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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá důležitou rolí webovou analytikou v moderní společnosti, 

pozornost je věnována zejména analýze interního podnikového portálu a souvisejících 

problémů. Úvodní část obecně popisuje základní pojmy spojené s tématy web analytics, 

business intelligence a business analytics. Také jsou zmíněny základní nástroje ve všech 

třech oblastech, jejich výhody a nevýhody při implementaci na vnitřní server. Stejně je 

vysvětlena vazba mezi těmito třemi sférami.  Hlavní část bakalářské práce se soustřeďuje 

přímo na analýzu vnitřního webu společnosti IBR Consulting, s. r. o. pomocí speciálních 

nástrojů. Závěrečná část práce obsahuje doporučení, jakým způsobem by bylo vhodné 

vnitřní web firmy vylepšit tak, aby přinesl co největší prospěch. 

Klíčová slova: Web Analytics, Business Intelligence, Business Analytics, firemní portál, 

intranetový portál, podnikový portá



 

Annotation  

Web Analytics of Management Information Portal for Improving Organizational 

Performance 

This bachelor thesis deals with the important role of web analytics in modern society, 

especially attention is paid to the analysis of the internal business portal and related 

problems. The introductory part generally describes the basic concepts associated with the 

topics web analytics, business intelligence and business analytics. Also the basic tools in 

all three areas are mentioned, their advantages and disadvantages when implemented on an 

internal server are described. In the same way, the connection between these three spheres 

is explained. The main part of the bachelor thesis focuses directly on the analysis of the 

internal web of IBR Consulting, s. r. o. using special tools. The final part of the work 

contains recommendations on how it would be appropriate to improve the company's 

internal website so that it brings the greatest benefit. 

Keywords: Web Analytics, Business Intelligence, Business Analytics, Corporate portal, 

Intranet portal, Enterprise portal
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Úvod 

Digitální ekonomika je typ ekonomiky charakterizovaný aktivním zaváděním a praktickým 

využitím digitálních technologií pro sběr, ukládání, zpracování, transformaci a přenos dat 

ve všech oblastech lidské činnosti. Rozsáhlá digitalizace nutí společnosti k potřebě 

přehodnotit přístupy k řízení a organizaci svých obchodních procesů. 

Význam předmětu studie je definován tím, že pro sledování výsledků úspěchů firmy 

používají služby webové analytiky, které poskytují velký počet zpráv o návštěvnosti webu 

společnosti, informace o uživatelích a jejich chování. Mezi nejznámější služby webové 

analytiky patří Google Analytics. V rámci práce bude provedena analýza a porovnání 

nástrojů web analytiky a bude také prozkoumán interní servis – Manažerský Informační 

Portál společnosti IBR Consulting s. r. o.. Uvedený nástroj analytiky nabízí širokou škálu 

možností sběrů dat a statistiky, sledování různých procesů, ale ne zcela zohledňuje 

specifika interních servisů. Hlavní kritérium takových servisů je bezpečnost. Bezpečnostní 

problémy jsou největším rizikem, kterému uživatelé čelí při použití řešení webové 

analytiky třetích stran.  

Analytika interního servisu je odlišná od analytiky externích zdrojů, a toto téma stále není 

úplně zpracováno. V internetových zdrojích stále existuje jen malý počet článků 

věnovaných analytice vnitřních servisů. Podle mého názoru by firmy měly věnovat větší 

pozornost svým vnitřním zdrojům. 

Cílem této bakalářské práce je zvýšení efektivity interního elektronického zdroje pomocí 

nástrojů pro analýzu webu, využívaných pro zvýšení výkonnosti společnosti IBR 

Consulting, s. r. o.. Práce je zaměřena na aktivní využívání informačního portálu firmy, 

proto není možné některé interní informace publikovat. 

Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř částí. První kapitola obecně popisuje pojem webová 

analytika (Web Analytics), její význam a důležitost, zabývá se mimo jiné i historií jejího 

vývoje. Je zaměřena také na důležitost webové analýzy podnikových portálů a systémů 

business intelligence jako nástroje analýzy a zpracování dat. 

Druhá část se zabývá nespornou důležitostí business analytics pro podporu rozhodování  

v organizaci prostřednictvím webových informačních portálů, jejich základními 
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koncepcemi i současným stavem. Popisuje Gartnerův magický kvadrant, zaměřuje se na 

obecné informace o podnikových portálech, jejich funkci, kategorie a třídy. 

Třetí kapitola je věnována manažerskému internetovému portálu společnosti IBR 

Consulting, s. r. o., nejprve je popsán jeho současný stav a poté analyzovány jeho kladné  

i záporné stránky. Je zde zhodnocena účinnost internetového zdroje a uvedeny již 

aplikované změny, které vedou k lepší práci s portálem. 

