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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom segmentu informačného systému, aplikácie 

slúžiacej na monitorovanie a riadenie spoločnosti, pre potreby konkrétneho podniku. 

Samotnému návrhu nového systému predchádza analýza súčasného stavu spoločnosti, jej 

systémov a procesov. Na základe získaných informácii vytvárame návrh projektu vývoja 

a implementácie aplikácie s využitím techník projektového manažmentu a popisujeme 

jednotlivé aktivity vedúce k naplneniu cieľa projektu.   

Kľúčové slová 

analýza, návrh, projekt, projektový manažment, firemné procesy, riadenie spoločnosti, 

informačný systém, business intelligence, databáza, vývoj aplikácií, webová aplikácia, 

dashboard 

 

 

Abstract  

This bachelor thesis deals with the design of the information system segment, the 

application which provides monitoring and company management while taking into 

account the company needs. The design of the new system is preceded by an analysis of 

the current state of the company itself, its system and processes. Based on the obtained 

information we create a draft project of development and implementation of the 

mentioned application while applying the technics of project management and describe 

individual activities leading to the achievement of the objective of this project. 

Key words 

analysis, design, project, project management, company processes, company 

management, information system, business intelligence, database, application 

development, web application, dashboard 
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ÚVOD 

Dnešný svet je ovládaný informačnými technológiami, ktoré zažívajú veľký rozmach 

nielen v podnikateľskom prostredí. Spoločnosti sa musia prispôsobovať neustálemu 

pokroku v oblasti informačných a komunikačných technológií a rýchlo sa rozvíjajúcemu 

charakteru podnikateľského prostredia. No primárny cieľ organizácií, ktorým je 

dosahovanie zisku a prosperita, zostáva nemenný.  

S týmito zmenami však súvisí aj vytváranie čoraz väčšieho množstva dát. Ak však chce 

spoločnosť plniť svoj primárny cieľ a zároveň byť konkurencieschopnou, bez sledovania 

a analyzovania týchto údajov sa nezaobíde – či už si predstavíme rôzne finančné 

výsledky, sledovanie produktivity alebo kvality práce. Efektívne riadenie spoločnosti s 

nemožnosťou monitorovania vývoja a trendov týchto metrík je takmer nemožné. 

Problém, ktorý sa objavuje s nadväznosťou na tieto okolnosti, je informačná preťaženosť 

manažérov. Nastáva čoraz väčšia potreba efektívnej formy sledovania – poskytovanie 

sumarizovaných údajov a vopred stanovených ukazovateľov najdôležitejších výsledkov. 

Ideálnym spôsobom je vizualizácia týchto údajov, ktorá poskytne jednoduchý prehľad 

a tým urýchlenie procesu rozhodovania. Tu sa dostáva do popredia monitorovací a 

analytický Business Intelligence nástroj nazývaný Dashboard. Dashboardy poskytujú 

jednotlivým skupinám užívateľom dôležitý vizualizovaný podklad pre rozhodovanie 

a riadenie, no taktiež možnosť hlbšieho analyzovania. 

Náplňou tejto práce je práve návrh aplikácie Dashboard. Keďže sa jedná o nástroj, ktorý 

má slúžiť na riadenie konkrétnej spoločnosti a zároveň jej pomáhať ku generácii zisku 

a zlepšeniu konkurencieschopnosti, je analýza tejto organizácie nevyhnutným vstupným 

predpokladom pre korektný návrh.  

Na základe spracovaných analytických údajov s využitím nástrojov projektového 

manažmentu navrhneme projekt vývoja a implementácie internej webovej aplikácie 

Dashboard. Popíšeme jednotlivé kroky, ktorými dosiahneme naplnenie cieľa projektu 

a zároveň zámer tejto bakalárskej práce.  



 

12 

 

1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

1.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je návrh dielčej časti informačného systému – business intelligence 

aplikácia Jonckers Dashboard – pre spoločnosť JONCKERS TRANSLATION & 

ENGINEERING s.r.o., ktorý bude plne vyhovovať stanoveným požiadavkám v súlade 

s firemnou stratégiou a poskytne plnohodnotný nástroj na podporu riadenia a 

monitorovania spoločnosti.   

1.2 Použité metódy a postupy spracovania 

Prvým krokom bude spracovanie teoretického hľadiska problematiky návrhu 

informačných systémov s využitím vlastných poznatkov a nájdených zdrojov.  

Nasledovať bude podrobné analyzovanie spoločnosti s dôrazom na analýzu súčasného 

stavu systému, ktorý využíva. Fáza realizácie analýzy zahŕňa rozhovory, pozorovania, 

stretnutia so zamestnancami a inými kompetentnými osobami a nakoniec 

zhromažďovanie a samotnú analýzu. Pri týchto činnostiach využijeme dve zo základných 

vedeckých metód – pozorovanie a analýzu. Pomocou nich získame pravdivé, presné 

a súvislé poznanie skutočného stavu. Na analýzu spoločnosti budeme využívať model 7S 

a Porterov model piatich konkurenčných síl, ktoré budú tvoriť potrebné vstupy pre 

vypracovanie súhrnného hodnotenia stavu spoločnosti – SWOT analýzu. 

Prípravná fáza analýzy zahŕňa zhromažďovanie informácií o spoločnosti s cieľom 

pochopiť organizačné prostredie, veľkosť a organizačnú štruktúru, konkrétne ciele 

prioritné potreby, procesy a produkty, ktoré spoločnosť poskytuje. Zaznamenané procesy 

budeme vzájomne porovnávať.  

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

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

jeho prvej časti bude návrh riešenia s využitím postupov a metodiky projektového 
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manažmentu. Došlo k reálnemu vývoju tejto aplikácie, teda realizácii projektu a jej 

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

popísané v návrhovej časti bakalárskej práce spolu s predstavením výstupu.  

Posledným krokom pred skončením práce bude zhodnotenie splnenia stanovených cieľov 

prace a prínosov projektu.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE  

Bakalárska práca obsahuje mnoho pojmov, ktorým je nutné porozumieť pre správne 

pochopenie jej celkového kontextu. Ich spracovaniu a vysvetleniu potrebného 

teoretického úvodu sa venuje nasledujúca kapitola.  

2.1 Dáta, informácie a znalosti  

„Informácie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. 

Informácia je obvykle definovaná ako oznámenie znižujúce mieru neurčitosti na strane 

adresáta.“ (1)  

Pojem informácia je používaný v spoločnosti denne. Stretávame sa však s tým, že je 

chápaný z rôzneho hľadiska v závislosti na oblasti jeho aplikácie. Jej všeobecnú definíciu 

uvádza portál Managementmania.com následne: „Informácie predstavujú jeden typ 

zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Informácia je obvykle definovaná ako 

oznámenie znižujúce mieru neurčitosti na strane adresáta.“ No v oblasti informatiky 

a podnikových informačných systémov sú informácie definované ako nehmotná 

interpretácia dát s využitím znalostí. (1)  

 

Obrázok č. 1: Dáta a informácie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 2) 

Gála a spol. vo svojej publikácii definujú informáciu ako časť spracovateľského reťazca, 

kde dáta predstavujú akúsi vstupnú „surovinu“: „Informácia je článkom 

spracovateľského reťazca reálny svet – dáta – informácie. V tomto kontexte sa dáta 

označujú ako surovina pre prípravu informácií. A informácie spoločne s uloženými 

pravidlami sa stávajú znalosťami.“. (2, s.22) 

Reálny svet Dáta Informácie Znalosti
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Čiže dáta môžeme chápať ako surové, holé nespracované elementy, ktoré sú výsledkom 

pozorovania a až po ich spracovaní dostávame zmysluplné informácie pre užívateľov. 

Využívajú sa k rôznym výpočtom a analýzam vo vnútri systému, no aj mimo neho. Môžu 

byť vstupom rozličných senzorov alebo iných zariadení, ktoré môžu byť zase vstupom 

pre informačný systém. (3)  

V základnom pohľade môžeme uvažovať o: 

• kvantitatívnych dátach, ktoré sú číselnou charakteristikou sledovaného javu,  

• kvalitatívnych dátach, ktoré sú nečíselnou charakteristikou sledovaného javu. (3) 

 „Ďalší pohľad na pojatie informácií prináša umelá inteligencia, ktorá ešte nad 

informácie kladie znalosti ako formu abstrakcie a generalizácie. Znalosťou sa rozumie 

vzájomne previazané (meniteľné, rozšíriteľné) štruktúry poznatkov. Znalosť niečoho 

znamená ich reprezentáciu v podobe kognitívneho modelu, vrátane schopnosti vykonávať 

s nimi rôzne kognitívne operácie. Na základe týchto operácií dokáže človek predvídať, čo 

sa môže v reálnom svete stať.“ (4, s. 4) 

2.2 Informačný systém 

„Obecne prijatá definícia charakterizuje systém ako množinu prvkov a väzieb. Prvky 

systému na dané úrovni rozlíšenia chápeme ako nedeliteľné. Väzby medzi prvkami 

predstavujú jednosmerné nebo obojsmerné spojenie medzi nimi. Systém sa vyznačuje 

vstupnými a výstupnými väzbami, pomocou ktorých získava informácie z okolia a iné 

informácie do okolia predáva.“ (4, s. 13) 

„Ak vychádzame z tohto všeobecného pohľadu, potom informačný systém definujeme ako 

usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, dátovými a informačnými zdrojmi a procedúrami ich 

spracovanie za účelom dosiahnutia stanovených cieľov.“ (4, s. 14)  

Účelom informačného systému je zaistenie vhodného vyjadrenia informácií, zaistenie ich 

spracovávania a prenášania v rámci nejakého systému. Vo všeobecnosti je tvorený 
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ľuďmi, vhodnými nástrojmi a metódami zoskupenými do nasledujúcich troch základných 

komponent: vstup (input), spracovanie (processing), výstup (output). (2, s. 23)  

2.2.1 Komponenty informačného systému a ich úlohy  

Úlohou vstupných prvkov IS je zachytiť všetky vstupy (informačné zdroje), ktoré majú 

byť predmetom spracovania. Samotné spracovanie potom zabezpečuje transformáciu 

vstupov do požadovaných výstupov. A výstupné prvky sú schopné preniesť spracované 

vstupy k ch príjemcovi (užívateľovi). (2, s. 23)  

 

Obrázok č. 2: Komponenty informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 2) 

Rozšírením systému sú komponenty, ktoré zabezpečujú jeho riadenie (control) a spätnú 

väzbu (feedback) – viď obrázok č. 2. Riadenie je realizované podľa definovaných 

štandardov. Môže byť vykonávané na vstupe (v závislosti na vstupu je možné korigovať 

vlastné spracovanie) alebo na výstupe (v závislosti na výsledku je možné korigovať 

vstupy a spracovanie). Spätná väzbu tvorí mechanizmus, ktorým sú na základe 

vyhodnotenia výstupov ovplyvňované budúce vstupy. (2, s. 24) 

 

Vstup Spracovanie Výstup  

Riadenie Riadenie 

Prostredie (okolie systému) 

Spätná väzba  
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2.3 Podnikové informačné systémy  

Podnikový informačný systém tvorí adekvátnu podporu procesom prebiehajúcim vo 

firmách. V súčasnej dobe je aj nositeľom nových obchodných príležitostí, novej podoby 

podnikania alebo zvyšovanie celkovej efektivity podniku. (2, s. 28) 

Tvrdenie Druckera (18): „Znalosti a informácie sú dnes jediným zmysluplným zdrojom. 

Tradičné výrobné činitele – pôda, práca a kapitál sa nestratili, ale stali sa druhoradými. 

Hlavným producentom bohatstva sú informácie a poznatky.“ potvrdzuje, že informácie 

a znalosti, ktoré sú súčasťou informačného systému môžu napomáhať prosperite 

a výkonnosti podniku. A tým potvrdzuje dôležitosť IS v podnikoch.  

Použitie informačných systémov je pre podnik veľkým prínosom. „Informačné 

technológie môžu znížiť transakčné a koordinačné náklady drasticky, čo často vedie k 

významným zmenám v spôsobe, ktorým spoločnosť organizuje svoje podnikanie.“ (7) 

2.3.1 Základné prvky podnikového informačného systému 

Základné prvky podnikového informačného systému podniku tvoria: 

• ľudia – predstavujú významný prvok informačného systému, buď ako užívatelia 

informácií alebo ako ICT personál (informatici, správcovia systému), 

• dáta – predstavujú zaznamenané fakty o všetkých podstatných skutočnostiach, 

ktoré súvisia s aktivitami, ktoré podnik vykonáva, 

• informačné a komunikačné technológie – predstavujú širokú škálu technických 

prostriedkov (hardware) a progranového vybavenia (software). (2, s. 28-30) 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 9) 

Obrázok č. 3: IS podniku z hľadiska informačnej infraštruktúry  

       Hardware   Software   Dataware   Orgware   Peopleware 

HW SW DW OW PWIS
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2.3.2 Aplikácie podnikovej informatiky 

Základným prostriedkom využitia podnikovej informatiky v praxi sú aplikácie. Ich 

kvalita je rozhodujúca pre kvalitu celej podnikovej informatiky, teda má zásadný vplyv 

na kvalitu celého podnikového riadenia, obchodných a ďalších aktivít. (2, s. 121)  

Jadro aplikácie tvorí aplikačný softvér – programové vybavenie (napr. účtovnícky 

softvér) určené k využívaniu koncovým užívateľom. Zároveň je postavená na komplexe 

rôznych informačných a komunikačných technológií a dát organizovaných do databáz 

(napr. databáza zákazníkov), ktoré môžu byť určené jednak len pre konkrétnu aplikáciu 

alebo zdieľané viacerými aplikáciami. Významovou súčasťou sú aj služby, ktoré 

poskytujú dodávatelia či interní informatici užívateľom (napr. školenia, vývoj, 

konzultácie). Úspešnosť a efektívnosť využitia aplikácie je výrazne ovplyvnená kvalitou 

poskytovaných služieb. (2, s. 124)  

 

Obrázok č. 4: Väzby aplikácií podnikovej informatiky  

(Zdroj: 2, s. 126) 
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Štruktúra podnikových aplikácii je tvorená skupinami aplikácií, ktoré sú schematicky 

znázornené na obrázku číslo 4. Naprieč celým informačným systémom sú využívané 

infraštruktúrne aplikácie. Vznikli z potreby riadenia a koordinovania veľkého obsahu 

dátových zdrojov. Patria sem napríklad aplikácie pre správcu dokumentov, webového 

obsahu atď. Komplex týchto aplikácií na správu podnikového obsahu sa označuje 

termínom EMC (Enterprise Content Management). (2, s. 124)  

ERP aplikácia pre riadenie podnikových zdrojov tvoria funkčné jadro podnikovej 

informatiky. „Enterprise Resource Planning je typ aplikácie, resp. aplikačného softvéru, 

ktorý riadenie a koordináciu všetkých disponibilných podnikových zdrojov aktivít. Medzi 

hlavné vlastnosti ERP patrí schopnosť automatizovať a integrovať kľúčové procesy, 

funkcie a dáta v rámci celej firmy.“ (2, s. 159-160) 

Podporu otvárania pôvodne uzatvorených podnikových informačných systémov smerom 

k zákazníkom a dodávateľom a možnosť vzájomného prepájania ich informačných 

systémov, prinášajú aplikácie na riadenie externých vzťahov. Základ tvorí rada aplikácií 

elektronického podnikania (e-Business). Špecifický typ aplikácií z tejto oblasti tvoria 

aplikácie na riadenie dodávateľského reťazca – ASP/SCM (Advanced Planning and 

Scheduling/Supply Chain Management). Úspech podniku ovplyvňuje aj jeho vzťah 

so zákazníkmi na jednej strane a dodávateľmi na strane druhej. Preto ďalšími dôležitými 

prvkami tejto skupiny aplikácií sú CRM (Customer Relationship Management) a SRM 

(Supplier Relationship Management) aplikácie na riadenie vzťahov práve so 

spomínanými zákazníkmi a dodávateľmi. (2, s. 125)  

V neposlednej rade nasledujú aplikácie, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu a výkonnosť 

IS, a v nadväznosti na to aj výkon a kvalitu riadenia podniku. Ich súhrnne označenie je 

analytické aplikácie, resp. Business Intelligence (BI). Bližší popi týchto aplikácii je 

obsiahnutý v nasledujúcich kapitolách. (2, s. 125) 

2.4 Business intelligence   

Business intelligence predstavuje špecifický typ podnikových aplikácií pre podporu 

rozhodovania a riadenie podniku na taktickej a strategickej úrovni. Slúžia ako podpora 
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pre analytické, plánovacie a rozhodovacie činnosti organizácií. Práve tým aplikácie BI 

napomáhajú celkovému zvyšovaniu kvality riadenia podnikov, a tak sa stávajú aj 

podstatným faktorom ovplyvňujúcim výkonnosť, celkovú úspešnosť a 

konkurencieschopnosť podniku. (5, s. 107-108)  

2.4.1 Podstata business intelligence 

Podstata business intelligence vychádza z rozdielu medzi aplikáciami transakčného 

charakteru a aplikáciami BI orientovanými na analytické či plánovacie úlohy 

v podnikovom riadení. (6, s. 15) 

Pri transakčných úlohách, ktoré sú vykonávané napríklad obchodníkmi či účtovníkmi je 

vyžadovaný: 

• prehľad a aktualizácia detailných dát (k jednotlivým objednávkam, položkám 

tovaru) s využitím transakčných aplikácií postavených na transakčných 

databázach,  

• umožnenie vytvárania príslušných obchodných a ďalších dokumentov 

(objednávky, faktúry). (5, s. 107-108)  

Naopak, na analytických a plánovacích úlohách, ktoré sú vykonávané manažérmi či 

analytikmi, sú kladené iné nároky: 

• nevytvárajú nové dáta, ale využívajú už existujúce databáze transakčných 

aplikácií,  

• vyhodnocovanie určitých ukazovateľov, 

• možnosť ich analyzovania daných ukazovateľov, 

- podľa rôznych hľadísk (dimenzií) a ich kombinácií, 

- sledovanie ich vývoja a výkyvov v čase, 

- rôzne úrovne agregácie sledovaných hodnôt (úrovní detailu). (5, s. 107-

108)  
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2.4.2 Základné princípy business intelligence 

Variant riešení business intelligence existuje mnoho a v rôznych podobách. Každé z nich 

je postavené na niekoľkých vrstvách, medzi ktorými sú dáta postupne odovzdávané od 

zdrojových databáz až ku manažérom či analytikom. No základné princípy ostávajú 

zachované: 

• odpovedajúci výber a organizácia dát v analytických databázach, 

• uchovávanie dát relevantných pre analýzy na potrebnej úrovni detailu 

(granularity) – detailné aj agregované podľa požadovaných hľadísk, 

• multidimenzionálne uloženie a spracovanie dát, 

• ukladanie dát v jednotlivých časových snímkach – využitie časovej dimenzie  

• vysoký nárok na kvalitu dát. (2, s. 217-218)  

2.4.3 Výber a organizácia dát 

Dáta z transakčných aplikácii (ERP, CRM atď.) využívajú BI aplikácie ako zdroj pre 

svoju činnosť. Preto tieto databáze označujeme z pohľadu BI ako zdrojové. Kvôli 

rozdielnej štruktúre dát zdrojových databáz, ktorá nevyhovuje potrebám analytických 

úloh, musí dôjsť k transformácii dát. K fyzickému prenosu dochádza v ETL (extract, 

transform, load) fáze zobrazenej na nasledujúcom obrázku. (5, s. 109-110)  

 

Obrázok č. 5: ETL  

(Zdroj: 7) 
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ETL zabezpečuje výber potrebných dát zo zdrojových databáz, ich následnú 

transformáciu do požadovaných dátových štruktúr a fyzické uloženie dát do analytických 

databáz. (5, s. 109-110)  

2.4.4 Modelovanie dát – multidimenzionalita 

Dátový model predstavuje abstrakciu jednotlivých dátových prvkov a ich závislostí. 

Vizuálne znázorňuje štruktúru a organizáciu dát (usporiadanie). Zároveň napomáha pri 

organizácii a štruktúrovaní dát takým spôsobom, ktorý umožňuje dotazovanie na dáta 

a ich použitie. (6, s. 144) 

Multidimenzionalita dát je vyjadrená relačným dimenzionálnym modelom v hviezdicovej 

schéme alebo schéme snehovej vločky. Centrálne umiestnená je tabuľka faktov, teda 

tabuľka sledovaných metrík resp. ukazovateľov. V tabuľke sa nachádza zložený cudzí 

kľuč z kľúčov tabuliek dimenzií, v ktorých sú uložený prvky jednotlivých dimenzií 

(informácie o hodnotách uložených v tabuľke faktov). Obrázok číslo 6 zobrazuje jedno 

z možností multidimenzionálneho usporiadania dát v schéme hviezdy. (6, s. 147-149)  

 

Obrázok č. 6: Multidimenzionálne usporiadanie dát – snehová vločka  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 6, s. 149)  
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2.5 Užívateľská prezentácia business intelligence 

Výstupy business intelligence môžu byť prezentované v rôznych formách. Pri každej 

z foriem však treba brať do úvahy dodržanie hlavného aspektu BI aplikácii, ktorým je 

výkon. Pre užívateľa je neprípustné čakať na zobrazenie prezentácie údajov v rádoch 

desiatok minút, očakáva sa rýchla reakcia systému.   

2.5.1 Zostavy  

Zostavy sú konkrétne predom plánované definované prehľady. Podrobnosti užívateľ 

zisťuje na základe ručne napísaného štruktúrovaného dotazu založeného na jazyku SQL. 

(8, s. 29)  

2.5.2 OLAP  

Online analytical processing – hlavným princípom je tabuľka zložená z niekoľkých 

dimenzií, umožňujúca rýchlo a pružne meniť jednotlivé dimenzie. Užívateľov sú tak 

ponúkané rôzne pohľady ma modelovanú realitu. Jej základná štruktúra je navrhovaná na 

princípe OLAP kocky. (2, s. 223-224)  

 

Obrázok č. 7: OLAP kocka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dimenzia:  

geografická oblasť

 

Dimenzia: čas

 

Dimenzia: produkt

 

Predaje
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2.5.3 Ovládacie panely (dashboard) a prehľady výsledkov (scorecard)  

Predstavujú ďalší typ reportovania, kde je však dôraz kladený na vizuálnu prezentáciu. 

Ich obsah tvoria väčšinou značne agregované kľúčové indikátory výkonu (KPI), ktoré 

vo vopred určenom rozsahu informujú o vývoji monitorovaných podnikových metrík. 

Obvykle poskytujú globálnu predstavu o fungovaní vrcholovému managementu, avšak 

ich jednotlivé časti môžu byť využívané v každodennej prevádzke organizácie aj na 

nižších úrovniach. Tomu je potom prispôsobených ich obsah a funkcionalita. (8, s. 32)  

Scorecard sú prehľady výsledkov prezentované v tabuľovej forme. Poskytujú pohľad na 

vývoj konkrétnych KPI voči svojim predchádzajúcim úrovniam. (8, s. 32)  

Definícii ovládacích panelov (dashboard) a ich špecifikácii sa venujeme v nasledujúcich 

kapitolách.  

2.6 Dashboard   

Presnejšiu definíciu ovládacích panelov stanovujú Yigitbasioglu a Velcu vo svojom 

výskumnom článku: „vizuálny a interaktívny nástroj riadenia výkonnosti, ktorý na jednej 

obrazovke najdôležitejšie informácie na dosiahnutie jedného alebo viacerých 

individuálnych a/alebo celopodnikových cieľov, ktoré umožňujú používateľovi 

identifikovať, skúmať a komunikovať problematické oblasti, ktoré potrebujú nápravné 

opatrenia“ (9). 