Kapitola čtvrtá se zabývá analýzou výsledků, vyplývajících z dat, která byla získána 

dotazníkem, který vyplnili všichni zaměstnanci firmy IBR Consulting, s. r. o., kteří 

s internetovým portálem přímo pracují. Porovnáním hodnocených ukazatelů a získaných 

doplňkových informací od samotných zaměstnanců mohly být navrženy změny, vedoucí 

k efektivnější a intuitivnější obsluze portálu. Některé byly již v průběhu psaní této práce do 

intranetu implementovány.  
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1 Koncepty webové analýzy a business intelligence 

1.1 Význam webové analýzy 

Žijeme v digitálním světě a moderní společnost si již nedovede představit svoji existenci 

bez internetu.  Během předchozích 20 let vývoje se na internetu objevilo značné množství 

různých projektů, které zjednodušují život většiny lidí. Patří sem on-line obchody, on-line 

banky, různé webové stránky pro rezervaci a tak dále. Zároveň internet umožňuje 

zjednodušit práci velkým a středním firmám pomocí podnikových portálů. 

Aby bylo možné správně vyhodnotit chování uživatelů, efektivitu a dobu návratnosti 

zdroje, organizace používají různé metriky, které lze získat pomocí nástrojů web analytics. 

Prostřednictvím sběru dat a následné kvalitní webové analýze bude webová stránka 

generovat příjmy. 

Význam web analytics pro internetové podnikání je nepopiratelný. V posledních letech se 

velmi změnilo chování zákazníků v on-line obchodech, kvůli dostupnosti informací se lidé 

stali náročnějšími a selektivnějšími. Proto se organizace potýkaly s takovým problémem, 

jako je nutnost neustálého zlepšování svých nabídek pro efektivní konkurenci  

v nejnovějších podmínkách. 

Pohodlně a rychle získané údaje o věku, poloze, množství a specifičnosti chování uživatelů 

na webu umožňují organizacím zlepšovat použitelnost a design svých elektronických 

prostředků, aby byly co možná nejvýnosnější. 

Pokud jde o intranet a organizaci řízení uvnitř společnosti, jen málo firem považuje za 

vhodné používat nástroje web analytics pro podporou svých firemních portálů. Špatně 

vytvořené prostředí práce pro zaměstnance společnosti, nebo nedostatek podpory  

a aktualizace dat vedou k neefektivnímu podnikání a ke snížení výkonu a v důsledku toho 

k růstu příjmů společnosti nedochází. Jak již bylo uvedeno výše, výsledkem web analytics 

je zvýšení příjmů společnosti a snížení nákladů. Podnikový portál umožňuje automatizovat 

podnikové procesy, a v kombinaci s nástroji web analytics zvýšit užitečnost webu pro jeho 

uživatele, a tím zvýšit produktivitu zaměstnanců, což v důsledku vede ke zvýšení výkonu 

společnosti. Jaké typy podnikových portálů existují a jaký význam má web analytics bude 

specifikováno dále v této práci.  
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1.2 Historie vývoje webové analýzy 

Když se objevil internet, bylo vše relativně jednoduché. Bylo třeba zadat jednotnou adresu 

zdroje (Uniform Resource Locator — URL), a soubor s textem byl doručen uživateli. 

Někdy se však objevily chyby, které naznačovaly, že soubor nebyl předán uživateli.  

V tomto případě lidé žádali o soubor pro registraci chyb serveru a vyhledávali informace  

o přístupech k webovému serveru. Takovému souboru se říká log. Logy byly vytvořeny 

proto, aby se při výskytu problému programátoři mohli dozvědět, jak a v jakém okamžiku 

došlo k selhání, z jakého počítače nebo prohlížeče přišel návštěvník, když se v systému 

chyba objevila. Když začali log soubory nabývat větší velikosti a o jejich data se začali 

zajímat nejen programátoři, ale i běžní uživatelé, byl napsán první kód, který se 

automaticky shromažďoval a analyzoval logy a také vydával základní údaje. Takovým 

způsobem vznikl web analytics. (Kaushik, 2007) Příklad takové zprávy viz. Obr. 1.  

 

Obr. 1: Příklad zprávy aplikace Analog 

Zdroj: KAUSHIK, Avinash. Web Analytics: An Hour a Day. Sybex, 2007. ISBN  

978-0-470-13065-0.  

Tak vznikla aplikace Analog vyvinutá Stephenem Tournerem v roce 1995 a je jedním  

z prvních analyzátorů logů webové stránky. Tato aplikace je stále aktuální a je instalována 

poskytovateli na většině internetových zdrojů a díky ní se tyto zprávy zlepšily. 

Kolem roku 1995 dochází k výraznému posunu zájmu o webové analytiky, když se  

o internetové statistiky začali zajímat běžní uživatelé internetu. Tento zájem byl způsoben 
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vytvořením nástroje Web-Counter (česky čítač). Web-Counters byly téměř na každém 

webu a byly ukazatelem popularity dané webové stránky. 

Komerční webová analytika začala vznikat o několik let později a novým nástrojem se stal 

WebTrends. Společnost WebTrends vylepšila standardní analyzátor logů přidáním 

reprezentací ve formě tabulek a grafů (viz. Obr. 2).  

 

Obr. 2: Příklad zprávy WebTrends 

Zdroj: KAUSHIK, Avinash. Web Analytics: An Hour a Day. Sybex, 2007. ISBN  

978-0-470-13065-0.  

V roce 2000, s exponenciálním růstem popularity webových technologií, web analytics 

velmi posílil, začíná se vymezovat jako samostatná disciplína zabývající se sledováním 

internetových statistik. Organizace jako jsou WebTrends, Coremetrics, Accrue či 

WebSideStory se staly předními výrobci, poskytovali stále složitější řešení, která 

informovala majitele stránek a uživatele o různých hodnotách webu. Přibližně ve stejné 

době si tvůrci nástrojů pro analýzu webu uvědomili, že použití logů jako zdrojů dat není 

optimální a je spojeno se složitostmi. 

Výsledkem bylo nové řešení JavaScript kód, který výrazně usnadnil sběr dat. Práce  

s javaskriptovými soubory je mnohem jednodušší než s logy. Stačilo přidat na každou 

stránku několik řádků kódu JavaScriptu a při načítání webové stránky se spustilo odesílání 

dat serveru pro sběr dat. Nyní informace mohl shromažďovat sám majitel webu, který 

provádí jeho analýzu, aniž by se zabýval interními odděleními webových technologií 

společnosti. Tento způsob sběru dat má také mnoho problémů, například někteří lidé 

zakazují podporu javascriptového prohlížeče a takové návštěvníky deskriptor nemůže vzít 
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v úvahu. I přesto však klady převažují nad zápory, takže většina systémů používá právě 

deskriptor. (Kaushik, 2007) 

I v současnosti stále dochází k dalšímu vývoji webové analýzy. Efektivní webová analytika 

je podstatně víc než jen analýza údajů o návštěvnosti webu. Velkou výhodou je to, že jsou 

k dispozici data zaznamenaná popisovači JavaScriptu pro zprávy všech odvětví webové 

statistiky, což by jindy vyžadovalo kreativní přístup k jejich získávání. Patří sem také 

kvalitní analýza specifik chování návštěvníků webů, zahrnující otázky např. proč se 

chovají tímto způsobem a ne jiným, co je jejich motivačním faktorem či jak je přilákat na 

webové stránky. 

1.3 Pojem web analytics a koncepty 

Přestože vzestup webové analytiky přišel v devadesátých letech, standardizovaná definice 

byla navržena až v roce 2006, což potvrzuje, že Web Analytics je mladý a poměrně slibný 

směr. Pravděpodobně proto, že tento směr je relativně nový, lidé mylně předpokládají, že 

web analytics je pouhá analýza návštěvnosti webových stránek. Samozřejmostí je, že 

analýza návštěvnosti webové stránky je jeden z komponentů web analytics, ale není tím 

nejdůležitějším. 

Web Analytics Association definuje webovou analytiku takto:  

„The measurement, collection, analysis and reporting of Internet data for the purposes of 

understanding and optimizing Web usage.“ (Web Analytics Association, 2008, p. 3) 

Webová analytika představuje měření, sbírání, analýzu a reportování online dat za účelem 

pochopení a optimalizování použití webu
1
. 

Jak uvádí Kaushik ve svém článku z roku 2006 (Kaushik, 2006/2) jsou Key Performance 

Indicator – KPI tedy globálními klíčovými ukazateli výkonnosti v moderní webové 

analýze, tyto: 

 počet zobrazení stránky; 

 analýza klikací cesty; 

 denní unikátní návštěvníci; 

 top stránek odchodů; 

                                                 
1
 vlastní překlad 
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 rozlišení obrazovky návštěvníka. 

KPI však dle Kaushika (Kaushik, 2006/1) často nesplňují specifika obchodní strategie  

a očekávání vedení podniku a nejsou tak užitečné, jak by se dalo předpokládat. Je proto 

výhodnější uplatnit klíčovou koncepční analýzu webu (Key Insights Analysis – KIA). 

 analýza hustoty kliknutí; 

 primární účely návštěvníka; 

 Task Completion Rates; 

 míra dokončení úkolu; 

 analýza Pareta zákazníka. 

Metody KIA umožňují především kvalitativní analýzu spotřebitelského chování tím, že se 

snaží nacházet odpovědi na otázky jakým způsobem je nutné pracovat se zákazníkem, aby 

byl motivován k dalším návštěvám webu. 

1.4 Web analytics podnikových portálů 

V současné době je webové analýze interních serverů věnována velmi malá pozornost. 

Podnikový portál je však velmi důležitým obchodním nástrojem, který by měl být užitečný 

a intuitivní, pouze v tomto případě bude jeho použití přínosem pro podnikání. 

Moderní webové analytické služby umožňují, bez jakýchkoli výjimek, používat jejich 

funkce pro analýzu všech webových stránek. Podle článku Kaushika (Kaushik, 3) metody 

analýzy konkrétního webu se však liší v závislosti na těchto faktorech: 

 návštěvnost webových stránek; 

 počet webových stránek na webu; 

 obsah webových stránek; 

 cíle a úkoly webu; 

 vlastností složení webu; 

 a další. 