2.6.1 Účel  

Stručne, no napriek tomu jasne, zhrnul účel Dashboardov vo svojej knihe WAYNE W. 

ECKERSON. „To čo organizácie skutočne potrebujú je ovládací panel, ktorý prekladá 

stratégiu do cieľov, metrík, plánov a úloh prispôsobených každej skupine jednotlivcov 

v organizácií.“ (10, s. 5) 
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2.6.2 Funkcie 

Poskytuje tri hlavé sady funkcií – monitorovanie, analyzovanie a riadenie.  

1. Monitorovanie získaných hodnôt kľúčových meradiel výkonnosti, porovnanie 

ich súladu so stratégiou spoločnosti a vizualizácia odchýlok.   

2. Analyzovanie príčiny vzniku odchýlok. Umožnenie preskúmania veľkého 

množstva historických dát z rôznych dimenzií ako pomoc pri hľadaní tejto 

príčiny. 

3. Podpora pre riadenie na manažérskej úrovni. Poskytnutie nástroja na lepšiu 

koordináciu a jednoduchšiu komunikáciu medzi manažérmi, analytikmi 

a zamestnancami v prípade konkrétnych problémov. (10, s. 12-14)  

2.7 Vývoj aplikácií  

Každá aplikácia od počiatku prechádza viacerými vývojovými fázami. Po určitej dobe 

užívania a rozvoji sa však vracia na svoj začiatok – do úvodnej fázy. Nastáva príprava 

vyššej úrovne aplikácie ovplyvnená príchodom nových aktuálnych technológii a novými 

potrebami užívateľov. Tento cyklus sa označuje ako „životný cyklus aplikácie“. Jeho fázy 

sú zobrazené na nasledujúcom obrázku. Prvých päť fáz môžeme označiť ako proces 

vývoja aplikácie. (2, s. 265-266) 

Obrázok č. 8: Vývoj a životný cyklus aplikácie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 2, s. 266 a 11, s. 137) 
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2.7.1 Analýza a návrh ovládacích panelov  

Dashboard má slúžiť ako užitočný a nápomocný nástroj pre svojho užívateľa. Keďže sa 

jedná sa o vizualizačný nástroj, je potrebné, aby bol navrhnutý zrozumiteľne s ohľadom 

na vnímanie človeka. Preto sa na fázu analýzy a návrhu kladie veľký dôraz. 

Najdôležitejšou vstupnou informáciou pri začatí tejto fázy je poznať účel budúceho 

dashboardu. Ten vieme určiť po spracovaní analýzy spoločnosti so zameraním na jej 

organizáciu, vnútorné a vonkajšie prostredie. Cieľom by malo byť práve pochopenie 

organizačného prostredia, konkrétnych cieľov a stratégií, procesov spoločnosti. Analýza 

a vyhodnotenie požiadaviek na aplikáciu nám objasní aké vstupné dáta budú využívané. 

(12) 

Nemôžeme zabudnúť ani na identifikáciu užívateľov. Od toho sa bude odvíjať samotný 

návrh funkcií a hlavne vizuálneho rozloženia ovládacieho panelu. Bez poznania 

užívateľov by nemuselo nastať správne naplnenie účelu. (12)  

Dashboardy prenášajú informácie na základe ich vizualizácie (forma „nástenky“). Požitie 

vizuálnej reprezentácie dát zosilňuje úroveň ich pochopenia, no však je efektívna len 

vtedy, ak sa podarí docieliť vnímanie maximálneho množstva údajov v minimálnom čase. 

Pri tvorbe návrhu je potrebné dodržať základné princípy vnímania. Správnym použitím 

farieb a rozložením prvkov docielime vysokú efektivitu a úroveň jednoduchého 

pochopenia pre užívateľov. (9) 

Z týchto zistených informácií je vytvorená technická špecifikácia a samotný 

konceptuálny návrh. (12) 

2.8 Analytické prostriedky 

Kapitola podáva vysvetlenie analytický prostriedkov, ktoré boli využité na spracovanie 

analýzy podniku (interného a externého prostredia) a procesov v ďalších častiach 

bakalárskej práce. 
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2.8.1 Organizačná štruktúra  

„Organizačná štruktúra (používa sa tiež výraz Formálna organizačná štruktúra) je 

oficiálne kodifikované hierarchické usporiadanie vzťahov medzi jednotlivými pracovnými 

miestami v rámci organizačných útvarov a vzťahov medzi útvary v rámci organizácie. 

Zahŕňa vzťahy nadriadenosti a podriadenosti a rieši vzájomné právomoci (kompetencie), 

väzby a zodpovednosť.“ (13) 

V každej organizácii je nevyhnutnosťou riadenie väčšieho počtu ľudí. Nastáva potreba 

formálneho zjednotenia jednotlivých podnikových procesov a vzťahov ľudí, ktorí sa na 

nich podieľajú. Formalizácia by mala neusledovať a zároveň napomáhať splneniu 

spoločných cieľov organizácie. (13) 

Maticová organizačná štruktúra  

Maticová organizačná štruktúra (tiež by ju bolo možné nazvať projektovou) je jedným 

z kombinovaných typov formálnych organizačných štruktúr. Je prienikom líniovej 

štábnej organizačnej štruktúry a horizontálne vznikajúcich cieľovo orientovaných tímov, 

ktoré sa zaoberajú po väčšine konkrétnymi projektami (projektové tímy). Vznikajú teda 

dve skupiny útvarov. Prvým z nich je funkčný útvar špecialistov a druhým cieľovo resp. 

úkolovo orientovaný (môže ich byť väčší počet – teoreticky toľko, koľko je cieľových 

programov v organizácii). (16, s. 211-212)  

„Členovia tímu sú v maticovom usporiadaní poriadení ako vedúcemu projektu, tak aj 

svojmu funkčnému vedúcemu. Nie je medzi nimi žiadny vzťah nadriadenosti či 

podriadenosti.“ (16, s. 211-212) 

 

Obrázok č. 9: Maticová organizačná štruktúra 

(Zdroj: 15) 
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Riadenie pomocou maticovej organizačnej štruktúry sa ponúka v prípade podnikov, v 

ktorých prebieha súčasne veľké množstvo projektov. (16, s. 212-213)  

2.8.2 McKinsey Model „7S“  

Tento model bol vytvorený v 70. rokoch tímom firmy McKinsey ako manažérsky nástroj 

na porozumenie zložitosti, ktoré sú spojené s organizačnými zmenami, teda zmenami 

v internom prostredí. (17, s. 73)  

Zahrňuje týchto sedem faktorov: 

• stratégia (strategy) – definícia resp. popis toho ako organizácia dosahuje svoje vízie 

a reaguje na hrozby a príležitosti v danom obore podnikania,  

• štruktúra (structure) – organizačná štruktúra organizácie a jej správna definícia,  

• systémy (systems) – informačné systémy v organizácii slúžiace na komunikáciu, 

riadenie a monitorovanie procesov, inovácie, kontrolu atď., 

• štýl práce vedenia (style) – popis toho, ako manažment pristupuje k riadeniu 

a riešeniu problémov, pričom je potrebné si uvedomiť existenciu rozdielu medzi 

formálnym a neformálnym štýlom riadenia (definícia štýlov riadenia, viď. ďalšia časť 

tejto kapitoly), 

• spolupracovníci (staff) – ľudské zdroje organizácie a pristupovanie k nim vo 

všetkých oblastiach (napríklad motivácia, školenia a rozvoj, vzájomné vzťahy atď.), 

• schopnosti (skills) – profesionálna znalosť a kompetencia, ktorá existuje vo vnúti 

organizácie (netreba ju chápať ako súčet kvalifikácie pracovníkov, ale treba brať do 

úvahy kladné aj záporné efekty a vytvorenie vhodného prostredia na učenie sa), 

• zdieľané hodnoty (shared values) – princípy rešpektované pracovníkmi 

a steakholdermi (zainteresovanými stranami), dôležitosť sa kladie na to, aby všetci 

vedeli, čo chce organizácia dosiahnuť a prečo. (17, s. 74-75)  
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2.8.3 Štýl riadenia/rozhodovania 

Jednotlivé štýly riadenia a ich črty zobrazuje nasledujúci obrázok. 

    

Direktívny Demokratický Liberálny Participatívny 

- dôležitý názor 

vedúcej osoby a jej 

pohľad 

- vedúca osoba 

zasahuje do 

rozhodovania, vydáva 

príkazy, často používa 

prvú osobu (ja chcem) 

- podriadený 

pracovníci nemajú 

žiadne slovo 

- vedúca osoba si 

vypočuje názor 

druhých, necháva 

podriadeným priestor 

k vyjadreniu svojich 

predstáv a názorov 

- vedúca osoba má 

hlavné slovo pri 

rozhodnutí, používa 2. 

osobu 

- vedúca osoba sa 

môže zriecť svojej 

zodpovednosti na 

plecia iných  

- vedúca osoba často 

ponecháva 

zodpovednosť resp. 

rozhodovanie na 

ostatných 

-vedúca osoba sa 

aktívne neprejavuje, 

dáva priestor ostatným 

a jej názor zaznie ako 

posledný 

- vedenie podriadených 

k osobnému rozvoju 

- vedúca osoba 

nezasahuje do práce 

podriadených, len 

zhodnotí výsledky 

a upozorní na čo si 

dávať pozor 

 

Obrázok č. 10: Štýly riadenia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 19) 

2.8.4 Porterov model piatich síl (Porter's Five Forces) 

Tento model sa využíva na analýzu okolia spoločností, konkrétne konkurenčného 

prostredia. Ide o spôsob analýzy odvetvia a jeho rizík. (20) 

Jednotlivé kritériá sú: 

• súčasná konkurencia – ich schopnosť ovplyvniť cenu a ponúkané množstvo daného 

výrobku/služby, 

• vstup novej konkurencie – možnosť , že vstúpi na trh a ovplyvní cenu a ponúkané 

množstvo daného výrobku/služby, 

• hrozba substitúcie – cena a ponúkané množstvo výrobkov/služieb aspoň čiastočne 

schopných nahradiť daný výrobok/službu, 

• zmluvné sily dodávateľov – ich schopnosť ovplyvniť cenu a ponúkané množstvo 

potrebných vstupov, 

• zmluvné sily odberateľov – ich schopnosť ovplyvniť cenu a dopytované množstvo 

daného výrobku/služby. (20) 
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2.8.5 SWOT analýza  

Je strategická analýza, ktorej základ tvorí analýza vnútorného (interného) a vonkajšieho 

(externého) prostredia podniku. (17, s. 84)  

 

Obrázok č. 11: SWOT analýza – teoretické znázornenie 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 17, s. 84) 

Výstupom analýzy vnútorného prostredia sú silné a slabé stránky podniku – faktory, na 

ktorých záleží hodnota podniku. Silné stránky túto hodnotu zvyšujú, slabé naopak 

znižujú. Výstupom analýzy vnútorného prostredia sú potom príležitosti a hrozby – tieto 

faktory nemôže podnik už tak dobre kontrolovať a ovplyvňovať, môže ich však 

identifikovať. (17, s. 84) 

2.8.6 Vývojové diagramy 

Vývojové diagramy sú nástrojmi funkčného modelovania. Funkčné modelovanie sa 

zaoberá skúmaním a algoritmizáciou činností a procesov. (21, s. 65) 

V bakalárskej práci využívame na popis procesov pomocou vývojových diagramov 

nasledujúce značky: 

Obrázok č. 12: Používané značky - vývojový diagram 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 21, s. 80) 

SILNÉ STRÁNKY  

(strengths) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

(weaknesses) 

 

PRÍLEŽITOSTI 

(opportunities) 

 

HROZBY  

(threats) 

S W 

O T 

Vnútorné  

prostredie 

 

 

Vonkajšie  

prostredie 

  

  Začiatok/ koniec       Proces          Rozhodovací blok 

  Vstup/ výstup dát       Uloženie dát             Spojka 
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2.9 Použité metódy projektového manažmentu  

V bakalárskej práci tvoríme komplexný návrh projektu, pri ktorom využívame 

nasledujúce metódy projektového manažmentu.  

2.9.1 Logický rámec 

Slúži ako pomôcka pri stanovovaní cieľov a podpora ich dosahovania. Zároveň 

napomáha projektovému manažérovi zorientovať sa v potrebných výstupoch 

a jednotlivých činnostiach dôležitých pre naplnenie cieľa. (22, s. 67) 

Prvky logického rámca: 

• zámer – poskytuje odpoveď na otázku čo realizácia daného projektu prinesie, 

určuje sa v rámci dlhšieho časového horizontu a môže byt splnený až 

vyhotovením viacerých projektov – naplnením rámcového zámeru, ktorého je náš 

projekt súčasťou, 

• cieľ – popisuje zameranie projektu a odpovedá na otázku prečo chceme projekt 

realizovať (metóda SMART), akú konkrétnu zmenu má projekt zaistiť, 

• výstupy – určujú čo konkrétne bude projektom dodané, 

• kľúčové činnosti (aktivity) – určujú ako budú výstupy dosiahnuté 

• objektívne overiteľné ukazovatele – merateľné ukazovatele, ktoré preukazujú, 

že zámer, cieľ a výstupy boli dosiahnuté,  

• riziká a predpoklady – určujú možné ohrozenia projektu alebo predpoklady 

k naplneniu jednotlivých očakávaní projektu. (22, s. 68-69) 

2.9.2 WBS 

WBS (Work Breakedown Structure) slúži na zostavenie podrobného rozpisu úloh 

projektu. Pomocou hierarchického rozkladu cieľa dostávame jednotlivé pracovné 

balíčky, ktoré sú potom pridelené konkrétnym osobám. Ich vypracovaním dosiahneme 

splnenie výstupov a cieľa projektu. (22, s. 139)  
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2.9.3 RACI matica 

Je jedným z typov matice zodpovednosti. Priraďuje zodpovednosti jednotlivých členov 

tímu k pracovným balíkom z WBS. Rozdelenie zodpovedností je nasledujúce:  

• R – Responsible – zodpovedný za vykonanie úlohy (realizuje činnosť), 

• A – Accountable – zodpovedný za činnosť, 

• C – Consulted – konzultant, 

• I – Informed – informovaný. (23) 

2.9.4 Časová analýza 

Ganttov diagram poskytuje jednoduchý pohľad časového rozloženia projektu na časovej 

osi. Odhad trvania jednotlivých činností, ich väzby, časové rezervy. Stanovujeme v ňom 

začiatok projektu a zisťujeme trvanie projektu (predpokladaný dátum ukončenia). (22, s. 

184-185) 

Najdlhšia cesta grafu sa nazýva kritická cesta. Udáva najkratšiu možnú dobu realizácie 

projektu. Akákoľvek zmena pri činnostiach ležiacich na kritickej ceste má za následok 

zmeny doby trvania projektu. (22, s. 184-185) 

2.9.5 Analýza rizík 

Na spracovanie analýzy rizík projektu budeme využívať metódu RIPRAN. Táto metóda 

sa skladá zo štyroch základných krokov – identifikácia nebezpečenstva projektu, 

kvantifikácia rizík projektu, reakcie na riziká projektu a celkové posúdenie rizík projektu. 

(22, s. 90) 

2.9.6 Zdroje projektu a rozpočet 

V pláne projektu spracovávame identifikáciu potrebných zdrojov. Určujeme aké zdroje 

budú potrebné k tomu, aby mohli byť činnosti vykonané v plánovanom čase 

a s plánovaným výsledkom. (22, s. 193) 
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Rozpočet je časť projektového plánu, o ktorú sa zaujímajú všetky zainteresované strany. 

Jeho cieľom je určenie nákladov projektu. Oceňujeme v ňom čas strávený na projekte a 

využitie ľudských, materiálnych či finančných zdrojov. (22, s. 203) 

2.10 Použité technológie  

V tejto kapitole teoretickej časti práce uvádzame technológie využívané pri vývoji 

aplikácie Jonckers Dashboard. 

2.10.1 SQL 

SQL (Structured Query Language) je dotazovací jazyk. Je možné ho využiť jednak pre 

prácu s údajmi v relačnej databáze, no aj ako časť hostiteľského jazyka pre vývoj 

databázových aplikácií. Komunikuje na princípe odovzdávania dotazu na databázový 

server cez aplikáciu prepojenú so serverom. Prichádza odpoveď z databázového serveru 

vygenerovaním nejakej výstupnej množiny údajov zodpovedajúcej zadanému dotazu. 

(24, s. 63) 

2.10.2 Webové aplikácie v ASP.NET a architektúra ASP.NET MVC  

Webovou aplikáciou by sme zjednodušene mohli nazvať dynamicky generovanú 

webovú stránku. Statická web stránka je reprezentovaná HTML dokumentom uloženým 

na serveri. Keď užívateľ zadá v prehliadači požiadavku na zobrazenie tejto stránky, server 

mu jednoducho vráti presne tú stránku (HTML dokument), ktorý je na ňom uložený. Na 

rozdiel od toho, webová aplikácia zašle požiadavky od klienta na aplikačný server (v 

prípade Microsoft technológií IIS), kde beží ASP.NET technológia. ASP.NET sa na 

základe požiadaviek pripojí do databázy, načíta potrebné dáta a dynamicky vygeneruje 

HTML stránku, ktorú následne zašle späť klientovi. (25) 

ASP.NET je teda technológia na tvorbu webových aplikácií od spoločnosti Microsoft. Je 

súčasťou technologickej platformy .Net Framework, ktorá je nevyhnutná pre jej 

fungovanie. Táto platforma je v princípe sada objektov použiteľných na strane klienta aj 

servera. Na vývoj aplikácií je využívaný program MS Visual Studio. (26) 
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Obrázok č. 13: Architektúra webovej aplikácie  

(Zdroj: 25) 

MVC (Model-View-Controller) je štandardizovaný architektonický model, ktorý je 

využívaný pri vývoju webových aplikácií. Rozdeľuje aplikáciu na tri základné 

komponenty: model, view a controller. Základnou myšlienkou tejto architektúry je 

oddelenie logiky a spracovania od výstupu (input logic, business logic, and UI logic), 

pričom umožňuje ich vzájomné prepojenie. Toto rozdelenie pomáha zvládať zložitosť pri 

vývoji webových aplikácií s možnosťou sústrediť sa na jednu časť, napríklad zobrazenie, 

bez závislosti na logike spracovania vstupných dát. (27) 

Ako vývojové prostredie je využívaný program Visual Studio. Jedná sa o technológiu 

spoločnosti Microsoft.  

Model – časť aplikácie, ktorou je implementovaná logika dátovej domény aplikácie. 

Objekty modelu sú triedy C#. Jeho funkcia spočíva v načítaní dát z databázy podľa 

prijatých parametrov, poprípade zápis do nej. (27) 

View – komponenty, ktoré zobrazujú výstup užívateľovi (UI – užívateľské rozhranie). Jej 

základom je jazyk HTML a v ňom vytvorená šablóna zobrazenia. Umožňuje pomocou 

premenných zobrazovať načítané dáta z modelu. Nič nebráni ani používaniu 

dynamických prvkov jazyka JavaScript či jQuery. (27) 
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Controller – zabezpečuje komunikáciu medzi modelom a view. Reaguje na vstup 

z užívateľského rozhrania, spracováva ho a odovzdáva modelu, ktorý využije tieto 

hodnoty na dotaz do databázy. Dôjde teda k zavolaniu modelu a vrátenie údajov z neho, 

ktoré uloží do premenných. Nakoniec vyberie správne view, ktoré od neho dáta príjme, 

doplní do šablóny a dôjde k zobrazeniu informácií užívateľovi. (27) 

Celý životný cyklus stránky a teda ja fungovanie MVC architektúry prehľadne 

vyobrazuje nasledujúci obrázok.  

 

Obrázok č. 14: MVC – životný cyklus stránky 

(Zdroj: 28) 

2.10.3 C# 

„Programovací jazyk C# bol vytvorený spoločnosťou Microsoft, ktorá jeho prvú verziu 

uviedla na softvérový trh v roku 2002. C# je hybridným programovacím jazykom, pretože 

implementuje syntakticko-sémantické konštrukcie štruktúrovaného i objektovo 

orientovaného programovania. Jazyk C# bol vytvorený špeciálne pre potreby 

vývojovoexekučnej platformy Microsoft .NET Framework, ktorá ponúka vývojárom 

metodiky,nástroje a technológie pre vytváranie rozmanitých typov počítačových aplikácií 

určených pre operačné systémy Windows a web.“ (29, s. 30) 
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Základným dátovým typom využívaným v tomto jazyku sú triedy, z ktorých sú vytvárané 

objekty. „Trieda predstavuje abstraktný dátový typ, ktorého deklarácia špecifikuje 

vlastnosti a činnosti objektov, ktoré z tejto triedy vzniknú. Triedy sú rovnako 

používateľsky deklarovanými dátovými typmi, čo znamená, že vývojári musia najskôr 

zaviesť deklarácie tried a až potom ich môžu inštanciovať.“ (29, s. 30-31) 

Deklarácia triedy začína kľúčovým slovom class v hlavičke, za ním je uvedené 

jednoznačné pomenovanie triedy – identifikátor triedy. Ďalšou časťou je telo triedy 

s definovanými členmi triedy, ktoré je ohraničené zloženými zátvorkami {}. Nasledujúci 

obrázok je príkladom kódu deklarácie triedy Zamestnanec. (29, s. 31-32) 

 

Obrázok č. 15: Deklarácia triedy v C#  

(Zdroj: 29, s. 32) 

Po definícii atribútov triedy nasleduje definícia konštruktora (viď obrázok č. 15). 

Identifikátor konštruktora sa zhoduje s identifikátorom triedy. Nevracia žiadnu návratovú 

hodnotu, slúži len ku korektnej inicializácii dátových položiek, ktoré boli definované 

v dátovej sekcii triedy. (29, s. 33-34) 
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Objekt neumožňuje externému kódu svojvoľný prístup ku svojim dátam, a to kvôli 

zachovaniu konzistencie a integrity svojich dát. Užívateľovi môže byť povolené získanie 

potrebných informácii o objekte vytvorením vopred naprogramovaných verejných 

prístupových metód (viď obrázok č. 15), ktoré poskytnú bezpečný prístup k dátam 

objektu. (29, s. 34) 

2.10.4 HTML5 

HTML (HyperText Markup Language) – hypertextový značkovací jazyk. V súčasnosti je 

využívaný takmer všetkými typmi dokumentov, no hlavne slúži na tvorbu vizuálnych 

rozhraní pre webové aplikácia. (30, s. 13-31) 

Základná štruktúra HTML dokumentu:  

<!doctype html> 

<html> 

    <head> 

        obsah hlavičky – nezobrazuje sa (titulok stránky, nezobrazované prepojenia napríklad na knižnice 

        či štýly, informácie o dokumente ako napríklad kódovanie či jazyk dokumentu, kľúčové slová... ) 

    </head> 

 

    <body> 

        obsah tela web stránky – zobrazený užívateľovi 

    </body> 

</html> 

Každý dokument napísaný v jazyku HTML, je uvedený povinnou deklaráciou 

<!DOCTYPE html>, ktorá oznamuje prehliadaču, že sa jedná práve o dokument typu 

HTML. Skladá sa skladá z elementov, ktoré sú reprezentované značkami (HTML tag). 