Výběrem správných nástrojů a určením účelu analýzy je tedy možné provést webovou 

analýzu i podnikových portálů. Jak již bylo výše zmíněno, jedním z kritérií takových 

portálů je důvěrnost dat. Při analýze podnikového portálu má diskrétnost obrovský 
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význam. Mnoho společností nechce sdílet svá data. Proto stojí za to věnovat zvláštní 

pozornost zásadám a způsobům shromažďování a ukládání dat při používaní nástrojů pro 

analýzu webu. Následující kapitola představuje stručný přehled hlavních typů nástrojů 

webových analytických systémů. 

1.5 Popis trhu web analytics  

Podle zprávy publikované na webových stránkách Allied Market Research vydělal v roce 

2018 globální trh nástrojů webové analýzy 2,63 miliardy dolarů a očekává se, že do roku 

2026 dosáhne hodnoty 10,73 miliardy dolarů. (Allied Market Research)   

Růst přechodu na podnikání založeného na datech, rostoucí automatizace a nárůst 

poptávky po mobilní analýze, to vše způsobilo růst globálního trhu webové analytiky. 

Nicméně problém ochrany osobních údajů a kybernetická bezpečnost, stejně jako 

nedostatek kvalifikované pracovní síly do jisté míry brzdí růst. Naopak se očekává, že 

prediktivní analýza a stále širší přijetí cloudových technologií vytvoří výhodné příležitosti 

pro klíčové hráče průmyslu. 

Pandemie způsobená onemocněním COVID-19 způsobila mnoho problémů pro trh web 

analytics, ale systém vzdálené práce se stal přínosem pro softwarový průmysl. Webové 

analytické společnosti navíc zvyšují své zaměření na technologie v poptávce a objevují 

inovativní způsoby poskytování služeb svým zákazníkům. 

1.5.1 Analýza a výběr vhodných webových analytických systémů 

Analýza webových stránek, pokud jde o zvýšení efektivity podnikání, je poměrně náročný 

proces. Hodně faktorů často působí komplikace, mezi nimiž je velmi důležité zvolit 

správné nástroje pro analýzu webu a vybrat příslušné metodiky. 

Orientace na bezplatné služby web analytics není vždy dobrá. Úspory jsou dobré, ale jen 

v tom případě, kdy se úspory nevyužívají na úkor účinnosti. Webové analytické nástroje 

mohou poskytnout data, ale neposkytnou hotové řešení problému, za které se musí platit. 

Mnoho západních společností již dlouho používá princip 10/90, to znemená, že ze všech 

peněžních prostředků vyčleněných na webovou analýzu jenom 10 % spotřebovuje sběr dat 

a ostatních 90 % musí být vynaloženo na práci profesionálního webanalytika. Jinak ve 
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výsledku vzniknou zbytečné dokumenty s hezkými grafy spíše než účetní zprávy o zvýšení 

zisku. (Kaushik, 2006/2)  

Co se týče analytických softwarů popularita nástrojů také bezprostředně souvisí na zemi, 

ve které byly použity. Také funkcionalita a politika různých analytických softwarů se od 

sebe liší. Výběr softwaru by měl záležet na typu podnikání, velikosti firmy a sledovaných 

cílech společnosti.  

Organizace W3Techs shromažďuje informace o použití různých typů technologií 

využívaných k vytváření a spouštění webových stránek a publikuje reporty týkající se 

těchto otázek. Potřebná data jsou denně získávána z top deseti milionů webových stránek. 

Na její stránce lze také nalézt report “Usage statistics of traffic analysis tools for 

websites”, což se dá přeložit jako Statistiky využití nástrojů pro analýzu provozu webové 

stránky
2
. (W3Techs) Report obsahuje všechny nástroje, které jsou vhodné pro jakoukoli 

analýzu webu. Ale ne všechny prezentované nástroje se běžně používají ve web analytics. 

Třeba specifický nástroj Facebook Pixel, který je momentálně na druhém místě, umožňuje 

měřit výsledky, optimalizovat reklamy a vytvářet publikum pro reklamní kampaně.  

 

Obr. 3: Nejběžnější software pro web analytics. Aktuální pro 02.2021 

Zdroj: Vlastní  

                                                 
2
 vlastní překlad 
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Podle výše uvedeného reportu byl vytvořen graf (viz. Obr. 3), který představuje nejběžněji 

využívané softwary pro web analytics a zároveň ty, které mají absolutní procento využití 

větší nebo rovno 1. Z grafu je patrné, že Google Analytics používá 54,6 % všech 

webových stránek, což činí podíl nástroje pro analýzu provozu na trhu celých 84,1 %.  

Google Analytics vznikl v roce 2005, kdy společnost Google koupila firmu Urchin. Široká 

škála funkcionality, bezplatné používání a možnost sbírání dat v různých digitálních 

prostředích, jako jsou např. webové stránky, mobilní aplikace nebo cokoli s připojením 

k internetu, láká velké množství lidí. Politika Google je však taková, že skript, který je 

načten na každé stránce, shromažďuje statistiky a odesílá je společnosti Google. To 

znamená, že Google používá data z Google Analytics ke zlepšení pouze svých služeb 

(Google Analytics). Ne každý podnik chce sdílet svá data, zejména, pokud jde o analýzu 

intranet portálu. 

Také všechny ostatní nástroje uvedené v grafu sbírají a ukládají data na svých serverech. 

Výjimkou je nástroj Matomo (dříve pojmenovaný Piwik), který umožňuje výběr, jak a kde 

budou data uložena (Matomo). 

1.6 Systémy business intelligence jako nástroj analýzy a zpracování dat 

Business intelligence je analýza minulosti a současnosti pro uspokojení současných potřeb 

podniku a provádění aktuálních obchodních operací (LABERGE, 2012). Webová analýza 

je metrika a business intelligence (BI) řešení jsou platformy a systémy, ve kterých mohou 

být obchodní data hostována, zpracovávána a analyzována. Tato data poskytují historické, 

současné a prediktivní přehledy klíčových ukazatelů výkonnosti podniku (KPI) 

(LABERGE, 2012). Typické funkce jsou reporting, dashboards, data mining, process 

mining, business performance management, text mining a benchmarking (HOLUBOVÁ, 

I., KOSEK, J., MINAŘÍK, K., & NOVÁK, D., 2015). Cílem softwaru business intelligence 

je vizualizace dat k získání závěrů z dat. Pomocí těchto závěrů je možné dozvědět se novou 

informaci a realizovat další obchodní strategii. 

Business intelligence je mateřská kategorie pro web analytics, zatímco web analytics se 

zaměřuje na data webových stránek. Po získání dat pomocí web analytics je možné je 

analyzovat díky využití nástrojů business intelligence. 
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Systémy business intelligence umožňují kombinovat nestrukturovaná faktická data uložená 

společností v různých systémech a proměnit je v užitečnou informaci pro efektivní 

obchodní rozhodnutí. Takové systémy mohou být integrovány do podnikového portálu.  

Za pět předchozích let lidstvo vyprodukovalo více informací než za svou celou předchozí 

existenci. Množství informací ve světě se každoročně zvyšuje o 30 % (Information 

explosion). Především manažeři jsou vystaveni velkému informačnímu tlaku. Roste i tlak 

na kvalitu, relevantnost a důvěryhodnost předávaných informací.   

Existují nasledující systémy BI:  

 SAP Business Objects; 

 QlikSense; 

 TIBCO; 

 PowerBI; 

 a další. 

Také je při výběru systému BI pro podnikový portál důležité zvážit požadavky firmy na 

software s přihlédnutím k jejich nuancím. Mnoho produktů má podnikové serverové verze. 

Například u výrobců jako jsou QlikSense, PowerBI a Tableau je možné rozdávat práva jak 

na úrovni uživatelských účtů a skupin, tak na úrovni Data Row Level Security. K dispozici 

je i automatická aktualizace sestav podle plánu.  

Firma by měla dávat pozor i na způsoby ukládání dat. Produkty firmy Qlik Sense 

Enterprise se budou hodit pro střední a malé podniky, ale jsou dražší než Power BI Pro, 

jenomže servery Power BI Pro jsou v cloudu ve společnosti Microsoft a výkon nemůže být 

uživatelem ovlivněn, produkt Power BI Premiu lze nasadit na serverech uživatele.  

1.8 Teoretické základy aplikace business intelligence technologie  

v podnikání  

Data jsou cenným přínosem pro každou společnost. „Data jsou základem informací a tato 

data musí být důvěryvhodná. To vyžaduje, aby se vyznačovala vysokou úrovní spolehlivosti 

(tj. kvality...)“ (LABERGE, 2012). Firmy, které implementují koncepci řízení založenou na 

datech, získávají konkurenční výhody: efektivní využití zdrojů, odůvodněné rozhodování 

manažerských a strategických řešení, znalost segmentů svých spotřebitelů nebo zákazníků, 
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schopnost inovovat, flexibilní přizpůsobení se měnícím se podmínkám vnějšího prostředí. 