Počiatok tagu je označený ľavou ostrov zátvorkou (<) a jeho ukončenie je realizované 

pomocou pravej ostrej zátvorky (>). Táto značka je označovaná ako počiatočná. Za 

znakom < nasleduje názov elementu alebo jeho skratka. Nasledovať môžu atribúty a im 

pridelené hodnoty pomocou znaku =. Existujú aj atribúty bez hodnoty – prázdne. Veľká 

časť elementov má tiež uzatváraciu značku. Uzatváracia značka sa skladá zo znakov </, 

za ktorými nasleduje názov elementu a uzatvorenie znakom >. Prázdne elementy však 
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uzatváraciu značku nemajú. Príkladom prázdneho elementu možne byť input (<input 

type=“text“>). (30, s. 13-31) 

S príchodom jazyka HTML5 došlo k jeho transformácii na plnohodnotné rozhranie API 

(aplikačné programové rozhranie). Je však určené výhradne pre model DOM, s ktorým 

môžeme pracovať v jazyku JavaScript, čo nám napomáha vo vytváraní dynamický web 

aplikácií so zdieľaným obsahom. (30, s. 13-31)  

2.10.5 CSS3 

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové štýly. Jedná sa o jazyk, ktorým môžeme 

formátovať vizuálnu stránku obsahu webových stránok. Štýly definujeme pomocou 

pravidiel v deklaračných blokoch. (31, s. 17) 

Deklaračný blok: selektor { 

    vlastnosť: hodnota; 

} 

Selektor slúži na výber obsahu, ktorému chceme priradiť štýl. Môžeme využiť 

univerzálny selektor reprezentovaný zástupným znakom *, ktorý priradí deklarované 

vlastnosti všetkým elementom. Pre priradenie vlastností konkrétnemu elementu alebo 

skupine elementov priamo názov elementu alebo selektor triedy (.trieda), identifikátoru 

(#identifikátor) s možnosťou využitia dedičnosti. (31, s. 19-26) 

Moderne konštruované webové dokumenty obsahujú tri oddelené vrstvy dát – vrstva 

štruktúry, prezentácie a chovania (viď obrázok č. 16). Ideálne CSS sa snaží o dosiahnutie 

úplného oddelenia obsahu webovej stránky (text, obrázky, formuláre atď.) od jej 

vizuálnej formy (layout, typografia či dekorovanie). Oddelenie obsahu od štýlu nám 

prináša mnoho výhod či už jednoduchšie pridávanie obsahu bez možnosti znehodnotenia 

rozloženia, alebo globálna zmena vlastností bez potreby zdĺhavého opravovania pre 

každý výskyt daného elementu. (32, s. 27-36) 
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Obrázok č. 16: Tri vrstvy moderného webového dokumentu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 32, s. 36) 

Prepojenie HTML a CSS súboru zapisujeme do hlavičky tagom link (<link 

rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/style.css">). 

2.10.6 JavaScript 

JavaScript (často označovaný skratkou JS) je programovací jazyk využívaný pri tvorbe 

webových stránok a aplikácií. Zapisuje sa priamo do hlavičky HTML kódu obalený 

v tagu <script> alebo sa nachádza v samostatnom súbore s koncovkou .js, na ktorý sa 

potom odkazuje v HTML dokumente. (33, s. 18) 

Zápis skriptu do HTML dokumentu:        Pripojenie osobitného JS súboru: 

<head>            <head> 

     <script>                      <script src=“sctipts/spript.js“></script> 

          JS kód          </head> 

     </script> 

</head> 

Skript je odosielaný spolu so stránkou a spracovávaný až na klientskom počítači. Dôležitá 

je jeho umiestnenie v dokumente. Naskytujú sa dve možnosti – v hlavičke HTML 

dokumentu a koniec elementu body pred značku </body>. Použitím druhej možnosti 

zamedzíme chybám pri práci s elementom DOM, kedy sa snažíme pristúpiť do určitej 

časti modelu DOM ešte pred tým, než ho webový prehliadač stihne zostaviť. Ďalšou 
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možnosťou ako predísť tejto chybe, pri zanechaní skriptu v hlavičke, je využitie funkcie 

window.onload(), ktorú prehliadač spustí až po zostavení modelu DOM. (33, s. 18-20) 

2.10.7 Bootstrap 

Bootstrap je bezplatná, voľne šíriteľné sada frond-end nástrojov pre jednoduchší 

a rýchlejší vývoj webových stránok a aplikácií. Obsahuje šablóny návrhov pre navigáciu 

v menu, tlačidlá, typografiu, mediálne objekty, formuláre a mnoho ďalších komponent 

založených na HTML a CSS. Ponúka aj viacero rozšírení a voliteľných doplnkov 

JavaScriptu. (34) 

Poskytuje možnosť tvorby responzívneho dizajnu webových aplikácií – dynamické 

prispôsobenie obsahu stránky s ohľadom na použité zariadenie. Umožňuje usporiadané 

zobrazenia na rôznych rozlíšeniach monitorov či mobilných zariadeniach, alebo 

tabletoch. Základom je štruktúra mriežky zložená z 12 stĺpcov v každom riadku, ktoré sa 

automaticky upravia v závislosti od veľkosti obrazovky (viď obrázok č. 17). (34) 

 

Obrázok č. 17: Bootstrap Grid Systém  

(Zdroj: 35) 

Štruktúru mriežky využijeme definovaním atribútu triedy (class) pre elementy v HTML 

dokumente. Prvým krokom je vytvorenie riadka a následne definícia potrebného počtu 

stĺpcov s určitým rozsahom, do ktorého môžeme vkladať potrebný obsah. Na 

nasledujúcom obrázku je príklad vytvorenia stránky s dvomi riadkami a tromi rôzne 

širokými stĺpcami.  
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Obrázok č. 18: Príklad využitia bootstrap framoworku  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Obsahom nasledujúcich strán je predstavenie, popis a analýza súčasného stavu 

spoločnosti JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o., pre ktorú bude 

navrhovaný informačný systém určený.  

Kapitola bude rozdelená do niekoľkých častí. Začneme všeobecných popisom a 

predstavením spoločnosti, nasledovať bude analýza vnútorného prostredia pomocou 

analýzy 7S. Pričom veľký dôraz bude kladený na popis samotného informačného systému 

spoločnosti a popis IS/ICT vybavenia. Ďalším krokom bude analýza externého prostredia 

(Porterov model), teda vplyvov, ktoré na túto spoločnosť pôsobia z okolia. Takto 

spracované výstupy z analýz, budú podkladom pre následnú SWOT analýzu.  

V poslednej časti sa zameriame na analýzu procesov a požiadaviek na navrhovanú časť 

informačného systému, ktorá bude hlavným vstupom pre praktickú časť. 

3.1 Popis spoločnosti 

Nasledujúca časť kapitoly je venovaná stručnému predstaveniu spoločnosti - základným 

oficiálnym informáciám o spoločnosti.  

Základné údaje: 

 

Obrázok č. 19: Logo Jonckers 

(Zdroj: 36) 

Spoločnosť Jonckers sa od roku 1994 zaoberá prekladateľskými službami (lokalizáciami) 

hlavne v oblasti IT a technológiami lokalizácie. Organizácia sľubuje radu expertov a tiež 

automatizovaných nástrojov, ktoré môžu byt prispôsobené pre konkrétne podniky a 

podporiť tak ich prezentáciu na trhu. Ústredie spoločnosti sa nachádza v Bruseli. 



 

43 

 

Základné produkčné centrá sa nachádzajú v Brne (Česká republika) a v Žiline (Slovenská 

republika). Jedná sa o medzinárodnú organizáciu.  

Radíme ju medzi „veľké podniky”, keďže počet zamestnancov je v rozmedzí 200-500 

osôb. Česká pobočka tejto organizácie má približne 50 stálych zamestnancov a 

zamestnáva mnoho brigádnikov z radov študentov. Je zameraná predovšetkým na Quality 

Engeneering, no zastúpenie tu má aj vyšší a stredný management, oddelenie ICT, 

pracovníci vývoja a technickí špecialisti. 

 

Názov:  JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. 

Sídlo:  Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - Žabovřesky  

IČO/ DIČ: 26691108/ CZ26691108 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet podnikania: Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Klasifikácia 

ekonomických 

činností  

- CZ-NACE: 

Poradenstvo v oblasti informačných technológií 

Vydávenie softwaru 

Prenájom a správa vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 

Ostatní výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických 

vied a v oblasti spoločenských a humanitných vied 

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 

 

Obrázok č. 20: Základné údaje o spoločnosti Jonckers 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 37) 

V ďalších častiach práce bude, namiesto úplného názvu JONCKERS TRANSLATION 

& ENGINEERING s.r.o. používaný skrátený názov spoločnosti – Jonckers.  

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-zabovresky-kralovopolska-psc-612-00
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3.1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Riadenie spoločnosti je organizované pomocou maticovej (projektovo orientovanej) 

organizačnej štruktúry, ktorá bola definovaná v teoretickej časti tejto práce. Zvolenie tejto 

štruktúry na riadenie organizácie môžeme hodnotiť ako správne.  

Spoločnosť je orientovaná projektovo, teda značná časť jej procesov a činností sa 

odohráva formou projektov. Celý jej chod je závislý na tomto fakte, čomu bolo potrebné 

prispôsobiť aj organizačnú štruktúru. Projekty nie sú len jednorazové a vôbec nie 

ojedinelé, z tohto dôvodu by nebolo vhodné využívať štábnu projektovú organizačnú 

štruktúru. Taktiež spoločnosť nepracuje výlučne na veľkých a dlhotrvajúcich projektoch, 

preto by ani voľba úplnej projektovo útvarovej štruktúry nebola najlepším riešením. Pri 

tomto tvrdení vychádzame z definície organizačných štruktúr, uvedenej v knihe 

Management a organizačné chovanie (viď zoznam použitých zdrojov – 16). 



 

45 

 

 

Obrázok č. 21: Organizačná štruktúra – Jonckers 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti Jonckers) 
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3.2 Analýza interného prostredia spoločnosti  

Na analyzovanie interného prostredia spoločnosti sme použili Model 7S, ktorý poskytne 

prehľad o slabých a silných stránkach vo vnútri organizácie. Potrebné vstupné informácie 

boli poskytnuté od vedenia spoločnosti - získané osobnou konzultáciou s konateľom 

spoločnosti a z interných dokumentov poskytnutých k nahliadnutiu. Konateľ spoločnosti, 

vykonáva zároveň funkciu Business Controllera, teda je najpovolanejšou osobou 

v poskytovaní týchto informácií.  

Analýza je doplnená o hlbší rozbor systémov a IS/ICT vybavenia, vzhľadom na povahu 

a obsah tejto práce.  

3.2.1 Analýza 7S 

Stratégia 

Poskytovať rýchle a flexibilné prekladateľské riešenia v ľubovoľnom jazyku kedykoľvek 

vo všetkých médiách. 

Štruktúra 

Organizačná štruktúra spoločnosti bola popísaná v kapitole 3.1.1. 

Systémy 

Produkty spoločnosti Microsoft tvoria hlavnú zložkou softvérového vybavenia 

spoločnosti. Základom je kancelársky balík MS Office 365 Business, ktorý je 

automaticky inštalovaný na každý počítač. Súčasťou tohto balíka je Microsoft Exchange 

Server, ten tvorí spolu s aplikáciou Skype for Business zásadnú podporu vnútro 

a mimopodnikovej komunikácie. Okrem funkcie mail serveru je tento nástroj využívaný 

aj na organizovanie tímovej spolupráce.  
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Medzi ďalšie využívané softvérové programy patrí SQL Management Studio – nástroj 

slúžiaci na manažovanie celej SQL infraštruktúry od SQL serveru po SQL databázu 

a Visual Studio. Tieto nástroje sú najviac využívané vo vývojárskych a ICT tímoch.  

Serverové riešenia spoločnosti, sú taktiež postavené na Microsoft technológiách 

v rôznych verziách.  

Na projektovej úrovni sú často využívané aj produkty spoločnosti Adobe. Pre grafickú 

činnosť aplikácie Adobe Illustrator CC alebo Adobe Photoshop CC. Na interné účely zase 

Acrobat Pro a Adobe Sign pre tvorbu digitálnych podpisov.  

V obore lokalizácií, existuje pár rozšírených nástrojov, ktoré sú využívané globálne. 

Medzi nich môžeme zaradiť napríklad SDL Trados Studio, ktoré využíva ako hlavný 

lokalizačný nástroj Jonckers. Je rozšírený o mnoho automatizačných skriptov, ktoré sú 

poskytované internými vývojármi podľa konkrétnych požiadaviek. Využíva sa aj 

možnosť úpravy na mieru potrebám spoločnosti pomocou Computer-Assisted Translation 

(CAT) tools. Pár špecifických lokalizačných nástrojov alebo nadstavby nad už 

existujúceho softvérové riešenia si spoločnosť vyvíja sama. Tieto sa potom stávajú 

súčasťou jej konkurenčnej výhody a technologického know-how. 

Technologické riešenie hardvérového vybavenia je zastrešené spoločnosťou Dell 

a riešenie komunikačnej infraštruktúry produktami Cisco.  

Samotný informačný systém spoločnosti tvorí viacero častí – aplikácií podnikovej 

informatiky (viď obrázok č. 22). Jadrom podnikovej informatiky je typové softvérové 

riešenie ERP (Agresso od spoločnosti Unit4). Pokrýva viacero oblastí aplikačného 

softvéru – od účtovníctva cez HR až po riadenie Marketingu. Vzhľadom na to, že 

Jonckers sa snaží o vlastné stand-alone riešenie, zameriava sa už ôsmy rok na interný 

rozvoj ERP systému, ktorý vyhovuje na mieru jej potrebám. Spomínané riešenie nesie 

názov Jonckers Galileo. Prehľad a väzby aplikácií podnikovej informatiky zobrazuje 

obrázok č. 22. Spoločnosť neopomenula ani riadenie externých vzťahov s partnermi 

(zákazníci aj dodávatelia). Využíva vlastné CRM a SCM riešenie. Na zaznamenávanie 

kvalitatívnych výsledkov bol vybudovaný QMS systém. Funguje ako sharepoint, do 
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ktorého zamestnanci vkladajú hodnoty potrebné pre výpočet kvalitatívnych výsledkov 

projektov vo forme tabuliek v zošitoch programu Excel. Niektoré z nich sú následne 

importované do databázy. Pre niektoré projekty bol však vytvorený užívateľský interface 

na priame vkladanie výsledkov. Online CRUD (create, read, update, and delete) rozhranie 

zobrazuje údaje načítané z databáze v tabuľovej forme a podporuje ich upravovanie, 

mazanie alebo pridávanie nových s následným priamym uložením do databázy. Tento 

systém je ešte stále vo fáze vývoja.  

 

Obrázok č. 22: Jonckers – aplikácie podnikovej informatiky a ich väzby  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ďalším aplikačným softvérom, ktorý Jonckers využíva je softvér tretích strán postavený 

na cloud-based riešení. Medzi neho môžeme zaradiť: Whosoff – riadenie neprítomnosti 

zamestnancov, Zendesk – heplpdesk (systém podpory) a dochádzkový systém. 

Podnikové aplikácie 

              ERP - Jonckers Galileo                               

   Riadenie predaja Finančné analýzy a plánovanie 

   Riadanie nákupu Účtovníctvo 

   Ridaenie projektov Riadenie ľudských zdrojov 

   Marketing  Riadenie majetku 

  QMS                                 

 ECM                                

          Business Intelligence                               

          E – Business                                

         Elektronické obchodovanie 
 

   Riadenie vzťahov k partnerom                                

       CRM                SCM 
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No to, čo spoločnosti jednoznačne chýba, je najvyššia úroveň informačného systému – 

analytické aplikácie Business Intelligence. ERP systém síce obsahuje modul 

reportovania, čiže poskytuje možnosť generácie reportov, ale jedná sa o jednorazové, off-

line reporty, ktoré poskytujú pohľad na konkrétne detailné informácie o projektoch, 

zdrojoch atď. – transakčné dáta.  No aktuálny (on-line) ucelený pohľad na fungovanie 

organizácie ako celku, ktorý by poskytoval podklad pre manažérske rozhodovanie, tento 

modul neumožňuje. Za slabinu môžeme považovať aj doposiaľ nezavedený systém na 

správu podnikového obsahu (ECM), ktorý by poskytoval aplikácie na správu dokumentov 

(DMS) či riadenie znalostí (KM alebo LMS), viď. obrázok č. 22 . 

Celkovo môžeme informačný systém spoločnosti hodnotiť ako nejednotný s chýbajúcou 

vrcholovou úrovňou BI a MIS aplikácií.  

Štýl 

Riadenie spoločnosti je postavené na cieľoch, ktoré sú stanovené vždy na fiškálne 

obdobie. Postupom z najvyšších úrovní sú rozdeľované právomoci a funkcie. Nastavené 

je stromové reportovanie z nižších úrovní smerom k managementu. Teda štýl riadenia by 

sme mohli špecifikovať ako direktívny. Avšak v jednotlivých tímoch už nachádzame 

demokratické riadenie. Spoločnosť využíva smerom k zákazníkom prvky agilných metód 

riadenia.  

Spolupracovníci  

Jonckers disponuje naozaj kvalitnými a skúsenými expertmi s dlhoročnými 

skúsenosťami. Veľkým nedostatkom je však odovzdávanie informácií od týchto 

skúsených odborníkov k ich menej skúseným kolegom. Títo pracovníci sú tak vyťažení, 

že nemajú možnosť a mnohokrát strácajú motiváciu odovzdávať svoje znalosti 

a skúsenosti ďalej. Dobrým krokom je zamestnávanie študentov, ktorých si postupne 

spoločnosť postupne „vychováva“ a po skončení štúdia ich zamestnáva na hlavný 

pracovný pomer. Takto vychovaní a vyučení zamestnanci, ktorí prešli viacerými štádiami 

či pozíciami vo vnútri organizácie, sú omnoho cennejší ako zamestnanci prichádzajúci 

z iných oborov či organizácií.  
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Schopnosti 

To, že spoločnosť je orientovaná projektovo, prináša veľa možností rozšíriť svoje 

„obzory“ aj mimo obor, ktorému sa pracovník priamo venuje. Niekedy má vývojár alebo 

engineer možnosť nahliadnuť do manažérskej oblasti a komunikovať priamo s najvyšším 

vedením alebo zákazníkom. Riešiť svoj time management a organizáciu práce, či deľbu 

práce medzi svojich kolegov.  

Spoločnosť podporuje mladé talenty. Otvára pozície vhodné pre študentov, ktorí si môžu 

prakticky otestovať poznatky získané počas štúdia a zároveň získať cenné skúsenosti. 

Poskytuje im brigády, praxe či vedenie odborných prác. Na druhej strane týmto krokom 

získava nový pohľad, ale i znalosti, ktoré títo študenti prinášajú.    

Zdieľané hodnoty  

Udržovanie profesionálnych vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi je hlavným pilierom 

úspechu spoločnosti. Na budovaní tohto piliera sa podieľajú zamestnanci, ktorí sú zo 

strany spoločnosti motivovaní k dodržovaniu profesionálneho vystupovania. 

Napomáhajú tomu aj dokumenty poskytované zamestnancom HR oddelením. Tieto 

dokumenty obsahujú definované pravidlá pre profesionálny prístup, aby bolo zachované 

vystupovanie spoločnosti.  

Udržovaniu firemnej kultúry a dobrým vzájomným vzťahom medzi zamestnancami 

napomáha aj organizácia team buildingov (firemné stretnutia a iné druhy spoločných 

aktivít). Tieto aktivity napomáhajú hlavne k zlepšeniu spoločenských vzťahov, 

vzájomnému spoznávaniu a niekedy aj k riešeniu dlho ukrývaných interných konfliktov. 

Spoločnosť motivuje tých najlepších možnosťou cestovania. 
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3.3  Analýza externého prostredia spoločnosti  

Pomocou Porterovho modelu piatich síl popisujeme v tejto kapitole faktory ovplyvňujúce 

spoločnosť z okolia.  

3.3.1 Porterov model piatich síl  

Pri analýze sa zameriavame na hlavnú službu, ktorú spoločnosť Jonckers poskytuje - 

lokalizáciu v oblasti IT (web, software, dokumentácie, tutoriáli atď.). Táto služba je 

„hnacím motorom“, preto analýza konkurencie bude viazaná na špecifikovanú službu. 

Informácie potrebné pre analýzu boli čerpané z prieskumu trhu spoločnosti Common 

Sense Advisory, Inc. z roku 2016, kde sa Jonckers nezúčastnilo z vlastnej iniciatívy. No 

uverejnené informácie doplnené o interné informácie zo strategických dokumentov boli i 

napriek tomu, najvhodnejším podkladom pre hodnotenie konkurencie v nasledujúcej 

analýze. Preto sme sa ich rozhodli použiť.  

Súčasná konkurencia 

Konkurencia v oblasti pôsobenia spoločnosti je naozaj rozmanitá a veľmi silná. Jonckers 

momentálne konkuruje približne 80 000 spoločností na celom svete. Nachádza sa na   

50.-100. mieste.  

Zameriame sa na väčších konkurentov, keďže nimi je spoločnosť viac ovplyvniteľná. 

Patri medzi nich Moravia IT s.r.o. sídliaca v Brne, ktorá disponuje troma veľkými office 

centrami (jedno z nich v Brne) a menšími lokalizačnými kanceláriami v Severnej 

Amerike, Európe, Japonsku a Číne. Americká spoločnosť Lionbridge Technologies, 

ktorá sa nachádza v top trojke lokalizačných spoločností na svete, no jej orientácia nie je 

smerovaná výhradne na IT oblasť. Túto trojku doplňuje CSOFT International, Ltd., ktorá 

sa zaoberá lokalizáciami pre viaceré oblasti priemyslu, no výrazne aj pre oblasť IT 

a telekomunikácií.  
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Konkurencia na trhu je silná, avšak spoločnosť vzdoruje hlavne dôrazom na dobré 

zákaznícke vzťahy a technologický posun, čoho dôkazom môže byť aj spustenie 

platformy WordsOnline a rozhodnutie zlepšiť svoj interný informačný systém. 

Vstup novej konkurencie 

Keďže spoločnosť obchoduje na globálnom trhu, budeme sa na riziko vstupu novej 

konkurencie pozerať z tohto hľadiska. Trh v oblasti lokalizácii je ešte stále v niektorých 

krajinách nepreskúmaným územím a rozhodne nie je úplne nasýtený. Zároveň dopyt po 

lokalizačných službách, v súvislostí so stále sa zvyšujúcim počtom organizácií, ktoré 

vstupujú na trhy mimo svojej materskej krajiny, stúpa.  

Spoločnosť má dobré expertné zázemie, udržuje a stále upevňuje vzťahy so zákazníkmi, 

rastie a snaží sa napredovať k moderným metódam a technológiám. Veľkou hrozbou by 

mohla byť nová spoločnosť, ktorej jadrom by bol kvalitný vývojársky tím a IS/ICT 

zázemie. Ak by k tomu došlo, tak aby Jonckers mohlo včas reagovať, musí pokračovať 

vo vývoji a technologickom progrese (podporiť svoje IS/ICT zázemie). 

Hrozba substitúcie 

Keďže existuje na trhu silná konkurencia, ktorá poskytuje obdobné služby, možnosť 

substitúcie je viditeľná. Lokalizačné služby sú pre zákazníka ľahko nahraditeľné. 

Samotný preklad, čo je základ služby, môže byť poskytnutý aj konkurenčnou 

spoločnosťou. Dokonca ak sa jedná len o preklad textov, môže byť služba nahradená 

externým prekladateľom.  