Proto se zvyšuje poptávka po systémech business intelligence (BI) jako nástroju efektivní 

podpory manažerských rozhodnutí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

Systémy BI jsou software, které poskytují obchodním uživatelům užitečné nástroje pro 

analýzu připravených, strukturovaných dat. Jednou z hlavních výhod těchto systémů je 

dostupnost zpracovaných vizualizovaných dat a analytických nástrojů více uživatelů.0 

V důsledku toho je vývoj nové části firemní kultury, kde každý zaměstnanec přijímá 

odůvodněné rozhodnutí na základě dat. Uživatel se přitom zaměřuje právě na analýzu 

informací, nikoliv na jejich shromažďování a zpracování. Carl Anderson ve své knize 

Creating a Data-Driven Organization zkoumá otázku: „What does it mean for an 

organization to be data-driven?“ Co to znamená pro organizaci se stát řízenou daty?
3
 

(Anderson, 2015). Z pohledu autora spočívá řízení založené na datech celé analytics value 

chain a struktury společnosti. (Anderson, 2015) „The analytics value chain – the flow from 

collection to final impact“ Hodnotový analytický řetězec – tok  od sběru dat až po jejich 

konečný dopad
4
. (Anderson, 2015) Řízení založené na datech se skládá z následujících 

komponent (Anderson, 2015): 

1. Data. Každá organizace, která je řízena na zakladě dat, musí mít jasný systém 

shromažďování, ukládání, zpracování, řízení kvality dat a nástroje, které umožňují 

agregovat data a poskytovat je jejich uživatelům pro další analýzu a prognózování. 

2. Lidé. Společnost by měla mít oddělení, sjednocující odborníky na různé druhy 

analýz, prognóz a specialisty na práci s Big Data. 

3. Organizace práce odborníků předpokládá vývoj modelu organizační struktury 

analytiků. Například skupina analytiků může fungovat jako poradenská struktura, 

centralizované analytické oddělení nebo spolu s každou divizí existuje vlastní 

analytické oddělení.  

4. Rozhodování. Je nejdůležitější složkou, protože pokud při rozhodování nejsou 

brána v úvahu data a nepoužívají se business analytics, pak se hodnota nástrojů pro 

práci s daty, práce profesionálů a data ztratí, v důsledku toho se všechny investice 

vložené do analytického oddělení ztrácejí smysl.  

                                                 
3
 vlastní překlad 

4
 vlastní překlad 
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5. Řízení založené na datech. Pro vytvoření řízení obchodních procesů založené na 

datech ve společností je nutná podpora vrcholového vedení a prosazování hodnoty 

tohoto přístupu vertikálně. 

6. Analytická kultura společnosti. Analytická kultura ve společnosti je kultura, kde 

jsou nejdůležitější složkou data a pochopení jejich hodnoty pro rozvoj společnosti.   

Příznaky analytické kultury: (Anderson, 2015) 

 volný přístup k informacím a k prostředkům jejich poskytnutí, aktivní práce všech 

zaměstnanců s daty; 

 zlepšení kvalifikace, uskutečnění seminářů a přednášek v oblasti práce s daty;  

 nejprve se tvoří cíle a ukazatele, poté se provádí práce s daty pro objektivní 

posouzení stavu společnosti a také k dosažení těchto cílů na všech úrovních 

společnosti. 
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2 Business analytics pro podporu rozhodování  

v organizaci prostřednictvím webových informačních portálů 

2.1 Základní koncepce business analytics  

Poté, co firma získala data (například pomocí web analytics) a strukturovala / vizualizovala 

je (business intellegens) lze použít technologie business analytics, které se zabývají 

otázkou Proč se to stalo? Nástroje business analytics pomáhají společnostem 

shromažďovat, sledovat, analyzovat a předvídat budoucí podmínky podnikání, pochopit 

všechny složité firemní údaje jako jediný komplex.  

Systémy business analytics integrované do podnikových portálů umožňují vedoucím 

pracovníkům činit odůvodněná manažerská rozhodnutí s výraznou úsporou času při 

hledání a analýze potřebných informací. 

Business analytics je nástroj, pomocí kterého je možné udělat všechny procesy  

ve společnosti průhlednějsí a poskytnout co nejvíce informací manažerům pro jejich lepší 

rozhodování, a to se může stát významnou konkurenční výhodou moderní společnosti 

(LIEBOWITZ, 2014). 

Hlavním úkolem business analytics je převést velké množství nestrukturovaných dat na 

smysluplné a užitečné informace pro rozhodování v podnikání (LIEBOWITZ, 2014). To 

platí zejména pro směr ECM (Enterprise content management), protože veškerá data  

ve společnosti jsou v podstatě nedostatečně strukturované informace a bez nastrojů 

business analytics je prostě nemožné. 

Pro každého zaměstnance společnosti může být analytické hodnocení výsledků zpracování 

jeho dat, která jsou vždy k dispozici, užitečné, a to přispěje ke zvýšení efektivity jeho 

pracovní činnosti. Mohou to být různé datové sady prezentované jako dostupné  

a srozumitelné grafy, diagramy atd. (LIEBOWITZ, 2014). 

2.2 Moderní business analytics  

Množství dat neustále roste a podniky se více spoléhají na data a analitiku. Dnes stále 

častěji využívají business intelligence -, business analytics - technologie a big data nejen 

velké podniky, ale i střední a malé firmy. Do budoucna předpovídají analytici pokračující 
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růst trhu a poptávky po business intelligence a business analytics, stejně jako posílení vlivu 

systémů nové generace.  

Řízení moderního podniku není možné bez zpracování big data. Trh po business 

intelligence a business analytics rychle roste a do roku 2022 dosáhne podle IDC (IDC) 

13,6 miliardy dolarů. Jak pozorují analytici, při práci s daty je stále více využívána umělou 

inteligenci, natural language processing. Úspěch v podnikání v digitálním věku není 

možný bez rozsáhlého zavádění moderních analytických nástrojů. 

Pandemie onemocnění COVID-19 měla obrovský dopad na ekonomiku a mnoho 

společností muselo restrukturalizovat svou práci. Společnosti používající nástroje business 

intelligence a business analytics mají tendenci mít vyšší schopnost akceptovat rychlé 

změny, a to díky nástrojům schopným předvídat a sledovat trendy. 

Stejně jako se mění podnikatelský svět, tak i business intelligence obor. Níže je uveden 

kratký report, obsahující trendy od dodavatelu business intelligence Qlik.com a společnosti 

Gartner pro rok 2021. (Smarter with Gartner, 2020) 

 Business Intelligence jako služba (BI as a service) 

V roce 2020 SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a Service) a jiné -aaS 

software byli žádané jako nikdy předtím. Proto Gartner předpovídá, že do roku 

2022 budou veřejné cloudové služby nezbytné pro 90 % inovací v oblasti dat  

a analytiky. 

 Růst vizualizace 

Násobné zvýšení objemu dat, které se používají v podnikové analýze, vedlo  

k potřebě zjednodušit jejich prezentaci. V mnoha business intelligence -systémech 

se používá 3D vizualizace a také různé metody zobrazení trendů, včetně videa 

modelingu, kdy je řada ukazatelů zobrazena v pohybu, jako je v přírodě běžný tok 

vody nebo roj včel. Tento přístup umožňuje vidět nejen v poklesu tržeb na konci 

čtvrtletí, ale i celou řadu ukazatelů s tímto spojených. 

 Umělá inteligence (AI, artificial intelligence) a strojové učení (ML, machine 

learning) 
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Aktuální data se stala důležitější než kdy jindy. Čtvrtletní prognózy už nestačí. 

Proto se zavádí umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), aby se zvýšila 

přesnost a včasnost výstrah, aktualizaci dat a četnost prognóz. Gartner předpovídá, 

že 75 % podniků uvede do provozu AI do roku 2024, což povede k pětinásobnému 

zvýšení infrastruktury datových proudů a analýz. 

 Správa dat 

Lidem záleží na tom, jak firmy zpracovávají svá data. V roce 2020 časopis Security 

Magazine oznámil, že spotřebitelé se po úniku dat vzdávají značek: 78 % z nich 

ukončí online spolupráci a celých 38 % ukončí veškerou spolupráci se značkou.  

Také roste zájem o oblast analýzy, jako je human resource (HR) analytika – společnosti se 

stále více zajímají o efektivitu zaměstnanců, vnitřní personální rezervy. Ředitel firmy vidí 

analytiku nejen z HR systémů, ale i ze systémů finančních, což umožnuje pochopit 

efektivitu práce zaměstnanců.  

Co se týče platforem pro zpracování dat se při výběru nástroje může firma obrátit na 

gantnerův magický kvadrant. 

2.3 Moderní analytické platformy pro zpracování dat 

 2.3.1 Gartnerův magický kvadrant   

V únoru 2021 společnost Gartner oznámila další magický kvadrant věnovaný analytickým 

platformám. Výsledky veřejnost příliš nepřekvapily, lídři zůstali stejní jako dříve  

a prognózy o růstu průmyslu se potvrdily. Uzávěrka obsahuje údaje o trhu business 

intelligence pro rok 2020. 

Na vizualizaci libovolného kvadrantu Gartner se zobrazují dvě osy:  

1. Úplnost vidění (Completeness of vision) - horizontální osa, osa X; 

2. Realizovatelnost řešení (Ability to execute) - svislá osa, osa Y. 

Každý parametr obsahuje mnoho kritérií, podle kterých odborníci hodnotí platformy od 

různých výrobců. 

Plnost vidění se hodnotí podle následujících parametrů: 

 Nakolik řešení odpovídá potřebám trhu? 
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 Jaká je strategie systému? 

 Strategie prodeje, zásady tvorby cen, interakce s partnerskou sítí; 

 Strategie vývoje produktů, aplikace inovativních technologií pro řešení potřeb 

uživatelů; 

 Průmyslová použitelnost řešení, shoda s úkoly podniků různých velikostí  

a z různých segmentů ekonomiky; 

 Geografické strategie výrobce, plány rozvoje v jiných zemích. 