Konkurenčnou výhodou spoločnosti Jonckers je poskytovanie pridanej hodnoty prekladu. 

A to jednak kontrolu kvality QA oddelením alebo prevzatím lokalizačného projektu od 

zákazníka. V prípade prevzatia projektu sa vlastníkom procesu stáva Jonckers – preberá 

plánovanie, kontrolu, navrhuje zlepšenia a zmeny aj s cenovou ponukou. Poskytne 

zákazníkovi aplikáciu, kde nájde kompletný prehľad krokov v projekte, analýzy, môže 

zadávať požiadavky či nové projekty. Práve toto je pre zákazníka veľká pridaná hodnota, 

preto pre neho odchod ku konkurencii nie je jednoduchý.  
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Zmluvná sila odberateľov (zákazníkov) 

Jonckers poskytuje špecifickú službu, ktorá nie je potrebná na dennej báze pre väčšinu 

jej odberateľov. Preto je závislá na produktivite svojich odberateľov. Ak spoločnosť, 

ktorej Jonckers poskytuje lokalizačné služby nebude realizovať nový projekt, nebudú pre 

ňu tieto služby potrebné. Zmluvná sila dodávateľov preto nespočíva vo vyjednávaní ceny, 

ale v množstve projektov, ktorých preklad bude požadovať. Výkonnosť spoločností, ktoré 

sú zákazníkmi alebo odberateľmi priamo ovplyvňuje výkonnosť Jonckers na jednotlivých 

projektoch. Preto by sme mohli zhodnotiť, že spoločnosť je odberateľmi silne 

ovplyvniteľná. Čelí sezónnym požiadavkám svojich klientov. No snaží sa túto situáciu 

zmierniť tým, že spolupracuje aj so zákazníkmi, pre ktorých zabezpečuje lokalizáciu 

potrebnú na dennej báze (napríklad preklad zmlúv pre banky či poisťovne alebo preklad 

blogov na stránkach softwarových spoločností). Takto sú zabezpečené kontinuálne 

požiadavky a neustále obraty.   

Zmluvná sila dodávateľov 

Dodávatelia sú pre túto spoločnosť dôležitým prvkom v celkovom fungovaní 

a prosperovaní. Hlavným dodávateľom sú prekladatelia. Väčšina prekladateľov, ktorých 

služby Jonckers využíva, sú fyzické osoby pracujúce na živnosť alebo agentúry s určitou 

obmedzenou kapacitou. Preto sa stáva, že po doručení požiadavky na preklad je projekt 

odmietnutý, kvôli nedostatočnej kapacite. Ďalšou nevýhodou je ich umiestnenie. Aby bol 

preklad čo najkvalitnejší, mal by ho zabezpečiť človek, ktorý používa daný jazyk ako 

svoj rodný. A tu nastáva problém s časovými pásmami.  

Spoločnosť Jonckers disponuje približne desiatimi Resource Manažérmi, ktorí sú riadení 

Resource Leadom. Práve toto oddelenie spoločnosti sa priamo stará o to, aby riziko zo 

strany dodávateľov – konkrétne prekladateľov, bolo čo najnižšie. Zabezpečujú záložné 

zdroje, ktoré sú využívané v prípade potreby. Oslovujú prekladateľov, ktorí sa 

nachádzajú mimo svojej rodnej krajiny a samozrejme v inom časovom pásme. 

Problematické je to, že prehľad týchto zdrojov a dopyt po náhradných prekladateľoch zo 

strany manažérov prebieha len na základne emailových požiadaviek a excelových 
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tabuliek. Informácie o zdrojoch v oblasti prekladateľov nie sú nijako automatizované ani 

súčasťou systému.  

Medzi ďalších dodávateľov by sme mohli zahrnúť firmy poskytujúce softwarové riešenia 

a podporu. No zmluvná sila týchto a ďalších menších dodávateľov je mizivá.  

3.4 SWOT ANALÝZA 

Na základe predchádzajúcich analýz interného a externého prostredia môžeme zostaviť 

SWOT analýzu, ako súhrn silných a slabých stránok spoločnosti (vnútorných faktorov) a 

príležitostí a hrozieb (vonkajších faktorov), ktoré ju ovplyvňujú.  

 

 

Obrázok č. 23: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

• dobre zvolená stratégia, ktorá 

 odpovedá súčasným trendom 

• technologické know-how 

• záujem vedenia technologický posun 

• istota medzinárodnej organizácie  

• dobré vzťahy so zákazníkmi  

 

     • roztrieštený informačný systém        

      s množstvom chýbajúcich prvkov 

     • slabé IS/ICT zázemie 

     • nedostatočné odovzdávanie 

      informácií od skúsených k menej  

      skúseným zamestnancom 

• vývoj technologického odvetvia 

• spolupráca s spoločnosťami 

 v rámci oboru  

• zvýšenie povedomia o smerovaní 

 spoločnosti a technológiách, ktoré 

 ponúka svojim zákazníkom 

 

   • vstup novej konkurencie  

    s kvalitným IS/ICT a vývojovým     

    zázemím 

   • investície do rozvoja nesprávnych    

    oblastí 

   • zastavenie technologického pokroku  

    (alebo nedostatočné tempo) 

S W 
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3.5 Analýza súčasného procesu tvorby reportov 

3.5.1 Jednorazovo vyžiadané reporty 

Vývojový diagram na obrázku č. 24 popisuje súčasný proces tvorby jednorázovo 

výžiadaných reportov. V tomto procese sa vyskytujú dve roly – manažér, ktorý je na 

strane žiadateľa a Solution Developer, ktorý je zodpovedný za naplnenie jeho 

požiadavky.  
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Obrázok č. 24: Diagram súčasný proces – jednorázové reporty 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Proces začína zadaním požiadaviek na výsledný report manažérom, ktorý ich následne 

pošle emailom Solution Developerovi. Často sa však stáva, že email neobsahuje presnú 

špecifikáciu, na základe ktorej by developer vedel požadovaný report vytvoriť. V tomto 

prípade musí kontaktovať manažéra so žiadosťou o doplnenie potrebných informácií. 

V momente, kedy je špecifikácia dostatočná na vytvorenie reportu, vyhľadá developer 

potrebné dáta v databáze a vyexportuje ich do programu Excel. V ňom prebieha potrebná 

úprava dát. Ich radenie, sumarizácia, prevedenie potrebných výpočtov a následné 
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usporiadanie do kontingenčnej (pivot) tabuľky a grafu. Uloženie lokálne na počítači 

developera a odoslanie reportu v prílohe emailu je ďalším dôležitým krokom, ktorým sa 

požadovaný výstup dostane ku žiadateľovi (zadávateľovi požiadavky – manažérovi).  

V ideálnom prípade, kedy vytvorený report vyhovuje predstave manažéra, čo potvrdí aj 

v informačnom emaile, je posledným krokom len vymazanie reportu z lokálneho úložiska 

na počítači Solution Developera. Musíme prihliadať aj na možnosť, že výsledný report 

nebude presne vyhovovať požiadavkám zadávateľa. Možnosť výskytu tohto problému 

potvrdil aj sám Solution Developer na základe svojich praktických skúseností. Spôsobuje 

to ľudský faktor, ktorý do značnej miery ovplyvňuje úspešnosť a rýchlosť tohto procesu. 

Špecifikácia sa môže zdať presná, no nie vždy je manažér schopný presne definovať svoju 

predstavu. V lepšom prípade je potrebná len úprava tabuliek a grafov, no niekedy je 

potrebná aj zmena vstupných dát. Keď nastane táto situácia, vracia sa proces takmer do 

úvodnej fázy. Nastáva jeho značné predĺženie. Dôležité je upozorniť aj na ďalší fakt, 

ktorý spôsobuje dlhšie trvanie tohto procesu – opakované fázy môžu nastať aj viackrát. 

Ako príklad môžeme uviesť stav, kedy ani po treťom odoslanom emaile developer 

nedostal presnú špecifikáciu. Čo opätovne poukazuje na ovplyvňovanie ľudským 

faktorom.  

Časový odhad dĺžky procesu jednorazovo vyžiadaných reportov: 

Ideálna cesta 

      Minimálny odhadovaný čas:  7,1 hodín  |  0,9 čld 

      Maximálny odhadovaný čas: 16,1 hodín  |  2,01 čld 

Najdlhšia cesta 

      Minimálny odhadovaný čas:  15,1 hodín  |  1,9 čld 

      Maximálny odhadovaný čas: 36,1 hodín  |  4,5 čld 

Odhady dĺžky trvania boli založené na fakte, že odpoveď na email, zaslaný v pracovnej 

dobe, musí byť doručená najneskôr do štyroch hodín. Pričom vychádzame z firemnej 

smernice pre zamestnancov. Dĺžku procesu uvádzame v hodinách s prevodom na 

človekodni, pričom dĺžka jedného človekodňa je osem hodín.  
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Minimálny odhadovaný čas počíta so stavom, kedy odpoveď na email prebieha takmer 

ihneď – najneskôr do jednej hodiny od doručenia. Maximálny odhadovaný čas je stav, 

kedy odpoveď prebieha v hraničnom čase, ktorý je na ňu určený, a to štyri hodiny. 

Ideálna cesta je stav, kedy všetky odpovede v rozhodovacích oblokoch sú kladné, to 

znamená, že nedochádza k opakovaniu procesov. Zatiaľ čo najdlhšia cesta je presným 

opakom. Pri tejto ceste, sme však počítali len s jedným opakovaním procesu. No v praxi 

ich môže nastať aj viacero.  

3.5.2 Pravidelné mesačné reporty 

Jednotlivé fázy procesu tvorby pravidelných mesačných reportov sú definované 

vývojovým diagramom na obrázku nižšie. Vlastníkom procesu tvorby pravidelných 

mesačných reportov a zároveň jeho vykonávateľom je Solution Developer. Do procesu 

teda nevstupuje žiadna ďalšia rola. 
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Obrázok č. 25: Diagram súčasný proces – mesačné reporty 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Časový odhad dĺžky procesu pravidelných mesačných reportov: 

Jeden report 

      Minimálny odhadovaný čas: 1,9 hodiny | 0,24 čld 

      Maximálny odhadovaný čas: 2 hodny | 0,25 čld 

Všetky pravidelne generované reporty (9 reportov) 

      Minimálny odhadovaný čas: 17,1 hodiny | 2,14 čld 

      Maximálny odhadovaný čas: 18 hodín | 2,25 čld 

Proces začína získaním definícií pre práve vytváraný report. Táto špecifikácia je spísaná 

pre každý pravidelný mesačný report a dostupná developerovi na zdieľanom úložisku. Po 

jej naštudovaní developer získa potrebné dáta z databázy a prevedie všetky potrebné 

úkony pre vytvorenie daného reportu. Posledným krokom je jeho uloženie na serverovom 

úložisku, kde je sprístupnený manažérom. Mesačne je takto generovaných deväť 

reportov. Pre každý z nich sa tento proces opakuje. Niektoré reporty sú však vytvárané 

v období od začiatku mesiaca do uzatvorenia mesačnej uzávierky opakovane. Čiže počet 

opakovaní tohto reportu je ešte navýšený.  

3.6 Zhodnotenie súčasného stavu 

V súčasnosti spoločnosť Jonckers prosperuje, no na sledovanie a monitorovanie svojich 

aktivít či už z hľadiska procesov, alebo ekonomického hľadiska využíva roztrieštený, 

nejednotný a neúplný informačný systém. Mnoho procesov nie je automatizovaných, teda 

sú závislé spravidla na zamestnancovi, ktorý ich vykonáva – sú náročné na ľudské aj 

časové zdroje.   

Hlavným cieľom spoločnosti je zvyšovanie zisku a prosperita. Na splnenie tohto cieľa je 

však potrebné neustále sledovanie výkonnosti, ziskovosti a množstva ekonomických 

ukazovateľov. Tok finančných prostriedkov vo firme a ich spotrebovanie, no hlavne 

efektívne využívanie, vyžaduje analýzy. Proces, ktorým sa v súčasnej situácii k týmto 

informáciám poskytovaným v reportoch s analýzami manažér dostane, je zložitý 

a zdĺhavý. Svedčí o tom aj analýza súčasných procesov tvorby reportov vypracovaná 
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v predchádzajúcej kapitole. Značná časť reportov, ktoré sú potrebné pre podporu 

manažérskeho rozhodovania a správne riadenie spoločnosti, je generovaná na začiatku 

každého mesiaca. Tento proces by sa mal vykonávať automatizovane, bez čakania a bez 

zadania vstupného požiadavku na generáciu reportu Solution Developerovi. Manažér by 

mal mať možnosť nahliadať do týchto informácií vždy, keď to bude potrebovať a 

okamžite, len otvorením časti IS, ktorá mu ich zobrazí. Mal by sa dostať ku všetkým 

analytickým hodnotám a výsledkom v danom okamihu ich potreby, no súčasný IS túto 

možnosť neposkytuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA A ICH PRÍNOSY 

Dôležité vstupné údaje boli spracované v predchádzajúcej analytickej časti. Tvoria základ 

pre zostavenie návrhu a vývoj riešenia, ktorý je hlavným obsahom nasledujúcich strán. 

Táto kapitola sa skladá z viacerých častí tvoriacich návrh vlastného riešenia. Prvou je 

projektová časť, ktorá obsahuje návrh projektu s využitím metód projektového 

manažmentu a za ňou nasleduje popis procesu tvorby aplikácie Jonckers Dashboard – 

predmetu projektu. V závere predstavíme samotný výstup, ktorý sme na základe 

spracovaného riešenia vytvorili a zhrnieme hlavné prínosy.  

4.1 Návrh plánu projektu 

Impulz k realizácii projektu priniesla potreba čoraz zvyšujúcej sa nutnosti monitorovať 

spoločnosť v súvislosti s jej zaznamenaným náhlym progresom a nárastom objemu 

projektov v prvej polovici roku 2017. Bolo potrebné dôkladnejšie sledovanie finančnej 

situácie spoločnosti, kvality projektov a efektivity využívania všetkých zdrojov. 

Doposiaľ používané riešenie začalo byť z hľadiska udržania efektívneho riadenia 

spoločnosti nedostačujúce. Čakanie na generáciu reportov, ktoré slúžili na sledovanie 

týchto dôležitých metrík v rádoch hodín, bolo neprípustné. Naviac stále rástol objem 

potrených reportov, čím došlo k pracovnému preťaženiu developera, ktorý zabezpečoval 

proces ich tvorby.  

Ďalším zisteným problémom súvisiacim s nárastom objemu produkcie, bol časový 

rozdiel v pracovnej dobe jednotlivých pobočiek. Manažér pracujúci v USA častokrát 

dostal potrebný report až na druhý deň, pretože developer v čase zadania jeho požiadavky 

už nepracoval.  

Tento stav bolo potrebné riešiť. Ako východisko sa javilo vytvorenie ovládacieho panelu 

alebo nástenky fungujúcej online – zobrazujúcej vždy aktuálne dáta. Spoločnosť otvorila 

novu pozíciu Business Intelligence Developer, ktorý zabezpečí návrhovú, technickú, 

vývojovú a implementačnú fázu tohto projektu v spolupráci s Business Controllerom, 

ERP a ICT tímom. Novovzniknutá pozícia Business Intelligence Developer bola 
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obsadená autorom tejto práce. Projekt bol zahájený 10.07.2017. V nasledujúcich 

kapitolách tejto práce sú uvedené potrebné náležitosti projektu.  

4.1.1 Logický rámec 

Logický rámec tvorí základný dokument projektu. Je v ňom stanovený jasný cieľ, ktorý 

chceme realizáciou projektu dosiahnuť, zámer, výstupy a aktivity. Zámer sumarizuje 

prínosy projektu pre organizáciu – očakávania, ktoré by mali byť naplnené po realizácii 

projektu. Výstupy prinášajú presnú špecifikáciu toho, čo konkrétne bude projektom 

dodané. Ich naplnenie dosiahneme realizáciou kľúčových skupín činností (aktivít). 

Na preukázanie toho, že stanovený cieľ bol dosiahnutý, slúžia objektívne overiteľné 

ukazovatele. Tieto ukazovatele sa u zámeru posudzujú až po skončení projektu (v dlhšom 

časovom horizonte). Ukazovatele je možné overiť spôsobom, ktorý je uvedený v treťom 

stĺpci logického rámca. V poslednom stĺpci sú uvedené predpoklady, ktoré by mali byť 

splnené aby nedošlo k ohrozeniu projektu.  

Zámer 
Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Spôsob overenia Predpoklady/riziká 

1. Zlepšenie monitorovania 
spoločnosti na základe 
sledovania dôležitých 
podnikových metrík. 
 
 

1.1 Zlepšenie výsledkov 
sledovaných metrík v 
priemere o 20%. 

1.1 Finančná analýza 
podniku 

 
 
 
 
 
 

1.2 Okamžitá dostupnosť 
informácii potrebných pre 
rozhodovanie a riadenie 
spoločnosti 

1.2 Výstupná 
dokumentácia z 
testovania aplikácie 

1.3 Zrýchlenie a 
zjednodušenie orientácie 
pomocou vizualizácie 
výsledkov 

1.3 Výstupná 
dokumentácia z 
testovania aplikácie 

2. Automatizácia 
podnikových procesov za 
účelom ich zefektívnenia a 
šetrenia podnikových 
zdrojov 
 
 

2.1 Zníženie nákladov na 
tvorbu reportov slúžiacich 
na monitorovanie 
dôležitých podnikových 
metrík o 50%. 

2.1 Firemné výkazy 

2.2 Odstránenie závislosti 
vytváraných reportov na 
zamestnancovi. 

2.3 Vnútropodniková 
dokumentácia 
procesov 

2.3 Zvýšenie bezpečnosti - 
zamedzenie prístupu 
nepovolených osôb k 
reportom. 

2.2 Dokumentácia 
vyvíjanej aplikácie a 
správa ICT oddelenia 
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Cieľ 
Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Spôsob overenia 
Predpoklady/riziká pre 
zámer projektu 

Vývoj a implementácia 
Business intelligence 
nástroja na riadenie 
spoločnosti - Jonckers 
Dashboard (ovládací panel) 
na mieru požiadavkám 
spoločnosti JONCKERS 
TRANSLATION & 
ENGINEERING s.r.o. do 
16.01.2018 

1.1 Funkčný systém s 
vykazovanou nízkou 
úrovňou chybovosti 

1.1 Výstupná 
dokumentácia  
z testovania aplikácie 

Záujem užívateľov 
o používanie aplikácie 
 
Kvalifikovaný pracovníci 

1.2 Dodržanie požiadaviek 
spoločnosti 

1.2 Vyhodnotenie 
projektu 

1.3 Dodržanie termínu 
odovzdania a rozpočtu 

1.3 Vyhodnotenie 
projektu 

Výstupy 
Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Spôsob overenia 
Predpoklady/riziká pre 
cieľ projektu 

1. Vstupná analýza 
počiatočného stavu 
 

1.1 Vytvorená analýza 
1.1 Dokumentácia 
projektu 

Nemennosť požiadaviek 
zo strany spoločnosti 
počas behu projektu 
 
 
Dodržanie špecifikácie 
 
 
Súhlas vedenia 
s konceptuálnym 
návrhom 
 
 
Vyčlenenie potrebných 
zdrojov 
 
Bezporuchová 
funkčnosť HW 
 
 
 
 

1.2 Vyhodnotené 
požiadavky zadávateľa 

1.2 Dokumentácia 
projektu 

2. Technická špecifikácia 
 

2.1 Zostavenie technickej 
špecifikácie 

2.1 Technická 
špecifikácia 

2.2 Vytvorenie 
konceptuálneho návrhu 

2.2 Technická 
špecifikácia 

3. Zabezpečenie potrebného 
HW a SW vybavenia 

3.1 Pripravené HW a SW 
prostriedky potrebné pre 
vývoj a prevádzku 

3.1 Report poskytnutý 
ICT tímom 

4. Vývoj aplikácie 
4.1 Aplikácia bola 
vytvorená 

4.1 Team Foundation 
Server – Source 
Control Explorer 

5. Testovanie aplikácie 

5.1 Nasadenie aplikácie  
na testovacom serveri 

5.1 Logovací 
súbor/Application log 

5.2  Prebehlo testovanie 
aplikácie na testovacom 
serveri s testovacími 
dátami 

4.1 Protokol  
z testovania 

6. Migrácia a zavedenie do 
ostrej prevádzky 

6.1 Prebehla kompletná 
migrácia celej aplikácie  
so všetkými jej časťami 

4.2 Výpis z MS Visual 
Studio 

6.2 Aplikácia používa 
reálne dáta 

4.3 Protokol 
z kontrolného 
overovania 

7. Integrácia Dashboardu  
do prostredia firmy - 
školenie užívateľov 
 

7.1 Spracovaná užívateľská 
dokumentácia a školiace 
materiály 

5.1 Záznam na 
firemnom „Learning 
Sharepoint“ 

7.2 Zaškolený pracovníci 
spoločnosti 

5.2 Výstupný list  
zo školenia 
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Aktivity Časový odhad Zdroje 
Predpoklady/riziká pre 
výstupy projektu 

1.1 Analýza spoločnosti 2 dni 2 čld; 3200 Kč 

Korektne a kvalitne 
prevedená analýza 
 
 
Dodržanie 
harmonogramu 
projektu 
 
 
Dostatočná kvalifikácia 
členov projektového 
tímu 
 
 
Dôkladné testovanie 
 
 
Odovzdanie feedbacku 
z testovania 
developerovi 
 
 
Správne prevedené 
nastavenia 
a konfigurácie 
 
 
Dôsledne vykonaná 
migrácia 
 
 
Vypracovania 
dokumentácie 
a školiacich materiálov 
v zrozumiteľnej forme 
 
 
Ochota budúcich 
užívateľov 
(pracovníkov) pri 
školení 
 
 
 
 
 

1.2 Analýza požiadaviek 
zadávateľa 

2 dni 2 čld; 3200 Kč 

1.3 Analýza zdrojových dát 4 dni 4 čld; 6400 Kč 

2.1 Stanovenie účelu 
a metrík, špecifikácia 
jednotlivých modulov 
a reportov 

10 dní 8 čld; 12800 Kč 

2.2 Tvorba dizajnového 
návrhu (UX a UI dizajn)  
so stanovením funkcií 

10 dní 8 čld; 12800 Kč 

3.1 Objednanie licencií 
a zabezpečenie HW 
vybavenia 

1 deň 1 čld; 1600 Kč 

3.2 Inštalácia softvérových 
prostriedkov a potrebných 
knižníc 

2 dni 2 čld; 3200 Kč 

4.1  Tvorba grafického 
rozhrania – layout 

10 dní 8 čld; 12800 Kč 

4.2 Vykonane potrebných 
úprav vstupných dát 

5 dní 5 čld; 8000 Kč 

4.3 Konfigurácia aplikácie 
s dátovou základňou 
testovacích dát 

1 deň 1 čld; 1600 Kč 

4.4 Tvorba modelov, 
controllerov (backend) 
a view (frontend) pre 
jednotlivé reporty 

90 dní 70 čld; 112000 Kč 

4.5 Tvorba pravidiel a 
rozhraní pre user 
management (prístupové 
práva a role) – management 
portál 

14 dní 14 čld; 22400 Kč 

5.1 Nastavenie testovacieho 
serveru a publikovanie 
aplikácie na testovací server 

1 deň 1 čld; 1600 Kč 

5.2 Spustenie záťažových 
testov a testov funkčnosti 
komponent 

5 dní 5 čld; 8000 Kč 

5.3 Získanie feedbacku  
od testovacích užívateľov 

3 dni 3 čld; 4800 Kč 

5.4 Implementácia 
feedbacku 

10 dní 8 čld; 12800 Kč 
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6.1 Konfigurácia aplikácie 
s dátovou základňou 
reálnych dát 

1 dni 1 čld; 1600 Kč 

6.2 Nastavenie serveru 
a publikovanie 

1 deň 1 čld; 1600 Kč 

6.3 Optimalizácia a overenie 
funkcionality 

15 dní 8 čld; 12800 Kč 

7.1 Spracovanie užívateľskej 
dokumentácie a školiacich 
materiálov 

10 dní 8 čld; 12800 Kč 

7.2 Predstavenie aplikácie 
užívateľom a ich následné 
zaškolenie 

3 dni 3 čld; 4800 Kč 

V projekte nebude riešené Predbežné podmienky 

Komunikácia a zisťovanie požiadaviek na aplikáciu s jednotlivými užívateľmi zvlášť, 
mimo komunikácie užívateľského feedbacku. 

Vedenie firmy s 
vytvorením aplikácie 
Dashboard súhlasí. 

Zabezpečenie bezpečnosti a opatrení proti hrozbám mimo samotnú aplikáciu. 
Vedenie firmy tento 
projekt schvaľuje aj 
s 20 dňovou rezervou. 

Zaistenie kabeláže a komunikačnej infraštruktúry. 
Spoločnosť poskytne 
potrebné vstupné 
informácie na analýzy. 

Samotný nákup HW a SW vybavenia mimo jeho výberu a zadania objednávky na 
oddelenie nákupu ICT a zabezpečenie potrebných záložných zdrojov. 

Podpora ICT, ERP 
oddelenia. 

 

Obrázok č. 26: Logický rámec Dashboard  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.1.2 WBS 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

0. úroveň 1. úroveň 2. úroveň 

Vývoj a implementácia 
Business intelligence 
nástroja na riadenie 

spoločnosti - Jonckers 
Dashboard (ovládací 

panel) na mieru 
požiadavkám spoločnosti 
JONCKERS TRANSLATION 
& ENGINEERING s.r.o. do 

16.01.2018

Vstupná analýza 
počiatočného stavu

Analýza spoločnosti

Analýza požiadaviek zadávateľa 

Analýza zdrojových dát

Technická špecifikácia

Stanovenie účelu a metrík, špecifikácia 
jednotlivých modulov a reportov

Tvorba dizajnového návrhu (UX a UI dizajn) 
so stanovením funkcií

Zabezpečenie 
potrebného HW a SW 

vybavenia

Objednanie licencií a zabezpečenie HW 
vybavenia

Inštalácia softvérových prostriedkov 
a potrebných knižníc

Vývoj aplikácie 

Tvorba grafického rozhrania – layout

Vykonane potrebných úprav vstupných dát

Konfigurácia aplikácie s dátovou základňou 
testovacích dát

Tvorba modelov, controllerov (backend) 
a view (frontend) pre jednotlivé reporty

Tvorba pravidiel a rozhraní pre user 
management (prístupové práva a role) –

management portál

Testovanie aplikácie

Nastavenie testovacieho serveru a
publikovanie aplikácie na testovací server

Spustenie záťažových testov a testov 
funkčnosti komponent

Získanie feedbacku od testovacích 
užívateľov

Implementácia feedbacku

Migrácia a zavedenie 
do ostrej prevádzky

Konfigurácia aplikácie s dátovou základňou 
reálnych dát 

Nastavenie serveru a publikovanie

Optimalizácia a overenie funkcionality

Integrácia 
Dashboardu do 

prostredia firmy -
školenie užívateľov

Spracovanie užívateľskej 
dokumentácie a školiacich materiálov

Predstavenie aplikácie užívateľom a ich 
následné zaškolenie

Obrázok č. 27: WBS Dashboard 



 

68 

 

WBS znázornená na obrázku vyššie zrozumiteľne popisuje rozsah projektu. V nultej 

úrovni vidíme definovaný cieľ, pričom v ďalšej úrovni dochádza k jeho hierarchickému 

rozkladu na jednotlivé činnosti. Najnižšia (druhá úroveň) obsahuje pracovné balíky, ktoré 

musia byť v priebehu realizácie projektu vytvorené, aby boli splnené aktivity v prvej 

úrovni, a následne naplnený cieľ.  

Rozdelenie činností na druhej úrovni podrobnosti nám poskytuje podklad pre pridelenie 

zodpovedností. Zodpovednosti prideľujeme jednotlivým činnostiam v RACI matici, 

ktorá sa nachádza v nasledujúcej kapitole.  

4.1.3 RACI matica 

Priradenie aktivít jednotlivým členom tímu je obsahom matice zodpovedností – RACI.  
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6.1 R A      C C C    
 

6.2 R  I     A R     
 

6.3 R A C   C  C C    C C 

7.1 R A C           
 

7.2 R          R A  
 

 

R Responsible Zodpovedný za vykonanie úlohy (realizuje činnosť) 

A Accountable Zodpovedný za činnosť  

C Consulted Konzultant  

I Informed Informovaný 

 

Obrázok č. 28: RACI matica Dashboard  

Zodpovednosť za projekt ako celok vo všetkých jeho fázach, nesie projektový manažér. 

Z hľadiska jeho globálnej zodpovednosti sme ho v RACI matici neuvádzali.  

Takmer všetky činnosti budú priamo vykonávané našou pozíciou (Business Intelligence 

Developer), teda autorom tejto práce. Dôležitá je však spolupráca s ICT manažérom 

a asistentom pri zabezpečení potrebného HW a SW vybavenia. ERP manažér a developer 

budú nápomocní pri všetkých činnostiach, v rámci ktorých pristupujeme k dátam, či k 

produkčným serverom. Správa týchto technológií je v ich kompetencii, preto je vzájomná 

kooperácia potrebná. Business Controller je v projekte kľúčová osoba z finančného 

oddelenia a zároveň bude najčastejší užívateľ Dashboardu. Je schopný poskytnúť cenné 

informácie a vniesť viac analytického pohľadu do projektu. Jeho názor bude dôležitý pre 

konečný výstup samotného projektu. Najdôležitejšia bude jeho spolupráca pri 

zostavovaní technickej špecifikácie a získavaní feedbacku (spätnej väzby).  

V matici sú uvedení aj predstavitelia najvyššej úrovne spoločnosti – finančný riaditeľ 

(CFO) a generálny riaditeľ (CEO), ktorí nie sú členmi projektového tímu, no zastávajú 

dôležitú konzultačnú úlohu. Dashboard, ktorý je predmetom projektu, bude slúžiť 

predovšetkým vyššiemu a strednému manažmentu spoločnosti. Tento nástroj bude účelný 

a užitočný len vtedy, ak bude vyhovovať hlavne jeho užívateľom. To je dôvod, prečo je 

dôležité už počas projektu konzultovať jednotlivé kroky s týmito osobami.  
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4.1.4 Časová analýza 

Súhrnný časový plán vo forme Ganttového diagramu sa nachádza v prílohe č. 3. Táto 

forma stanovenia časového rozloženia projektu a jeho fáz obsahuje dôležitú informáciu 

o kritickej ceste. Hodnoty ležiace na kritickej ceste nemajú žiadnu časovú rezervu. Preto 

akékoľvek zdržanie týchto činností spôsobí posun nasledujúcich činností, a zákonite 

výrazné ovplyvnenie plánovaného ukončenia. Tento problém sme ošetrili časovou 

rezervou stanovenou na 20 dní.  

Začiatok projektu bol stanovený na 10.07.2017 jeho ukončenie podľa časového plánu je 

určené na 16.01.2018 s trvaním 186 dní.  

4.1.5 Riziká projektu  

Každý projekt a jeho činnosti so sebou nesú možnú mieru rizika. Tieto riziká je dôležité 

určiť, aby sme im vedeli predísť alebo sa na nich aspoň pripraviť. Riziko spôsobuje 

hrozba, ktorá môže nastať s určitou pravdepodobnosťou. Tým, že hrozba nastane, splní 

sa scenár s určitým dopadom na realizovaný projekt.  

Analýzu rizík bola spracovaná metódou RIPRAN s využitím verbálnej kvantifikácie – 

slovného hodnotenia uvedeného v prílohe č. 1. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje identifikáciu rizík, ktoré daný projekt najviac ovplyvňujú 

a určenie scenára, ktorý nastane v dôsledku výskytu hrozby. 

 

Tabuľka č. 1: Analýza rizík – identifikácia rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID Hrozba Scenár 

1 Nesprávne prevedené analýzy 
Budovanie aplikácie na základe chybných vstupných 
informácií - nesplnenie účelu aplikácie a cieľa 
projektu. 

2 
Zmena požiadaviek počas procesu 
vývoja 

Komplikácie pri vývoji, následné nedodržanie 
časového rámca a navýšenie nákladov. 
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3 
Nedostatočná kvalifikácia a 
skúsenosti BI Developera 

Predlženie času vývoje aplikácie a navýšenie 
nákladov. 

4 
Dlhodobá náhla 
práceneschopnosť BI Developera 

Predĺženie všetkých činností, ktoré sú realizované BI 
developerom, nedodržanie časového rámca, 
nesplnenie cieľa v požadovanom časovom 
horizonte. 

5 Zlyhanie hardvéru 
Nedostupnosť potrebných materiálových 
prostriedkov, predĺženie činnosti, nedodržanie 
časového rámca a navýšenie rozpočtu. 

6 Nesprávne nastavenie serverov 
Nemožnosť publikovania aplikácie a jej následná 
nestabilita, nemožnosť testovania. 

7 
Komplikácie pri poskytovaní 
zdrojových dát ERP tímom 
(nesprávne uloženie snapshotov) 

Neúplnosť dát, tým pádom poskytovanie mylných 
informácií managementu a spomalenie vývoja 
aplikácie pri nedostupnosti dát.  

9 
Predlženie činnosti na kritickej 
ceste 

Zdržanie celého projektu a nasledujúcich činností, 
nedodržanie časového plánu a predraženie projektu. 

10 
Príliš veľká konzervatívnosť 
užívateľov 

Užívatelia odmietajú používať aplikáciu. 

 

Stanovením pravdepodobnosti, s akou môže hrozba nastať a veľkosti jej dopadu sme 

schopní riziko určitým spôsobom ohodnotiť. Stanovíme jeho kvalitatívnu výšku – 

hodnotu rizika. Hodnotu rizika môžeme znížiť vykonaním určitého opatrenia. Nižšie sa 

nachádza tabuľka s návrhmi na opatrenia, ktoré nám pomôžu v eliminácii rizík alebo 

prinajmenšom v zmiernení ich dopadu. Implementáciou opatrení sa pôvodná hodnota 

rizika zníži na novú výslednú hodnotu. 

 

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

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID PD Dopad 
Pôvodná 
hodnota 

rizika 
Návrh na opatrenie 

Výsledná 
hodnota 

rizika 

1 NP VD SHR Konzultácie s externým odborníkom. NHR 

2 SP VD VHR 

Konzultácia konceptuálneho návrhu a 
technickej špecifikácie so všetkými 
zainteresovanými osobami. Písomné 
odsúhlasenie návrhu. 

SHR 

3 NP VD SHR 
Zabezpečenie možnosti konzultácii alebo 
školení externým špecialistom. 

NHR 
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4 NP VD SHR Dostatočná časová rezerva. NHR 

5 SP VD VHR Záložné zdroje  SHR 

6 SP SD SHR 
Opätovná kontrola nastavení ICT a ERP 
manažérom.  

NHR 

7 NP VD SHR 
Vytvorenie zálohy a komunikácia s ERP 
tímom. 

NHR 

9 SP VD VHR 
Dôslednejšia priebežná kontrola 
činností na kritickej ceste, 
pridanie časovej rezervy. 

SHR 

10 SP ND NHR 

Zvýšenie motivácie a príprava 
užívateľov na zavedenie aplikácie - 
predstavenie výhod používania a 
vysvetlenie koľko času a práce ušetria - 
motivačný program. 

NHR 

 

Farebne odlíšené sú najdôležitejšie riziká, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Už 

na začiatku projektu by jeho budúci progres správnym smerom mohla ovplyvniť 

nesprávne prevedená analýza. Vývoj aplikácie na základne chybných vstupných 

informácii by mohol mať veľký dopad na úspešné ukončenie projektu, jeho finančnú 

stránku a celkové splnenie cieľa. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť konzultáciu 

analýz s externým odborníkom. Ďalším dôvodom jeho potrebných konzultácií a školení 

je riziko súvisiace s kvalifikáciou a skúsenosťami Business Intelligence Developera, 

ktorý zabezpečuje realizáciu väčšiny činností. Projekt je vysoko závislý na jeho osobe. 

Zabezpečením externého odborníka výrazne znížime riziko, ktoré by táto hrozba mohla 

spôsobiť. Náklady potrebné na splnenie tohto opatrenia boli zohľadnená v rozpočte.  

Vysokú pôvodnú hodnotu rizika máju aj riziká „zmena požiadaviek počas procesu 

vývoja“ a „zlyhanie hardvéru“, ktoré by však po zavedení opatrení nemali ohroziť 

projekt. Hardvérové zdroje zabezpečuje ICT oddelenie, čo je predpokladom určeným už 

pri logickom rámci projektu. Rizikám, ktoré majú nízku hodnotu, nevyhradzujeme 

v rozpočte konkrétnu čiastku na zabezpečenie, no uvádzame opatrenia pre prípad ich 

vzniku. V prípade potreby na nich môže byť použitá finančná rezerva. 

Zdržanie celého projektu, môže byť spôsobené tým, že väčšina činností leží na kritickej 

ceste. To znamená, že nemajú žiadnu časovú rezervu a je potrebné, aby boli dokončené, 

v plánovanom čase. Ak sa niektorá z nich zdrží, posunie sa automaticky aj nasledujúca, 
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a tým pádom celý termín ukončenia činností. Hrozbu bude potrebné sledovať počas 

všetkých činností projektu. Podkladom pre sledovanie bude spracovaná časová analýza.  

Ako vyplýva zo spracovanej analýzy rizík, väčšina rizík by mohla spôsobiť komplikácie 

pri dodržiavaní časového plánu. Či už sa jedná o závislosť väčšiny činností na Business 

Intelligence Developerovi alebo spomínaný problém kritickej cesty, je potrebné stanoviť 

dostatočnú časovú rezervu. Akákoľvek zmena časového plánu spôsobuje vznik ďalších 

nákladov, na čo je potrebne prihliadnuť aj pri stanovení rozpočtu projektu.  

4.1.6 Zdroje   

Pri projekte budú využívané ľudské a materiálové zdroje, ktorých zabezpečenie je 

potrebné pre realizáciu projektu. Analýza zdrojov poskytuje pohľad na ich konkretizáciu 

a kvantifikáciu.  

 

Tabuľka č. 3: Analýza zdrojov Dashboard 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov činnosti 
Doba 
trvania 
(dni) 

Pracovné 
(ľudské) 
zdroje 

Materiálové zdroje 
(SW) 

1.1 Analýza spoločnosti 2 dni 4 Microsoft Office 

1.2 Analýza požiadaviek zadávateľa 2 dni 5 Microsoft Office 

1.3 Analýza zdrojových dát 4 dni 6 
Microsoft Office 
Microsoft SQL Management Studio 

2.1 Stanovenie účelu a špecifikácia 
jednotlivých modulov 

10 dní 4 Microsoft Office 

2.2 Tvorba dizajnového návrhu (UX a UI 
dizajn) so stanovením funkcií 

10 dní 2 
Microsoft Office 
Adobe Illustrator CC 
DevExpress 

3.1 Objednanie licencií a zabezpečenie 
HW vybavenia 

1 deň 5  

3.2 Inštalácia softvérových prostriedkov 
a potrebných knižníc 

2 dni 3 
Microsoft Visual Studio 
DevExpress 

4.1 Tvorba grafického rozhrania – 
layout 

10 dní 2 Microsoft Visual Studio 

4.2 Vykonane potrebných úprav 
vstupných dát 

5 dní 4 Microsoft SQL Management Studio 
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4.3 Konfigurácia aplikácie s dátovou 
základňou testovacích dát 

1 deň 4 
Microsoft Visual Studio 
Microsoft Server 2016  
Microsoft SQL Management Studio 

4.4 Tvorba modelov, controllerov 
(backend) a view (frontend) pre 
jednotlivé reporty 

90 dní 1 
Microsoft Visual Studio 
Microsoft SQL Management Studio 
DevExpress 

4.5 Tvorba pravidiel a rozhraní pre user 
management (prístupové práva a role) 

14 dní 3 
Microsoft Visual Studio  
Microsoft SQL Management Studio 
DevExpress 

5.1 Nastavenie testovacieho serveru 
a publikovanie aplikácie na testovací 
server 

1 deň 5 
Microsoft Visual Studio 
Microsoft Server 2016   
Microsoft SQL Management Studio 

5.2 Spustenie záťažových testov 
a testov funkčnosti komponent 

5 dní 6 Microsoft Visual Studio 

5.3 Získanie feedbacku od testovacích 
užívateľov 

3 dni 6 Microsoft Office 

5.4 Implementácia feedbacku 10 dní 1 
Microsoft Visual Studio  
Microsoft SQL Management Studio 
DevExpress 

6.1 Konfigurácia aplikácie s dátovou 
základňou reálnych dát 

1 dni 3 
Microsoft Visual Studio 
Microsoft Server 2016  
Microsoft SQL Management Studio 

6.2 Nastavenie serveru a publikovanie 1 deň 4 
Microsoft Visual Studio 
Microsoft Server 2016 
Microsoft SQL Management Studio 

6.3 Optimalizácia a overenie 
funkcionality 

15 dní 7 

Microsoft Visual Studio 
Microsoft Server 2016 
Microsoft SQL Management Studio 
DevExpress 

7.1 Spracovanie užívateľskej 
dokumentácie a školiacich materiálov 

10 dní 2 
Microsoft Office 
FlashBack Pro 

7.2 Predstavenie aplikácie užívateľom 
a ich následné zaškolenie 

3 dni 2 Microsoft Office 

 

Kancelársky balík Microsoft Office 365 je súčasťou každého počítača v spoločnosti, no 

program MS Visual Studio a MS SQL Management Studio nie sú súčasťou jeho klasickej 

inštalácie. Nie je potrebná kúpa licencie, pretože sú bezplatné, no tvoria jeden zo 

základných SW zdrojov. Uvádzame ich v zozname zdrojov pre zlepšenie možnosti 

kontrolovania zabezpečených softvérových zdrojov v spolupráci s ICT tímom. 

DevExpress a FlashBack Pro sú však licencované produkty (generujú náklady) a v kroku 

3.1 bude potrebné objednanie ich licencie.  
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Okrem uvedených zdrojov je ďalším dôležitým zdrojom aj hardvérové vybavenie. Projekt 

však predpokladá, že každý člen tímu má zabezpečený firemný laptop alebo stolný 

počítač s dvomi monitormi, klávesnicou, myšou a konferenčnými slúchadlami počas celej 

doby trvania projektu. S výnimkou developera, ktorému bude poskytnutý ešte laptop s 

jedným externým monitorom. Každé zariadenie bude plne funkčné s dostatočnými 

parametrami a základnou softvérovou výbavou, aby sa zamedzilo spomaleniu procesov 

kvôli málo výkonným zariadeniam. Táto skutočnosť bude skontrolovaná pred začiatkom 

projektu ICT asistentom.  

4.1.7 Náklady projektu 

Rozpočet uvedený v prílohe č. 2 slúži ako nástroj na vyčíslenie finančných nákladov 

projektu Jonckers Dashboard. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali z jednotlivých analýz 

a podkladov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich kapitolách projektovej časti. Náklady 

boli rozdelené do troch hlavných kategórií – mzdové, servisné a náklady na opatrenia 

rizík. Výšku nákladov určujeme pre jednotlivé aktivity a sumarizujeme ju pre dané 

výstupy.  

Mzdové náklady tvoria kľúčovú a zároveň najvyššiu časť celkových nákladov. 

Uvádzame pri nich jednotku času v človekodňoch, priemernú hodinovú sadzbu 

(jednotkovú cenu) a cenu celkom. Jednotlivé hodnoty sme stanovovali podľa spracovanej 

analýzy zdrojov, časovej analýzy a logického rámca. Celková cena bola vypočítaná ako 

súčin počtu jednotiek, koeficientu s hodnotou 8 (dĺžka jedného človekodňa) a jednotkovej 

ceny. Celková výska mzdových nákladov činí 260 800 Kč.  

Do servisných nákladov sú zahrnuté réžie (prevádzkové náklady súvisiace s projektom) 

a potrebné licencie softvérových nástrojov. Ich výška bola v celkovom súčte stanovená 

na 62 620 Kč.  

Analýza rizík nám poskytla pohľad na možné riziká, ktoré by mohli nastať a viesť 

k ohrozeniu projektu. Avšak zavedením navrhnutých opatrení môžeme tým najvážnejším 

hrozbám zabrániť. Finančná rezerva, ktorú stanovujeme v tretej časti nákladov projektu, 

slúži ako poistka pre neočakávané udalosti a zároveň ošetrenie rizika súvisiaceho 
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s množstvom činností ležiacich na kritickej ceste. Zabezpečenie externého odborníka je 

ďalším návrhom na opatrenie. Výšku nákladov na toto opatrenie sme vypočítali ako súčin 

jednotky hodín a hodinovej sadzby. Sadzba bola stanovená na základe porovnaní cien 

odborníkov v danom odbore. Suma týchto nákladov činí 55 000 Kč. 

Dôležité je zahrnúť do rozpočtu aj náklady na poistenie, dovolenky a ostatné poplatky 

súvisiaci so zamestnancami. Ich výšku stanovujeme na konci rozpočtu v sekcii iné 

náklady na 137 408 Kč.  

Súčet všetkých uvedených nákladov tvorí výslednú sumu projektu 515 828 Kč.  

Rozpočet má charakter odhadu, keďže pri realizácii projektu môže nastať zmena v 

niektorých z uvedených hodnôt. Priemerná mzda a výška réžií bola stanovená na základe 

konzultácii v spoločnosti. Vychádzame taktiež z ceny softvérových riešení uvádzaných 

na stránkach poskytovateľa. Avšak vzhľadom na to, že sa jedná o firemné prostredie 

a ceny softvérových riešení sú väčšinou v tomto sektore stanovené dohodou, môžeme 

očakávať pri nákupe licencií ich zníženie.  

4.2 Analýza vstupných požiadaviek zadávateľa 

Po konzultácii s konateľom spoločnosti, ktorý zastáva súčasne funkciu Business 

Cotrollera, CFO a Manažérom ERP boli zistené vstupné požiadavky, ktoré boli následne 

hlbšie analyzované a prepracované do nasledujúceho kontextu. 

Predmet: Business Intelligence aplikácia – Jonckers Dashboard  

Účel: Nástroj na podporu manažérskeho rozhodovania a riadenia spoločnosti. 

Obsahové časti:  

1. „Main Dashboard“ – celopodniková výkonnosť  

▪ Výnosnosť – konsolidovaný prehľad výnosnosti celej spoločnosti 

a jej jednotlivých obchodných jednotiek.  
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▪ Plánovanie – prehľad plánovaných veličín. 

▪ Produktivita – prehľad výsledkov produktivity.   

2. „Q&P Dashboard for accounts“ – monitorovanie kvality a produktivity 

jednotlivých zákazníkov  

▪ Kvalita – prehľad kvalitatívnych výsledkov jednotlivých 

projektov. 

▪ Produktivita – prehľad produktivity jednotlivých projektov. 

Zdrojové dáta:  

1. „Main Dashboard“ – postavenie na už existujúcej dátovej základni 

s možnosťou doplnenia potrebných náhľadov a procedúr. 

2. „Q&P Dashboard for accounts“ – postavenie na vybudovanej databáze 

s doplnením potrebných dát zo sledovacích Excel dokumentov (Tracking 

sheet), prípadným vytvorením CRUD rozhraní. 

Funkcie a vlastnosti: 

• Dvadsaťštyrihodinová dostupnosť vo vnútornej firemnej sieti:  

• rýchle načítanie a dostupnosť dát, 

• automatické zobrazovanie aktuálnych dát (okamžitá reakcia na zmeny). 

• Možnosť customizácie zobrazovaných reportov užívateľmi v predefinovanom 

rozsahu.  

• Možnosť multidimenzionálneho pohľadu na zobrazované dáta: 

▪ historický náhľad do troch predchádzajúcich rokov, 

▪ zobrazenie podľa (dimenzie):  

• času (fiškálny deň, týždeň, mesiac, kvartál, rok alebo 

stanovený rozsah), 

• skupiny zákazníkov/ konkrétneho zákazníka, 

• projektu, 

• jazykových kombinácií, 

• zodpovednej osoby/ oddelenia, 
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• zdrojov (prekladatelia). 

• Možnosť filtrovania podľa definovaných kritérií.  

 

• Zobrazovanie v prehľadnej forme (grafy a kontingenčné tabuľky), podpora 

rýchleho a ľahkého pochopenia pre užívateľa.  

• Jednoduchý design vo firemných farbách. 

• Responzívny a adaptívny design.  

Užívatelia a zabezpečenie:  

• Dostupné vo vnútornej firemnej sieti. 

• Dostupné pre vopred definovaných užívateľov (s využitím Windows 

Authentication): 

• možnosť definovania užívateľských rolí a prístupových práv pre tieto role, 

▪ role:  

• Administrator  

• Executive 

• Business Unit User 

• Account User 

▪ prístupové práva  

• určenie pre jednotlivé reporty/skupiny reportov 

• možnosť sprístupnenia a zakázania prístupu do jednotlivých modulov, 

• možnosť manažovania užívateľov priamo v aplikácii – management 

portál. 

Poznámka: presné funkcie a vlastnosti v konkrétne definovanom rozsahu ku jednotlivým 

reportom budú doplnené a bližšie vymedzené v technickej špecifikácii.   
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4.3 Analýza zdrojových dát 

Účelom budovanej aplikácie je vizuálne zobrazenie celkovej situácie v spoločnosti, preto 

je potrebné zdrojové resp. vstupné dáta čerpať zo všetkých jej oblastí.  

4.3.1 Zdrojové oblasti 

Pre jednoduchšiu interpretáciu zdrojových oblastí sme zvolili ich grafické znázornenie na 

nasledujúcom obrázku.  

 

Obrázok č. 29: Zdrojová oblasti pre Dashboard a tok dát 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Hlavným databázovým zdrojom pre budovaný Dashboard je databáza JDashboard, ktorá 

bola doposiaľ využívaná pre tvorbu reportov vo forme zošitov Excel. Fyzicky uložené sú 

v nej tabuľky obsahujúce dáta z finančných reportov a HR reportov. Tieto reporty 

využívajú definovanú množinu dát z Galileo Databáze, ku ktorej sú po každej mesačnej 

uzávierke účtovníkmi dopĺňané ďalšie vypočítané ukazovatele. Následne prebieha 

uloženie takto skompletizovaných dát do databázových tabuliek JDashboard pomocou 

vytvorenia snímok (snapshot).  

Dáta z Galilea sa vkladajú do JDashboard databáze tiež vo forme snímok. Vždy na 

začiatku mesiaca až do skončenia finančnej uzávierky dochádza každých päť minút 

ku generácii týchto snapshotov. Ich generovanie a správu zabezpečuje ERP tím. 

Po skončení uzávierky je do databázy uložený posledný snapshot, ktorý obsahuje 

„uzatvorené“ dáta. V JDashboard nie sú priamo uložené číselníky, ale využíva číselníky 

z Galileo databáze. Takýto číselník je tabuľka pozostávajúca z primárneho kľúča 

(identifikátor) a ďalších atribútov. Procedúry a pohľady uložené v JDashboard databáze 

potom pomocou tohto primárneho kľúča spájajú dáta uložené vo svojej databáze s týmito 

číselníkmi.  

Príklad: Project_Costs uložená v JDashboard databáze obsahuje údaje o projektových 

nákladoch. Nachádza sa v nej stĺpec ID_emp a ID_cus, ktoré sú identifikátorom 

konkrétneho zamestnanca, ktorý pracoval na projekte a zákazníka, pre ktorého bol 

projekt. Tabuľky Internal_Contact a External_contact sú číselníkmi uloženými v Galileo 

databáze a obsahujú kontaktné údaje o zamestnancoch a zákazníkoch. Uvedený pohľad 

vProjectDetail využíva tieto číselníky a prihadzuje konkrétne mená zákazníkov 

a zamestnancov ku nákladom projektu.  
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Obrázok č. 30: Schéma pohľadu – používanie číselníkov z databáze Galileo 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Databáza JDashboardDev je kópiou JDashboard databáze a slúži ako testovacia – pre 

účely vývoja.  

V QMS databáze sú uložené dáta z QMS Excel reportov. Ich nahrávanie prebieha 

pomocou import toolov (nástrojov na importovanie dát). Druhú časť dát uložených v tejto 

databáze tvoria dáta, ktoré boli vložené do tabuliek v CRUD rozhraní. Ukladanie prebieha 

do rozdielnych relačných tabuliek. Jedna relačná tabuľka prislúcha vždy určitému 

projektu.   

4.4 Technická špecifikácia a dizajnový návrh 

Aplikácia bude vyvíjaná s použitím technológie ASP.NET na architektúre MVC. 

Jonckers vývojový tím dlhodobo využíva Microsoft technológie .NET. Kvôli dodržaniu 

konzistencie vývojových technológii bola táto technológia zvolená aj pri vývoji 

Dashboardu. Prvky užívateľského rozhrania budú vytvárané s použitím licencovaného 

systému knižníc a ovládacích prvkov UI – DevExpress (ASP.NET MVC / Core client-

side controls).   
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Účel 

Pred zostavovaním akéhokoľvek návrhu či špecifikácie je potrebné si pripomenú účel, 

ktorý ma navrhovaný nástroj spĺňať: „nástroj na podporu manažérskeho 

rozhodovania a riadenia spoločnosti“. Aby došlo k jeho naplneniu, musí Dashboard 

korešpondovať so stanoveným účelom. Čo sme sa snažili dodržať aj pri tvorbe technickej 

špecifikácie a samotného návrhu. Stanovenie účelu bolo vstupným krokom tejto fáze.   

Moduly 

Dashboard bude poskytovať celostný pohľad na fungovanie spoločnosti. Pozostávať bude 

z dvoch modulov - Main Dashboard a Q&P Dashboard for accounts. Pre každý modul 

bude vytvorený separátny projekt ASP.NET MVC v programe Visual Studio. Zaistíme 

tak lepšiu možnosť rozdelenia správy jednotlivých modulov po skončení projektu, 

rozloženie veľkosti MVC projektov a zároveň ochranu pred nežiadúcimi zmenami. 

Projekty sa stanú prehľadnejšími a ich spravovanie bude jednoduchšie a rýchlejšie.  

Stanovenie metrík a špecifikácia jednotlivých reportov sa nachádza v prílohe č. 4.  

Layout (rozmiestnenie prvkov resp. obsahu) 

Budúcim užívateľom boli poskytnuté tri grafické návrhy rozmiestnenia prvkov 

na stránkach jednotlivých reportov. Na základe ich hlasovania bol ako výsledný návrh 

zvolený jednoduchý design z bočným navigačným panelom. Tento návrh je zobrazený 

na obrázku nižšie.    
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Obrázok č. 31: Návrh layout 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Layout bude slúžiť ako šablóna pre všetky stránky aplikácie. Zabráni zbytočnej 

redundancii kódu. Pri jeho tvorbe budeme využívať jazyk HTML5, CSS3 a JavaScript. 

Prakticky je layout tvorený C# HTML dokumentom so všetkými potrebnými 

náležitosťami.  

Rozmiestnenie jednotlivých prvkov na stránke budeme definovať pomocou knižnice 

Bootstrap. Celé telo dokumentu je obalené do elementu div s triedou container. 

Navigačné menu je umiestnené v ľavom navigačnom paneli, ktorý je určený triedou nav 

side-menu a nachádza sa v ľavom stĺpci col-md-3 pull-left. Sekciu pre obsah potom tvorí 

element div s atribútom role main a triedou col-md-9 pull-right. Názvy reportov, grafické 

prvky a tabuľky potom vkladáme do osobitých riadkov (trieda row) a delíme na ďalšie 

menšie stĺpce (col), podľa potreby pre danú stránku s reportom. Pomocou štýlovania a 

JavaScriptu, ktoré sme umiestnili do osobitných súborov, manuálne upravujeme štýl 

stránky a jej jednotlivých položiek do požadovanej výslednej podoby (farby, typografiu, 

veľkosti elementov a ich zmeny na základe veľkosti obrazovky a užívateľom 

používaného zariadenia - @media).   
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Užívateľské funkcie 

DevExtreme poskytuje knižnice pre vytváranie rôznych užívateľských prvkov webových 

aplikácií s podporov architektúry ASP.NET MVC. Prvky majú rôzne prednastavené 

funkcie. Programátor môže prispôsobovať funkcionalitu prvkov UI ich povolením alebo 

zakázaním v kóde aplikácie. S využitím JavaScriptu však dokáže upravovať funkcie 

a zobrazenia podľa vlastnej predstavivosti. DevExpres bude v tomto projekte použitá na 

tvorbu rôznych typov grafov a kontingenčných tabuliek.   

Funkcie, ktoré boli využité v aplikácii Jonckers Dashboard sú predstavené v prílohe č. 6. 

4.5 Vývoj riešenia 

Vývoj aplikácie prebiehal v prostredí programu Visual Studio, v ktorom bol vytvorený 

projekt samotnej ASP.NET MVC webovej aplikácie. Nasledujúce kapitoly popisujú 

jednotlivé kroky vývoja.  

4.5.1 Tvorba grafického rozhrania 

Prvým krokom vo vývoji riešenia bolo vytvorenie šablóny stránok (layout) podľa 

zostaveného návrhu popísaného v predchádzajúcej kapitole – súbor _Layout.cshtml. 

Tvorí statický „obal“ každej stránky, do ktorého je volaním metódy @RenderBody() 

dynamicky vkladaný obsah volanej stránky s využívanie Razor syntaxe. Pomocou 

doplnku NuGet, ktorý sa stará o pridávanie a správu knižných tretích strán, doinštalujeme 

vo Visual Studiu potrebné JavaScriptové knižnice – JQuery a Bootstrap do projektu. 

Nainštalované knižnice potom prepojíme so stránkou pomocou HTML elementov link a 

script, čo zabezpečí ich načítanie pri tvorbe stránky pred jej zobrazením. 

4.5.2 Úpravy vstupných dát 

Jednou z požiadaviek zadávateľa bolo vytvorenie aplikácie s použitím súčasnej dátovej 

základne, bez jej prebudovávania. Čo nám nepovolilo prebudovať dátovú základňu na 
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dátový sklad. Tento problém sme vyriešili vytvorením procedúr a pohľadov v databáze 

JDashboard, ktorými čiastočne agregujeme vstupné dáta.  

Organizácia dát uložených v relačnej QMS databáze bola taktiež chaotická. Veľa 

komplikácií bolo spojených tiež s pridávaním dát pomocou nástrojov na import dát zo 

zošitov Excel. Tieto nástroje predpokladajú pevne predefinovanú štruktúru zošitov (so 

stanoveným počtom stĺpcov, dátovým typom, rozsahom atď.). Tu však vstupuje ľudský 

faktor – do zdieľaného zošita pristupuje viacero užívateľov a mení jeho obsah. Stačí 

nedodržanie jedného dátového typu alebo napríklad formátu dátumu a import dát skončí 

s chybou. Túto chybu je následne potrebné v množstve dát dohľadať, zistiť, kto ju 

spôsobil a požiadať ho o jej korektnú opravu. Čo by spôsobilo spomalenie a neaktuálnosť 

zobrazovaných dát v Dashboarde. Nedostupnosť aktuálnych dát v okamihu potreby je pri 

sledovaní produktivity nežiadúca. Pridávanie dát do databáze pomocou dvoch rôznych 

nástrojov (CRUD rozhranie a import tool) spôsobil taktiež problém s konzistenciou 

a úplnosťou ukladaných dát. Preto bola vytvorená šablóna CRUD rozhrania pre všetky 

reporty kvality a produktivity. Užívatelia zadávajú dáta priamo do tejto online platformy, 

kde nastáva ich okamžitá validácia a následné ukladanie do databáze v správnom 

formáte. Týmto sme dosiahli zjednodušenie procesu importu dát, zabezpečenie ich 

správnej kvality a dostupnosti.  

Dáta potrebné pre ovládanie prístupových práv a definovanie rolí pre užívateľov sa 

v databáze nenachádzali. Preto sme vytvorili relačné tabuľky, v ktorých budú 

organizované tieto dáta a procedúry ako nástroj, ktorým bude aplikácia k dátam 

pristupovať (obrázok č. 32).  
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Obrázok č. 32: ER diagram – práva a role užívateľov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vzhľadom na požiadavky zadávateľa a poskytnuté dáta, sme vykonaním týchto zmien 

dosiahli vytvorenie dátovej základne pre Dashboard v čo najvyššej možnej kvalite.  

4.5.3 Pripojenie aplikácie k databázam  

Na nadviazanie spojenia aplikácie s databázou, respektíve jej mapovanie, sme použili 

technológiu Entity Framework (ORM mapovanie) s využitím prístupu Database First, 

keďže pripájame aplikácia na už vytvorenú databázu. Connection string, v ktorom sú 

definované parametre pripojenia (obrázok č. 33), bol vložený do konfiguračného súboru 

Web.config. Čo nám uľahčuje ďalšiu prácu a načítanie dát v modeloch, keďže nie je za 

každým potrebné definovať celý connection string, len uviesť jeho meno (parameter 

name na obrázku nižšie).  

 

Obrázok č. 33: pripojenie databáze – connection string 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na obrázku je ukážka definície pripojenia do JDashboardDev databáze – testovacej 

databáze. Rovnakým postupom sme vytvárali aj pripojenie do databáze reálnych dát 

a QMS databáze.   

<connectionStrings> 
     <add name="TestMainDbContext" connectionString="data 
     source=servername;initial catalog=JDashboardDev; user id=DBUžívateľ; 
     password=*************; multipleactiveresultsets=True; application name= 
    EntityFramework" providerName="System.Data.SqlClient" />  
</connectionStrings> 



 

87 

 

4.5.4 Tvorba modelov, coltrollerov a views  

Entity framework poskytuje tiež možnosť automatickej generácie modelov entít 

z databázových tabuliek pomocou ADO.NET Entity Data Model. Túto možnosť sme 

však pri tvorbe modelov vzhľadom na zložitosť využívaných databázových zdrojov 

nezvolili. Aplikácia totiž vo veľkej miere pracuje s procedúrami a pohľadmi, ktorými sme 

si pripravili čiastočne agregované dáta na strane databáze (kapitola 4.5.2), nie priamo 

s tabuľkami. Bola by potrebná rozsiahla úprava vygenerovaných modelov, a preto sme sa 

rozhodli pre možnosť ich ručného vytvárania.  

Modelovú časť aplikácie tvoria triedy (class jazyka C#), ktoré reprezentujú jednotlivé 

databázové prvky (tabuľky, pohľady, procedúry). Každá inštancia objektu 

reprezentovaného touto triedou, bude zodpovedať jednému riadku a každá vlastnosť 

(atribút) jednému stĺpcu. Nasledujúci obrázok zobrazuje deklaráciu jednej z tried. 

 

Obrázok č. 34: Model - deklarácia triedy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

public class Forecast 
        { 

public string ItemType { get; set; } 
             public int Period { get; set; } 
             public double AmountXRated { get; set; } 
             public string BusinessCenterName { get; set; } 
             public string CustomerName { get; set; } 
             public string SalesManName { get; set; } 
             public string ProjCategoryName { get; set; } 
             public string ProjCode { get; set; } 
 
 
            public Forecast(string itemType, int period, double amountXRated,        
                            string businessCenterName, string customerName,           
                            string salesManName, string projCategoryName,              
                            string projCode) 
            { 
                ItemType = itemType; 
                Period = period; 
                AmountXRated = amountXRated; 
                BusinessCenterName = businessCenterName; 
                CustomerName = customerName; 
                SalesManName = salesManName; 
                ProjCategoryName = projCategoryName; 
                ProjCode = projCode; 
 
            } 
       } 
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Aby sme v controlleri mohli pristupovať k dátam objektu, vytvorili sme verejné 

prístupové metódy (viď obrázok č. 35). Táto metóda (GetDataForecast) vráti dáta objektu 

načítané z databázy (return dataForecast) vo forme generickej kolekcie – List 

(List<Forecast> dataForecast = new List<Forecast>()).  

 

Obrázok č. 35: Model – prístup k načítaným dátam 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Načítanie dát z databáze prebieha pomocou SqlDaraReader, ktorému definujeme všetky 

potrebné parametre napojenia na databázu (meno connection stringu, typ databázového 

objektu, jeho konkretizáciu a parametre). Metóda môže obsahovať vstupné parametre (v 

tomto prípade int period, int type), s ktorými môžeme ďalej pracovať. V kóde na 

obrázku nižšie využívame parameter period ako parameter pre procedúru v databáze. Ak 

public static List<Forecast> GetDataForecast(int period, int type) 
        { 
            List<Forecast> dataForecast = new List<Forecast>(); 
 

string conString = System.Configuration.ConfigurationManager. 
                   ConnectionStrings["TestMainDbContext "]. 
                   ConnectionString; 

            SqlConnection con = new SqlConnection(conString); 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(); 
            cmd.Connection = con; 
            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 
            cmd.Parameters.AddWithValue("@Period", period); 
            cmd.CommandText = "spForecastV2CC"; 
 
            con.Open(); 
             
            using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) 
            { 
                while (reader.Read()) 
                { 

… miesto pre úpavu načítaných dát pred vložením do  
listu… 
 

                    dataForecast.Add(new Forecast( 
                        Convert.ToString(reader["itemType"]), 
                        Convert.ToInt32(reader["period"]), 
                        Convert.ToDouble(reader["amountXRated"]), 
                        Convert.ToString(reader["businessCenterName"]), 
                        Convert.ToString(reader["customerName"]), 
                        Convert.ToString(reader["salesManName"]), 
                        Convert.ToString(reader["projCategoryName"]), 
                        Convert.ToString(reader["projCode"]) 
                        )); 
                } 
            } 
            return dataForecast; 
        } 
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je potrebné spracovanie načítavaných záznamov, prevádzame to v cykle while pri ich 

načítaní alebo pracujeme až so samotným naplneným listom ďalej v kóde. Ďalšie 

spracovanie využívame na agregáciu hodnôt, spájanie listov alebo priradzovanie hodnôt 

z číselníkov, ktoré kvôli neexistujúcej referenčnej integrite nie je možné vykonať priamo 

v databáze. 

Controller tvorí akýsi riadiaci prvok medzi už vytvoreným modelom a view, ktoré 

budeme popisovať ďalej v tejto kapitole. Časť controllera, ktorý využívame v aplikácii 

sa nachádza na obrázku nižšie. Obsahuje metódou ActionResult, ktorá preberá parametre 

zo stany užívateľa (ActionResult Forecast(int Period, int id)). Pomocou jej parametra 

id vyberáme, ktoré view sa má užívateľovi zobraziť (ktorý report). Parameter id je teda 

vstupom od užívateľa – označenie v URL stránky alebo akcie, ktorú si užívateľ žiada 

zobraziť resp. vykonať. Využívame ju taktiež na napĺňanie select listov – volaním 

prístupovej metódy modelu, pomocou ktorej získame dáta (List<string> TypeID = 

Models.ForecastDbContext.GetTypeID();). Po tom čo užívateľ zvolí položku select listu, 

metóda ActionResult podľa jej hodnoty upraví zobrazenie (string TypeIDs_selected = 

Request.Form["TypeIDs"].ToString();). Jej ďalším využitím v aplikácii Dashboard je 

získavanie dát z modelu a ich konvertovanie z listu na JSON objekt 

(Content(JsonConvert.SerializeObject(Models.ForecastDbContext.GetDataForecast(per

iod,type)),"application/json")).  
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Obrázok č. 36: Controller – príklad kódu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V našom prípade každý controller (okrem home page) zobrazuje viacero views (skupiny 

reportov), preto je potrebné, aby bolo dané view identifikované. Ako ho definujeme na 

strane controllera sme už popísali vyššie. Na strane view využívame Razor syntax 

@Url.Action, v ktorej definujeme názov metódy ActionResult, controllera a parametre – 

 
public class ForecastController : Controller 
{ 
    public static int period; 
    public static string type; 
 
    public ActionResult Forecast(int Period, int id) 
        { 
 period = Period; 
            if (id ==1) 
            { 

   type = 10; 
                return View("Forecast"); 
            }  

     if (id == 2) 
            { 
     type = 20; 
                return View("ForecastData"); 
            } 
 

 List<string> TypeID = Models.ForecastDbContext.GetTypeID(); 
             IEnumerable<SelectListItem> TypeIDs = TypeID.Select(m => new  
             SelectListItem { Value = m, Text = m }); 
             ViewData["TypeIDs"] = TypeIDs; 

} 
    [HttpPost] 
    public ActionResult Forecast(Models.FormParameters param) 
        { 
 
            List<string> TypeID = Models.ForecastDbContext.GetTypeID(); 
            IEnumerable<SelectListItem> TypeIDs = TypeID.Select(m => new  
            SelectListItem { Value = m, Text = m }); 
            ViewData["TypeIDs"] = TypeIDs; 
            string TypeIDs_selected = Request.Form["TypeIDs"].ToString(); 
            type = TypeIDs_selected; 

     return View("ForecastData"); 
        } 
 
 
    public ActionResult GetForecast() 
        { 
          return Content(JsonConvert.SerializeObject(Models. 
                 ForecastDbContext.GetDataForecast(period,type)),  
                 "application/json"); 
        } 
} 
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tým vygenerujeme URL adresu, ktorú vidí užívateľ, zavoláme konkrétny controller a jeho 

akciu a predáme mu potrebné parametre (<a href="@Url.Action("Forecast", "Forecast", 

new { Period = 201803, id=1 })">Overview</a>).   

View vytvoríme priamo z controllera ako pomenovaný súbor C# HTML s koncovkou 

.cshtml. Controller identifikuje view na základe tohto mena. Jednotlivé views 

prislúchajúce danému controlleru sa potom priradzujú do zložky s menom controllera. 

Keďže sme si už vytvorili šablónu stránok reportov (layout) teraz budeme do jednotlivých 

views písať len dynamický obsah stránok s reportami.  

Obsah uvádzame titulkom stánky s triedou page-title. Ak potrebujeme získať nejakú 

hodnotu od užívateľa, ktorú by sme obnovením v procese načítavania stránky alebo 

prechodom na inú stránku stratili (napríklad hodnotu aktuálne zvoleného parametra, či 

položky zo select listu), používame zápis @ViewBag.NázovPremennej (deklarujeme aj v 

controlleri). Za page-title nasleduje v tagoch script oddelený kód JavaScriptu, v ktorým 

generuje select listy ako možnosť voľby parametrov zobrazenia pre užívateľa (tieto 

parametre sú pomocou controllera predávané modelu a ovplyvňujú v SQL dotazoch ktoré 

dáta budú načítané z databázy – podmienka where). V niektorých reportoch nie sú select 

listy potrebné, tam pokračujeme rovno ďalším krokom – pridanie ukazovateľov, grafov 

a tabuliek.  
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Obrázok č. 37: Preposielanie parametru od užívateľa – view, controller, model 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na zobrazenie týchto objektov využívame knižnicu DevExpress. Vlastnosti objektu 

a samotné volanie vkladáme do bloku @(Html. DevExtreme().DruhObjektu() .. ). 

Určujeme tiež odkiaľ objekt čerpá dáta – názov controllera a akcie, ktorá bude zavolaná 

pri jeho vykresľovaní a dodá mu dáta potrebné pre zobrazenie (.Store(s => 

s.Mvc().Controller("Forecast").LoadAction("GetDataForecast").Key("BusinessCenterN

ame")). Avšak nutnosťou je upravenie dát do formátu JSON, aby s nimi vedel objekt 

---------------------------------View----------------------------------------- 
var i, selectList, option, period; 
 
selectList = document.getElementById('PeriodSelect'); 
period = @ViewBag.IntPeriod; 
 
for (i = 201803; i >= 201701; i -= 1)  
{ 

if (i - (parseInt(i /100)* 100) > 0 && i - (parseInt(i/ 100)* 100) < 13)  
   { 

option = document.createElement('option'); 
option.value = '@Html.Raw(@Url.Action("Forecast", "Forecast", new  
{ Period = "period", id = 1 }).Replace("period", "'+i+'"))'; 
option.text = i; 

                 
        }; 

selectList.add(option); 
}; 
-----------------------------Controller--------------------------------------- 
public static int period; 
public ActionResult Forecast(int Period, int id) 
        {  
 period = Period; 
 . 
 . 
public ActionResult GetForecast() 
        { 
          return Content(JsonConvert.SerializeObject(Models.ForecastDbContext. 
          GetDataForecast(period,type)), "application/json"); 
        } 
-------------------------------Model------------------------------------------ 
public static List<Forecast> GetDataForecast(int period, int type) 
        { 

. 

. 
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Period", period); 
             cmd.CommandText = "spForecastV2CC"; 
 con.Open(); 
             
            using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) 
            { 
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pracovať. Pomocou následných skriptov upravujeme ďalšie vlastnosti týchto 

objektov, ich funkcie a zobrazovanie. Príklad kódu view uvádzame v prílohe číslo 7. 

4.5.5 Prístupové práva a tvorba user management portálu 

User management portál slúži na prideľovanie prístupových práv užívateľom alebo ich 

prípadnú zmenu či odstránenie. Tvorí ho jedna stránka Dashboardu, ktorá je prístupná len 

užívateľom s právom administrátora zobrazená na obrázkoch nižšie. Užívateľ môže na 

prístup do portálu využiť priamo odkaz na domovskej stránke alebo si portál otvoriť 

zadaním URL. Odkaz je zobrazený len užívateľom, ktorý majú do portálu prístup. 

Stránku tvorí objekt data grid z knižnice DevExpress - @(Html.DevExtreme().DataGrid() 

.. ). Je rozdelená do dvoch záložiek (tabov).  

Do prvej záložky sme vložili zoznam užívateľských rolí a prístupových práv, ktoré 

užívateľom poskytujú (obrázok č. 38). Zobrazená tabuľka má len informatívny charakter 

– neposkytuje možnosť editácie (pridávania alebo mazania) rolí a prístupových 

práv z dôvodu bezpečnosti. Tieto úpravy môže vykonávať, po písomnom nariadení 

Business Controllera, len BI Developer alebo ERP manager priamo v databáze.  

 

Obrázok č. 38: User management – zoznam rolí 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na druhej záložke je administrátorovi poskytnutá možnosť zobrazenia pridelených práv 

pre konkrétnych užívateľov. Vo vrchnej časti tejto záložky sa nachádzajú filtre, kde si 

administrátor zvolí či chce zobraziť konkrétneho užívateľa a jeho role, alebo konkrétnu 

užívateľskú rolu a zoznam užívateľov, ktorým bola pridelená. Priamo v zobrazenej 
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tabuľke sa nachádza možnosť zmazania daného záznamu (zrušenia prístupového práva 

pre konkrétneho užívateľa) kliknutím na text delete. Nad tabuľkou sa nachádza tlačidlo 

so znakom plus, ktorým sa otvorí vyskakovacie okno. Toto okno poskytuje možnosť 

pridania ďalšieho záznamu – užívateľa a jeho rolí. Pred pridaním prebehne validácia – 

overenie či sa daný užívateľ nachádza v databáze zamestnancov. Dáta sa načítajú a 

ukladajú do pripravených databázových tabuliek, ktoré popisujeme v kapitole 4.5.2. 

 

Obrázok č. 39: User management - editácia užívateľov a ich rolí 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na definovanie prístupov v samotnej aplikácii využívame Windows Authentication. Jeho 

implementácia je deklarovaná v konfiguračnom súbore zápisom <authentication 

mode="Windows" />. Užívateľ je pri prístupe do Dashboardu požiadaný o zadanie 

prihlasovacích údajov (viď prihlasovacie okno na obrázku č. 40).  
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Obrázok č. 40: Prihlasovacie okno na prístup do Dashboardu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prihlasuje sa pomocou mena a hesla, ktoré má pridelené k svojmu Windows účtu – 

pridelenie zabezpečuje ICT oddelenie. Atribút User_Name databázovej tabuľky User 

obsahuje pridelené prihlasovacie mená užívateľov z MS Exchange Servera. V controlleri 

pracujeme s premennou @User.Identity.Name, pomocou ktorej zisťujeme prihlasovacie 

meno užívateľa, to posielame ako parameter do databázy a na základe uložených údajov 

zisťujeme, aké ma užívateľ práva – povoľujeme alebo zakazujeme prístup do jednotlivých 

modulov a k reportom.  
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4.6 Predstavenie výstupu 

Po vykonaní všetkých záťažových a užívateľských testovaní, následnom 

zimplementovaní spätnej väzby od užívateľov a migrácii sme zaviedli do ostrej 

prevádzky webovú aplikáciu Jonckers Dashboard, ktorá je výstupom navrhovaného 

projektu. 

 

Obrázok č. 41: Jonckers Dashboard - domovská stránka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jej integráciu do prostredia spoločnosti sme podporili prezentáciou Dashboardu 

zamestnancom (užívateľom aplikácie) a následnou sériou školení. Na školeniach bola 

užívateľom vysvetlená funkcionalita, poskytnuté video tutoriály a dokumentácia. 

Užívateľom sme tiež vysvetlili, ako sa v poskytnutých materiáloch zorientovať.  

Podarilo sa nám splniť cieľ, teda vyvinúť a zimplementovať Business Intelligence nástroj 

na podporu riadenia spoločnosti v súlade s požiadavkami zadávateľa. Jonckers 

Dashboard poskytuje celostný pohľad na fungovanie a výkonnosť spoločnosti na základe 

komplexných vizuálnych reportov (obrázok č. 42 a č. 43). 
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Obrázok č. 42: Main Dashboard – consolidated 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Obrázok č. 43: Main Dashboard – detail 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Jeho súčasťou je aj druhý modul Q&P Dashboard for accounts, ktorým prebieha 

monitorovanie kvality a produktivity jednotlivých zákazníkov (obrázok číslo č. 44). 

 

Obrázok č. 44: P&Q Dashboard for accounts - ukážka reportu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Aplikácia sa momentálne nachádza v procese rozvoja a optimalizácie svojho životného 

cyklu (viď kapitola 2.7). Podľa požiadaviek zadávateľa sme tento nástroj postavili na 

súčasnej dátovej základni. Pre jej lepšiu funkčnosť by sme však spoločnosti navrhovali 

prebudovanie súčasnej dátovej základni na dátový sklad. Čo umožní lepši rozvoj nielen 

tohoto Business Intelligence nástroja, ale aj iných, ktoré budú do budúcna pre spoločnosť 

potrebné.  

4.6.1 Proces tvorby reportov po zavedení Dashboardu 

Výstup projektu pozitívne ovplyvní aj pôvodné procesy a ich časovú náročnosť. 

Integráciou Dashboardu pôvodné procesy tvorby reportov uvedené v kapitole 3.5.1 

a 3.5.2 úplne zanikajú. Proces tvorby pravidelných mesačných reportov je plne 

automatizovaný – zabezpečovaný aplikáciou. Užívateľ by mal byť schopný 

zo zobrazených reportov vyčítať všetky potrebné údaje a výsledky, teda nemá dôvod 

žiadať o generáciu jednorazových reportov. Už pri tvorbe technickej špecifikácie 
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a jednotlivých reportov bolo prihliadané na to, aby obsiahli celý rámec potrebných 

informácií na manažérskej úrovni. Existuje však možnosť, že nastane potreba sledovania 

iných metrík, a teda k pridávaniu nových reportov do Dashboardu. Pre tento prípad sme 

definovali proces (pridávania nových reportov do Dashboardu) popísaný vývojovým 

diagramom nižšie.  
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Obrázok č. 45: Diagram – pridanie reportu do Dashboardu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Nový proces má dve roly – Business Controller a Business Intelligence Developer. 

Business Controller zabezpečuje popis reportu, ktorý sa bude pridávať do Dashboardu. 

Potrebné je zostavenie technickej špecifikácie nového reportu, následná príprava dát 

a implementácia reportu do aplikácie. Tieto procesy zabezpečuje Business Intelligence 

Developer.  

Proces je zdokumentovaný a komunikácia medzi účastníkmi procesu má stanovené 

pravidlá. Vytvorená bola aj šablóna technickej špecifikácie, čiže ku nesprávnemu 

spracovania dochádza len v minimálnom množstve prípadov.  
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Časový odhad dĺžky procesu jednorazovo vyžiadaných reportov: 

Ideálna cesta 

      Minimálny odhadovaný čas:  13,4 hodín  |  1,68 čld 

      Maximálny odhadovaný čas: 22,4 hodín  |  2,8 čld 

Najdlhšia cesta 

      Minimálny odhadovaný čas:  16,9 hodín  |  2,1 čld 

      Maximálny odhadovaný čas: 31,9 hodín  |  3,99 čld 

Pri odhadoch dĺžky trvania procesu sme postupovali rovnako ako pri analýze súčasných 

reportov. Časové odhady jednotlivých činností uvádzame v prílohe č. 5.  

4.7 Prínosy  

Zámer, ktorý sme si stanovili už pri navrhovaní projektu, sa nám úspešne podarilo splniť. 

Poskytli sme spoločnosti Jonckers nástroj na jej monitorovanie a zároveň riadenie. Došlo 

k automatizácii dvoch procesov, ktoré sú vykonávané navrhovaným a implementovaným 

nástrojom Jonckers Dashboard. Tým sme napomohli šetreniu podnikových zdrojov 

a dosiahli taktiež odstránenie závislosti na konkrétnom zamestnancovi (Solution 

Developerovi). Spolu s implementáciou Dashboardu síce pribudol jeden proces, ktorý 

zastrešuje pridávanie nových reportov, ale je zdokumentovaný a funguje efektívne. 

Keďže zámer sa určuje z dlhodobého hľadiska, k lepšiemu posúdeniu ekonomickej 

stránky všetkých prínosov dôjde až po dlhšej dobe užívania. Ideálne bude ich spätné 

vyčíslenie, napríklad po dvoch rokoch užívania systému, za pomoci objektívne 

overiteľných ukazovateľov, ktoré sme stanovili v logickom rámci. No v súčasnosti sme 

schopný vyčísliť určité okamžité ekonomické prínosy súvisiace s procesmi tvory a práce 

s reportami. Toto vyčíslenie stanovujeme v nasledujúcej kapitole.  

Môžeme tvrdiť, že Dashboard splňuje aj účel, ktorý stanovujeme v teoretickej časti práce. 

Keďže pri jeho tvorbe sme vychádzali z analýzy spoločnosti s určením jej stratégie. 

Špecifikáciu reportov a ich metrík sme s dodržaním tejto stratégie stanovovali tak, aby 

s ich pomocou mohlo dochádzať k splneniu cieľov a stanovovaniu úloh. Taktiež sme 
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dosiahli prispôsobenie Dashboardu jednotlivým skupinám užívateľom vďaka analýze 

požiadaviek a konzultáciách s užívateľmi, ktoré jej predchádzali. Tomu napomáha aj 

nastavenie prístupových práv pre tieto skupiny a ich online úprava vo vytvorenom User 

management portáli.  

Vďaka tomuto nástroju a jednotlivým reportom môžu manažéri monitorovať chod 

organizácie, analyzovať prípadné problémy a na základe toho efektívne riadiť 

spoločnosť, čím Jonckers Dashboard splňuje tiež funkcie dashboardov stanovené 

v teoretickej časti práce. Potrebné informácie sú v ňom dostupné v okamihu potreby, čo 

umožňuje manažérom všetky tieto činnosti vykonávať okamžite – bez nutnosti čakania 

na vytvorenie reportu. Tým došlo aj k odstráneniu závislosti vytváraných reportov na ich 

tvorcovi – konkrétnom zamestnancovi (Solution Developer). 

Hlavné prínosy pre užívateľov: 

• Okamžitá dostupnosť v okamihu potreby – globálne vo všetkých pobočkách  

o webová desktopová aplikácia dostupná v internej firemnej sieti 

o bez potreby inštalovania špeciálnych nástrojov – postačí internetový 

prehliadač  

o 24 hodinová dostupnosť, rýchle načítanie, okamžitá reakcia na zmeny dát 

(zobrazované vždy aktuálne dáta) 

o zjednodušenie prístupu k požadovaným informáciám, 

dostupnosť všetkých potrebných ukazovateľov pre monitorovania 

a analyzovanie na jednom mieste – integrácia informácií 

o prispôsobenie na mieru potrebám spoločnosti a požiadavkám užívateľov 

 

• Urýchlenie a skvalitnenie rozhodovacieho procesu  

o zlepšenie rozhodovacích podmienok vizualizáciou údajov – správna 

interpretácia dát 

o integrácia dát z viacerých častí informačného systému na jeho miesto 

o rozdelenie reportov do logických sekcií – jednoduchšia orientácia 

o eliminácia nadbytočných dát 
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o eliminácia nepresností a chybovosti užívateľov spôsobená zložitým 

získavaním dát 

 

• Zdokumentované reporty s technickou špecifikáciou 

o dostupnosť užívateľskej dokumentácie, návodov a video tutoriálov 

o eliminácia nesprávnej interpretácie dát 

 

• Možnosť upravenia reportov a pohľadov z viacerých dimenzií 

o užívateľská prívetivosť a intuitívne ovládanie (viď predstavenie 

užívateľských funkcií v prílohe č. 6) 

o prehľadná forma  

o možnosť používania na všetkých prehliadačoch 

o responzívny a adaptívny dizajn (prispôsobenie monitoru) 

Najväčším prínosom pre pozíciu Business Controllera je jednotnosť zobrazených dát pre 

všetkých užívateľov. Vďaka tomu došlo k zjednodušeniu komunikácie medzi ním 

a ďalšími užívateľmi. Nedochádza k nedorozumeniam a rôznemu výkladu rovnakých 

výsledkov ako v minulosti.  

Ďalším nepriamym a neočakávaným prínosom nášho projektu je pre spoločnosť Jonckers 

zlepšenie QMS systému. K tomuto zlepšeniu sme prispeli vytvorením CRUD rozhraní na 

zadávanie dát o produktivite a kvalite práce. Čím sme spoločnosti poskytli: 

• nástroj na vkladanie a uchovávanie konzistentných dát v potrebnej kvalite, 

• zjednodušili sme proces importu týchto dát do databáze, 

• predišli chybám, ktoré boli spôsobované ľudským faktorom, 

• poskytli užívateľom jednoduchý a rýchli nástroj, kde v internej sieti priamo 

z prehliadača bez zdĺhavého hľadania Excel dokumentov nájdu 

a zaznamenávajú dáta v okamihu potreby.   
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4.8 Ekonomické zhodnotenie 

V súčasnej situácii môžeme z hľadiska procesov a ich nákladov zostaviť nasledujúce 

porovnanie. Je však dôležité poznamenať, že u všetkých spomínaných procesov 

nezahrňujeme do výpočtu režijné náklady a náklady na používané technológie Microsoft 

Office 365, nakoľko spoločnosť tieto náklady vynaloží na každého zamestnanca. Nie sú 

to výhradne vyčlenené náklady na tieto procesy a musia byť vynaložené bez ohľadu na 

ich existenciu. Do výpočtu nezahrňujeme ani ceny serverov, vzhľadom na to, že nebola 

potrebná kúpa nového serveru (výška nákladov by bola veľmi ťažko vyčísliteľná). 

Pri pôvodných procesoch aj pri novom procese udržujeme rovnaké pravidlá ocenenia a 

výpočtu aby, nedošlo ku skresleniu výsledkov (počítame s priemernou hodinovou mzdou 

200 Kč a dĺžkou čld 8 hodín – 1 600 Kč za 1 čld). 

• náklady na pôvodný proces  

• jednorazovo vyžiadané reporty:  

0,9 až 4,5 čld (1 440 až 7 200 Kč) 

▪ početnosť: 10 reportov 3 krát mesačne – 30 reportov za mesiac 

▪ mesačné náklady: 43 200 až 216 000 Kč 

▪ ročné náklady: 518 400 až 2 592 000 Kč 

• pravidelné mesačné reporty:  

0,24 až 0,25 čld (384 až 400 Kč) 

▪ početnosť: 9 reportov – z toho 7 reportov 1 krát mesačne 

a 2 reporty 3 krát mesačne – 13 reportov za mesiac 

▪ mesačné náklady: 4 992 až 5 200 Kč 

▪ ročné náklady: 59 904 až 62 400 Kč 

• celkové ročné náklady na oba procesy: 578 304 až 2 654 400 Kč 

 

• náklady na nový proces  

• 1,68 až 3,99 čld (2 688 až 6 384 Kč) 

▪ početnosť: 8 reportov za rok  

• celkové ročné náklady na proces: 21 504 až 51 072 Kč 

• ďalšie ročné náklady na aplikáciu 
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• ročná licencia DevExpress: 21 400 Kč   

• administrácia: 10 čld mesačne – 192 000 Kč  

• celkové ročné náklady na aplikáciu a procesy s ňou súvisiace: 234 904 až 

264 472 Kč 

Z uvedeného vyčíslenia vidíme, že ročné náklady na procesy súvisiace s tvorbou 

reportov po zavedení Jonckers Dashboardu výrazne klesajú (približne o 59% až 

90%). Ich pokles je grafiky znázornený aj v nasledujúcom grafe. 

 

Graf č. 1: Porovnanie ročných nákladov na tvorbu reportov pred a po implementácii Dashboardu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Môžeme zhodnotiť aj úsporu času užívateľov, teda manažérov, ktorí reporty využívajú 

pri svojej každodennej práci. S pôvodným systémov reportov musel manažér zadať 

požiadavku na vytvorenie reportu, počkať do skončenia procesu vytvorenia daného 

reportu a až potom mohol na základe poskytnutých informácii monitorovať potrebné 

metriky, analyzovať ich a rozhodovať. V Dashboarde nájde potrebné informácie ihneď – 

rozhodovať môže okamžite a vizualizáciou údajov sa naviac skracuje samotný proces 

rozhodovania. Tým vzniká veľká časová úspora (zobrazená na obrázku č. 46 vo forme 

časovej osi), zaniká potreba žiadania o vytvorenie reportov zo strany manažérov 
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a dochádza k rýchlejšiemu rozhodovaniu. To má za následok aj urýchlenie väčšiny 

procesov v spoločnosti, ktoré sú na týchto rozhodnutiach závislé. Konkrétne vyčíslenie 

celkovej úspory, vzhľadom na veľký rozsah procesov, ktoré ovplyvňuje, je v tomto 

momente nemožné.  

 

Obrázok č. 46: Časová os – úspora času manažérov využívaním navrhovanej aplikácie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Spoločnosť síce musela vynaložiť jednorazové náklady vo výške 515 828 Kč, ktoré sme 

vyčíslili v rozpočte (príloha č. 2), ale vzhľadom na výraznú finančnú úsporu dôjde k ich 

rýchlemu návratu.  

Ak by sme počítali s ročným poklesom nákladov súvisiacich s procesom tvorby reportov 

o 343 400 Kč až 2 389 928 Kč (v priemere 1 366 664 Kč ročne), ktoré sme vyčíslili vyššie, 

tak doba návratnosti investície je približne 5 mesiacov (viď tabuľa číslo 4).  

Tabuľka č. 4: Výpočet doby návratnosti investície 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vstupná investícia  
(investičný výdaj) 

Priemerná ročná úspora 
nákladov v dôsledku investície 

Doba návratnosti investície 

Iv Pu t = Iv/Pu 

515 828 Kč 1 366 664 Kč 0,38 roka = 5 mesiacov 

  Zadá požiadavku  
na vytvorenie reportu 

Proces vytvorenia reportu Rozhodovanie 
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5 ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo navrhnutie nástroja na podporu riadenia a monitorovania pre 

spoločnosť JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o..  

Navrhovaný nástoj má slúžiť potrebám konkrétnej spoločnosti, preto stanovený cieľ 

nebolo možné naplniť bez jej hlbšieho poznania. To sme dosiahli vypracovaním analýzy, 

za pomoci zvolených analytických nástrojov. Jej vypracovaním sme zistili potrebný súbor 

vstupných informácii – od organizačnej štruktúry, cez stratégiu až po jednotlivé systémy. 

Súhrnná SWOT analýza nám potom poskytla ucelený pohľad na vonkajšie aj vnútorné 

prostredie organizácie.  

Jednou zo zistených najvýraznejších problémových oblastí bol nejednotný a roztrieštený 

informačný systém s chýbajúcou podporou na manažérskej úrovni. Zistili sme, 

že manažment spoločnosti monitoroval jej výkonnosť na základe Excel reportov, ktoré 

boli vytvárané zdĺhavým a neefektívnym procesom náročným na zdroje.  

S využitím týchto vstupných informácií a metód projektového manažmentu sme navrhli 

plán projektu. Vytvorili sme komplexnú dokumentáciu projektu pozostávajúcu 

z logického rámca, WBS, RACI matice zodpovedností, časovej analýzy a analýzy rizík. 

Špecifikovali sme aj potrebné zdroje a stanovili rozpočet projektu s prihliadnutím na 

možné riziká a opatrenia na ich obmedzenie.  

Cieľom samotného projektu bol vývoj a implementácia Business Intelligence aplikácie 

Jonckers Dashboard. V bakalárskej práci sme taktiež popísali jednotlivé aktivity, ktoré 

viedli k splneniu tohto cieľa. Počas celého procesu vývoja aplikácie sme dodržovali 

vstupné požiadavky zadávateľa, ktoré sme v prvom kroku projektu analyzovali. 

Nevyhnutnosťou bola aj komunikácia s budúcimi užívateľmi, ich podieľanie na testovaní 

a následné zimplementovanie zistených užívateľských poznatkov.  

Podarilo sa nám vytvoriť plne funkčný a zároveň užívateľsky prívetivý, intuitívny 

a zrozumiteľný nástroj. Vďaka tomuto nástroju a jednotlivým jeho častiam môžu 
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manažéri monitorovať chod organizácie, analyzovať prípadné problémy a na základe 

toho efektívne riadiť spoločnosť. Splnili sme ciele aj zámer, ktorý sme si stanovili a tým 

tiež napomohli spoločnosti k lepšiemu napĺňaniu jej stratégie.  
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

BISE Business and Information Systems Engineering 

ER  Entitno – relačný  

ICT  Informačné a komunikačné technológie 

ID  Identifikátor  

IS  Informačný systém 

MS  Microsoft  

SQL  Structured Query Language – štruktúrovaný vyhľadávací jazyk 

HRIS  Human Resource Information System – personálny informačný systém 

MIS  Management Information System – manažérsky informačný systém 

BI  Business Intelligence – „podnikové spravodajstvo“ 

ERP  Enterprise Resource Planning – systém pre riadenie podnikových zdrojov 

ECM  Enterprise Content Management – systém pre správu podnikového obsahu 

DMS  Document Management System - systém pre správu dokumentov 

KM  Knowledge Management – systém pre riadenie a správu znalostí 

LMS  Learning Management System - systém pre riadenie výuky, software pre 

administratívu a organizáciu výuky v rámci e-learningu 

HW Hardware – výpočtové a komunikačné technológie 

SW  Software – programové vybavenie 

DW  Dataware – dátová základňa 

PW  Peopleware – ľudia, ktorí užívajú informačný systém alebo sa starajú o jeho 

správu 

OW  Orgware – organizácia informačného systému a ICT 

KPI  Key Performance Indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti  

UX  User Experience 

UI  User Interface 

DOM  Document Object Model 

CRUD  Create, read, update and delete.. 

WBS  Work breakdown structure 

CFO  Chief Financial Officer 

CTO  Chief Technical Officer 
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IIS  Internet Information Services – webový server pre operačný systém 

Windows 

ORM  Object-Relational Mapping – objektovo relačné mapovanie 

DB  Database – databáza 

JSON  JavaScript Object Notation - JavaScriptový objektový zápis 
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Príloha č. 1: Definícia verbálneho hodnotenia rizík 

 

Triedy pravdepodobnosti 

Veľká pravdepodobnosť  VP Nad 66% 

Stredná pravdepodobnosť SP 33 – 66 % 

Malá pravdepodobnosť  MP Pod 33 % 

Triedy dopadu na projekt 

Veľký nepriaznivý dopad na projekt VD - Ohrozenie cieľa projektu alebo 
- ohrozenie koncového termínu projektu alebo 
- možnosť prekročenia celkového rozpočtu 

projektu alebo 
- škoda viac ako 20% z hodnoty projektu. 

Stredný nepriaznivý dopad na projekt SD - Ohrozenie termínu, nákladov resp. zdrojov 
niektorej dielčej činnosti, čo bude vyžadovať 
mimoriadne akčné zásahy do plánu projektu 
alebo 

- škoda od 0.51 do 19.5% z hodnoty projektu. 

Malý nepriaznivý dopad na projekt MD - Dopady vyžadujúce určité zásahy do projektu 
alebo 

- škoda do 0.5% z hodnoty projektu. 

Matica pre priradenie triedy hodnoty rizika 

 VD SD MD 

VP  Vysoká hodnota rizika - VHR Vysoká hodnota rizika - VHR Stredná hodnota rizika – SHR 

SP Vysoká hodnota rizika - VHR Stredná hodnota rizika - SHR Nízka hodnota rizika – NHR 

NP  Stredná hodnota rizika - SHR Nízka hodnota rizika - NHR Nízka hodnota rizika – NHR 
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Príloha č. 2: Rozpočet projektu 
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Príloha č. 3: Ganttov diagram – časová analýza  
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Príloha č. 4: Príklad technickej špecifikácie reportu 

Main Dashbord – Pre najvyššie úrovne managementu zhodnotenie celopodnikovej 

výnosnosti. 

Metriky:   

• Revenue (zisk)  

• EBITDA (zisk pred zdanením úrokmi a odpismi) 

• GOP (hrubý prevádzkový zisk)  

Dimenzie:  

• Časová dimenzia: rok (aktuálny a minulý), aktuálna časť roka, mesiace/periódy 

(aktuálny mesiac) 

• Ostatné dimenzie: business unit (skupiny zákazníkov) 

Špecifikácia reportov: 

• Report Consolidated – celopodnikový pohľad 

• Report Business Unit – pohľad na výkonnosť jednotlivých obchodných jednotiek  

o Grafické indikátory metrík – porovnanie predpokladaného revenue 

a dosiahnutého revenue 

o Prehľadné čiarové grafy – porovnanie predpokladaného revenue a 

dosiahnutého revenue pre daný rok po jednotlivých mesiacoch (period) 

o Prehľadné rozdelenie do kariet s rokmi a pod kariet s mesiacmi 

o Zoskupenie indikátorov a grafov pre aktuálny mesiac (actual) a aktuálnu 

časť roka (year to date – YTD)  

o  Vyznačenie uplynulého a budúceho obdobia v grafoch 
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Príloha č. 5: Odhad dĺžky trvania činností procesov 

Jednorazovo vyžiadané reporty 

Zoznam prvkov Ideálna cesta Najdlhšia cesta 

ID Popis 
Dĺžka 
trvania 

ID Min Max ID Min Max 

Z Začiatok 0 Z 0 0 Z 0 0 

1 Definícia požiadaviek na report 0 1 0 0 1 0 0 

2 Zaslanie emailu s požiadavkami 0.5 2 0.5 0.5 2 0.5 0.5 

3 Prevzatie emailu 1 3 1 4 3 1 4 

4 Naštudovanie požiadaviek 0.3 4 0.3 0.3 4 0.3 0.3 

5 
Obsahuje email presnú 
špecifikáciu 

0 5 0 0 5 0 0 

6 
Zaslanie emailu s upresňujúcimi 
otázkami 

0.2 9 1.5 1.5 6 0.2 0.2 

7 Prevzatie emailu 1 10 0.2 0.2 7 1 4 

8 
Odoslanie emailu s odpoveďami 
na otázky 

0.2 11 0.1 0.1 8 0.2 0.2 

9 
Vyhľadanie potrebných dát  
v databáze 

1.5 12 0.5 0.5 3 1 4 

10 
Vyexportovanie potrebných dát  
z databáze 

0.2 13 0.3 0.3 4 0.3 0.3 

11 Vloženie dát do programu Excel 0.1 14 0.3 0.3 5 0 0 

12 
Úprava dát do požadovaného 
formátu (radenie, výpočty) 

0.5 15 0.1 0.1 9 1.5 1.5 

13 
Vytvorenie požadovanej pivot 
tabuľky 

0.3 16 0 0 10 0.2 0.2 

14 Vytvorenie požadovaného grafu 0.3 17 0.1 0.1 11 0.1 0.1 

15 Uloženie reportu na lokálny disk 0.1 18 1 4 12 0.5 0.5 

16 Hotový report 0 19 0 0 13 0.3 0.3 

17 
Odoslanie reportu v prílohe 
emailu  

0.1 20 0.1 0.1 14 0.3 0.3 

18 
Prijatie emailu s hotovým 
reportom 

1 21 1 4 15 0.1 0.1 

19 
Vyhovuje 
report predstave zadávateľa? 

0 22 0.1 0.1 16 0 0 

20 
Odoslanie informačného emailu  
o vyhovujúcom reporte 

0.1 K 0 0 17 0.1 0.1 

21 Prijatie informačného emailu 1    18 1 4 

22 
Vymazanie reportu z lokálneho 
disku 

0.1    19 0 0 

23 
Odoslanie emailu s požiadavkami 
na zmenu 

0.2    23 0.2 0.2 
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24 
Prijatie emailu s požiadavkami na 
zmenu 

1    24 1 4 

25 Je potrebná zmena dát 0    25 0 0 

K Koniec 0    9 1.5 1.5 
      10 0.2 0.2 
      11 0.1 0.1 
      12 0.5 0.5 
      13 0.3 0.3 
      14 0.3 0.3 
      15 0.1 0.1 
      16 0 0 
      17 0.1 0.1 
      18 1 4 
      19 0 0 
      20 0.1 0.1 
      21 1 4 
      22 0.1 0.1 
      K 0.0 0.0 

Spolu hodín  7.1 16.1  15.1 36.1 

Spolu človekodní (hodiny/8)  0.9 2.01  1.9 4.5 

 

Pravidelné mesačné reporty 

Zoznam prvkov Ideálna cesta Najdlhšia cesta 

ID Popis 
Dĺžka 
trvania 

ID Min ID Max 

Z Začiatok 0 Z 0 Z 0 

1 Získanie definícií pre report 0 1 0 1 0 

2 Vyhľadanie potrebných dát v databáze 0.3 2 0.3 2 0.3 

3 
Vyexportovanie potrebných dát  
z databáze 

0.2 3 0.2 3 0.2 

4 Vloženie dát do programu Excel 0.2 4 0.1 4 0.1 

5 
Úprava dát do požadovaného formátu 
(radenie, výpočty) 

0.5 5 0.5 5 0.5 

6 Vytvorenie požadovanej pivot tabuľky 0.3 6 0.3 6 0.3 

7 Vytvorenie požadovaného grafu  0.3 7 0.3 7 0.3 

8 Hotový report  0 8 0 8 0 

9 
Otvorenie zložky reportov na serverovom 
úložisku 

0.1 9 0.1 9 0.1 

10 Je vytvorený priečinok pre daný mesiac 0 10 0 10 0 

11 Uloženie reportu do priečinku 0.1 11 0.1 12 0.1 

12 Vytvorenie priečinku 0.1 K 0 11 0.1 

K Koniec 0   K 0 
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Spolu hodín   1.9  2 

Spolu človekodní (hodiny/8)   0.24  0.25 

Nový proces pridávania reportov do Dashboardu 

Zoznam prvkov Ideálna cesta Najdlhšia cesta 

ID Popis 
Dĺžka 
trvania 

ID Min Max ID Min Max 

Z Začiatok 0 Z   Z   

1 Popis reportu 0 1   1   

2 Odoslanie popisu emailom  1 2 1 1 2 1 1 

3 Prevzatie emailu  1 3 1 4 3 1 4 

4 Vytvorenie technickej špecifikácie 1 4 1 1 4 1 1 

5 
Zaslanie technickej špecifikácie  
na kontrolu 

0.1 5 0.1 0.1 5 0.1 0.1 

6 Prevzatie emailu 1 6 1 4 6 1 4 

7 Kontrola doručenej špecifikácie 0.2 7 0.2 0.2 7 0.2 0.2 

8 Je špeficikácia v poriadku 0 8 0 0 8 0 0 

9 
Odoslanie informácií  
o požadovaných zmenách  
v špecifikácii 

0.2 12 0.1 0.1 9 0.2 0.2 

10 Prevzatie emailu 1 13 1 4 10 1 4 

11 Úprava technickej špecifikácie 1 14 4 4 11 1 1 

12 Odposlanie emailu s potvrdením 0.1 15 4 4 5 0.1 0.1 

13 Prevzatie emailu 1 16 0 0 6 1 4 

14 Príprava zdrojových dát 4 K 0 0 7 0.2 0.2 

15 
Implementácia reportu do aplikácie 
Jonckers Dashboard 

4    8 0 0 

16 Hotový report 0    12 0.1 0.1 

K Koniec 0    13 1 4 
      14 4 4 
      15 4 4 
      16 0 0 
      K 0 0 

Spolu hodín   13.4 22.4  16.9 31.9 

Spolu človekodní (hodiny/8)   1.68 2.8  2.1 3.99 
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Príloha č. 6: Užívateľské funkcie Dashboardu 

Prispôsobenie reportov (kontingenčných tabuliek a grafov) užívateľom: 

   

• možnosť zmeny dimenzií (priamo v hlavičke kontingenčnej tabuľky, uchopením 

a premiestnením) 

• možnosť odstránenia dimenzie (kliknutím pravým tlačidlom a výberom možnosti 

Hide filed) 

• možnosť zmeny a odstránania faktov, možnosť zmeny spôsobu ich výpočtu  
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• možnosť otvorenia Fileld Chooser – uplné prispôsobenie kontingenčej tabuľky 

alebo grafu podľa predstavy užívateľa (možnosť voľby dátových polí – je 

obmedzená dátami, ktoré aplikácia načíta z databáze – dátové polia boli 

definované v technickej špecifikácii jednotlivých reportov) 

o pridávanie polí do riadkov alebo stĺpcov – Row Fileds, Column Fields – 

(zmena dimenzií, ich pridávanie a odoberanie) 

o pridávanie filtrov – Filter Fields – (možnosť filtrovania podľa rôznych 

dimenzií) 

o zmena faktov – Data Fields – (zmena dát faktov a zmena možnosti ich 

výpočtu) 

     

• možnosť voľby hodnoty dimenzií (filtrovanie) 

• možnosť zmeny poradia 

• možnosť textového vyhľadávania v hodnotách dimenzií a následné obmedzenie 

zobrazenie dimenzií na základe tohto vyhľadávania 
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• farebné zvýraznenie prvkov grafu podľa zvolenej položky (ukazovateľom myši) 

v legende – pre rýchlejšiu orientáciu 

• zobrazenie konkrétnych hodnôt v grafe (po prejdení ukazovateľom myši) – 

jednotný formát pre rýchlu orientáciu vo všetkých reportoch (položka, hodnota na 

osi y, hodnota – os x) 

   

• graf a tabuľka, ktoré sa nachádzajú na jednej stránke reportu, sú prepojené – graf 

reaguje na zmeny (napríklad filtrovanie alebo zmena dimenzií) vykonané 

v tabuľke a jeho zobrazenie je upravené hneď podľa vykonaných zmien 

 

• možnosť hlbšieho analyzovania prechodom úrovňami a dimenziami  
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• pri prechode úrovňami sa graf automaticky prispôsobuje – zobrazuje najnižšiu 

otvorenú úroveň 
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Príloha č. 7: Príklad kódu view 

 

@{ 
    ViewBag.Title = "Forecast Overview"; 
} 
<div class="page-title"> 
    <div class="title_left" id="opt"> 
        <h3>Forecast</h3> @ViewBag.Period 
        <p class="red">@ViewBag.Data<span 
id="data_snapshothistory"></span></p> 
    </div> 
    <script> 
        if (@ViewBag.Live == 1) { 
            $.getJSON('@Url.Action("GetVH06_SnapshotHistory", "Forecast")', 
            function (data) { 
                $.each(data, function (i, item) { 
                    document.getElementById("data_snapshothistory"). 
         innerHTML += ' (Latest Shnapshot create on: ' + item. 
         CreatedOn + ' CET)'; 
                }) 
            }); 
        }; 
    </script> 
     
    <div class="title_right" id="select_list"> 
        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 pull-right"> 
            <label for="PeriodSelect">Specify the Forecast time frame:  
            </label> 
            <select class="styled-select semi-square" id="PeriodSelect" name= 
  'PeriodSelect' onchange='window.location.href = this.value;'> 
  </select> 
        </div> 
    </div> 
</div>  
<script> 
    var i, selectList, option, period, months; 
 
    selectList = document.getElementById('PeriodSelect'); 
    months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep',  
    'Okt', 'Nov', 'Dec']; 
    period = @ViewBag.IntPeriod; 
 
    for (i = 201804; i >= 201701; i -= 1) { 
        if (i - (parseInt(i / 100) * 100) > 0 && i - (parseInt(i / 100) * 100)  
        < 13) { 
            option = document.createElement('option'); 
            option.value = '@Html.Raw(@Url.Action("Forecast", "Forecast", new  
            { Period = "period", id = 1 }).Replace("period", "'+i+'"))'; 
 
            if (i - (parseInt(i / 100) * 100) == 12) { 
                option.text = i+" ("+ months[0] + " " + (parseInt(i / 100)  
      + 1 ) + " to " + months[5] + " " + (parseInt(i / 100)+1)+")"; 
            }else if (i - (parseInt(i / 100) * 100) < 7 ) { 
                option.text = i + " (" + months[(i - (parseInt(i / 100) * 100) 
      )] + " " + parseInt(i / 100) + " to " + months[(i - (parseInt( 
      i / 100) * 100)) + 5] + " " + parseInt(i / 100) + ")"; 
            } else if (i - (parseInt(i / 100) * 100) > 6){ 
                option.text = i + " (" + months[(i - (parseInt(i / 100) * 100) 
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                option.text = i + " (" + months[(i - (parseInt(i / 100) * 100) 
     )] + " " + parseInt(i / 100) + " to " + months[(i - (parseInt( 
     i / 100) * 100)) - 7] + " " + (parseInt(i / 100) + 1) + ")"; 
            }; 
            selectList.add(option); 
        } else { 
            continue; 
        }; 
 
        if (i == 201701) { 
            option = document.createElement('option'); 
            option.value = '@Html.Raw(@Url.Action("Forecast", "Forecast", new  
  { Period = 201612, id = 3 }))'; 
            option.text = "Budget 2017"; 
            selectList.add(option); 
 
            option = document.createElement('option'); 
            option.value = '@Html.Raw(@Url.Action("Forecast", "Forecast", new  
  { Period = 201712, id = 3 }))'; 
            option.text = "Budget 2018"; 
            selectList.add(option); 
            }; 
        }; 

</script> 

   <div class="col-md-12 forecast_pivot_ow" id="ForecastData"> 
       <br /> 
       @(Html.DevExtreme().PivotGrid() 
        .ID("ForecastOverview") 
        .AllowSortingBySummary(true) 
        .AllowSorting(true) 
        .AllowFiltering(true) 
        .Height(580) 
        .ShowBorders(true) 
        .Scrolling(s => s.Mode(PivotGridScrollingMode.Virtual)) 
        .FieldChooser(c => c.Enabled(true)) 
        .FieldPanel(p => p 
            .ShowColumnFields(true) 
            .ShowDataFields(false) 
            .ShowFilterFields(true) 
            .ShowRowFields(true) 
            .AllowFieldDragging(true) 
            .Visible(true)) 
        .Export(e => e.Enabled(false)) 
 
        .DataSource(d => d.Fields(fields => 
        { 
            fields.Add() 
                .Caption("BU") 
                .DataField("BusinessUnitName") 
                .Area(PivotGridArea.Row); 
 
            fields.Add() 
                .Caption("Item Type") 
                .DataField("ItemType") 
                .Area(PivotGridArea.Row); 
 
            fields.Add() 
                .Caption("Customer Name") 
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                .Caption("Customer Name") 
                .DataField("CustomerName") 
                .Area(PivotGridArea.Row); 
 

fields.Add() 
                .Caption("SalesMan") 
                .DataField("SalesManName") 
                .Area(PivotGridArea.Row); 
 
            fields.Add() 
                .Caption("ProjCode") 
                .DataField("ProjectCode") 
                .Area(PivotGridArea.Row); 
 
            fields.Add() 
                .DataField("Period") 
                .Area(PivotGridArea.Column); 
 
            fields.Add() 
                .Caption("Forecast") 
                .DataField("Revenue") 
                .DataType(PivotGridDataType.Number) 
                .SummaryType(SummaryType.Sum) 
                .Format(Format.Currency) 
                .Area(PivotGridArea.Data); 
        }) 
        .Store(s => 
        
s.Mvc().Controller("Forecast").LoadAction("GetOverviewPipelineForecast").Key("
BusinessCenterName"))) 
        .OnContextMenuPreparing("contextMenu_preparing") 
        .OnContentReady("bind_chart") 

        ) 

       @(Html.DevExtreme().Chart() 
        .ID("pivotgrid-chart") 
        .CommonSeriesSettings(s => s 
        .Type(SeriesType.Bar)) 
 
        .Tooltip(t => 
t.Enabled(true).CustomizeTooltip("customize_tooltip").Format(f => 
f.Type(Format.Currency)) 
                 .CustomizeTooltip(@<text> 
            function (arg) { 
            var name = arg.seriesName + " - " +arg.argumentText + "<br /><br 
/>"+ arg.valueText ; 
            return { 
 
            text: name 
            }; 
            } 
                </text>)) 
        .Size(s => s.Height(340)) 
        .AdaptiveLayout(l => l.Width(450)) 
        ) 

   </div> 

   <script> 
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   <script> 
       function customize_tooltip(args) 
        { 
            var valueText = (args.seriesName.indexOf("Forecast") != -1) ? 
                           Globalize.formatCurrency(args.originalValue, 
                               "USD", { maximumFractionDigits: 0 }) : 
                       args.originalValue; 
 
        return { 
            html: args.seriesName + "<div class='currency'>" 
                + valueText + "</div>" 
            }; 
        } 
       function bind_chart(e) 
       { 
           e.component.bindChart($("#pivotgrid-chart"), { 
           dataFieldsDisplayMode: "splitPanes", 
           alternateDataFields: false, 
           customizeSeries: function (seriesOptions) { 
               var color = ['rgba(204, 230, 255, 0.3)']; 
               $.each(seriesOptions.com, function (i, colors) { 
                   $.extend(colors, { 
                       colors: color[i] 
                    }) 
               }); 
           } 
           }); 
       } 
   </script> 
   <script> 
       function contextMenu_preparing(e) { 
           var dataSource = e.component.getDataSource(), 
               sourceField = e.field; 
 
           if (sourceField) { 
            if(!sourceField.groupName || sourceField.groupIndex === 0) { 
                e.items.push({ 
                    text: "Hide field", 
                    onItemClick: function() { 
                        var fieldIndex; 
                        if(sourceField.groupName) { 
                            fieldIndex = dataSource.getAreaFields(sourceField. 
      area, true)[sourceField.areaIndex].index; 
                        } else { 
                            fieldIndex = sourceField.index; 
                        } 
 
                        dataSource.field(fieldIndex, { 
                            area: null 
                        }); 
                        dataSource.load(); 
                    } 
                }); 
            } 
 
            if(sourceField.dataType === "number") { 
                var setSummaryType = function(args) { 
                    dataSource.field(sourceField.index, { 
                        summaryType: args.itemData.value 
                    }); 
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                    }); 
 
                    dataSource.load(); 
                }, 
                menuItems = []; 
 
                e.items.push({ text: "Summary Type", items: menuItems }); 
 
                $.each(["Sum", "Avg", "Min", "Max"], function(_, summaryType) 
{ 
                    var summaryTypeValue = summaryType.toLowerCase(); 
 
                    menuItems.push({ 
                        text: summaryType, 
                        value: summaryType.toLowerCase(), 
                        onItemClick: setSummaryType, 
                        selected: e.field.summaryType === summaryTypeValue 
                    }); 
                }); 
            } 
           } 
       } 
 
       function getPivotGridInstance() { 
           return $("#ForecastOverview").dxPivotGrid("instance"); 
       } 
   </script> 

Odkaz na View v Layout 
 
<div id="sidebar-menu" class="main_menu_side hidden-print main_menu"> 
     <div class="menu_section" id="menu_general"> 
          <h3>General</h3> 
          <ul class="nav side-menu">                                 

 <li id="li_mn_for"> 
      <a><i class="fa fa-line-chart"></i> Forecast <span class="fa  

         fa-chevron-down"></span></a> 
                   <ul class="nav child_menu forecast"> 
                        <li class="f_ow"> 
                             <a href="@Url.Action("Forecast", "Forecast", new  
        { Period = 201804, id=1 })">Overview</a> 
                        </li> 
  . 
  . 
  . 
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