Při hodnocení realizovatelnosti řešení se berou do úvahy následující kritéria: 

 Snadná integrace systému s jinými řešeními i do pracovního postupu; 

 Vlastnosti platformy, které ji odlišují od konkurentů; 

 Dodržování řešení praktických úkolů spotřebitelům; 

 Schopnost reagovat na měnící se trendy na trhu, odraz těchto změn v produktu; 

 Pohodlí spotřebitelů v procesu spolupráce; 

 Snadná migrace z jedné verze na druhou, snadná aktualizace; 

 Technická podpora; 

 Recenze spotřebitelů, kteří již pracovali s platformou. 
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Obr. 4: Magický kvadrant pro analytické a business intelligence platformy 

Zdroj: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-24ZXJ0MU&ct=210107&st=sb 

 

Vedoucí (Leaders) 

Jsou v pravém horním kvadrantu. Klíčové vlastnosti – trvalý rozvoj, stabilita, vysoká 

konkurenceschopnost, působení na trh. 

Uchazeči o vedení (Challengers) 

Jsou v levém horním kvadrantu. Klíčové vlastnosti – vysoce kvalitní řešení, široká 

funkčnost, stabilní prodej, schopnost řešit vysoce specializované úkoly spotřebitelů. 
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Věštci (Visionaries) 

Jsou v pravém dolním kvadrantu. Hlavními charakteristikami jsou předvídavost, investice 

do technologií, které určují budoucí trendy, dopad na průmysl. 

Výklenkové hráči (Niche players) 

Jsou v levém dolním kvadrantu. Klíčové vlastnosti-zaměření se na řešení konkrétních, 

často úzce specializovaných úkolů. 

 2.4 Porovnání business intelligence vs business analytics vs web analytics 

Tab. 1: Porovnání třech pojmů 

 
Business Intelligence Business Analytics Web Analytics 

Definice 

Analýza minulosti a 

současnosti pro 

uspokojení současných 

potřeb podniku. 

Analýza minulosti pro 

uspokojení současných 

potřeb podniku. 

Analýza minulosti: měření, 

sbírání, analýza a reportování 

online dat za účelem pochopení 

a optimalizování použití webu 

Využití 

Řízení aktuálních 

obchodních operací 

Změna obchodních 

operací a zvýšení 

produktivity 

Optimalizace výkonu webu 

Cíl Pro aktuální obchodní 

operaci 

Pro budoucí obchodní 

operaci 

Pro budoucí obchodní operaci 

Nástroje 

SAP Business Objects, 

QlikSense, TIBCO, 

PowerBI  

Word processing, 

Google docs, MS Visio, 

MS Office Tools 

Google Analytics, Matomo, 

Spring Metrics, Clicky 

Aplikace 

Velké společnosti Pro společnosti, pro 

které je cílem budoucí 

růst a produktivita 

Pro společnosti, pro které je 

cílem zlepšení online představy 

Oblast 

Spadá pod business 

analytics 

Obsahuje Data 

warehouse, information 

management 

Spadá pod business intelligence 

Zdroj: Vlastní 
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Obr. 5: Porovnání třech pojmů graficky 

Zdroj: Vlastní  

2.5 Teoretické základy využití podnikových portálových technologií 

2.5.1 Obecné informace o portálech 

V dnešní době se velké i střední společnosti potýkají s obrovským datovým tokem. Mnoho 

společností má potřebu organizovat, strukturovat a optimalizovat interní informace 

elektronicky, automatizovat a zjednodušit některé podnikové procesy. Řešením tohoto 

problému se zabývá mnoho vývojářů softwarových produktů, ale nejjednodušší, relativně 

nejlevnější a nejvíce obecně uznávaný způsob je vytvoření interního podnikového portálu. 

Podnikové portály jsou ideálním prostředím pro řešení úkolů řízení moderní společnosti. 

Podnikový informační portál je automatizovaný systém, který poskytuje uživatelům 

upravené pro jejich potřeby a povinnosti sjednocené firemní informační služby  

s následujícími charakteristikami: 

 jsou nejžádanější u většiny zaměstnanců společnosti; 

 slouží k organizaci pracovních míst na vysoké úrovni pro jednotlivé kategorie 

zaměstnanců; 

 jsou určeny pro organizaci efektivní interakce zaměstnanců mezi sebou. 

0

1

2

3

4

5
A. Analysis of Website Data

B. Analysis of Large Data Sets

C. Analysis of Budiness Data
D. Analysis of Data to Draw

Insights

E. Tools Used to Analyze
Data

Business Intelligence Business Analytics Web Analytics
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Podnikové portály umožňují vytvořit v podniku jednotný programový komplex, který 

poskytuje univerzální přístup uživatelů k různým informačním systémům a zdrojům. V 

závislosti na velikosti společnosti jsou výhody používání firemního portálu následující: 

 snížení nákladů na vytvoření jednotného informačního prostoru územně rozdělené 

společnosti; 

 integrace heterogenních informačních systémů (ERP systémy (Enterprise Resource 

Planning), CRM systémy (Customer Relationship Management), správa 

dokumentů, řízení lidských zdrojů, podpora rozhodování), vnitřní informační 

výměna pro geograficky distribuované společnosti; 

 zvýšení efektivity spolupráce zaměstnanců v různých oblastech činnosti; 

 zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů. 

Podnikové portály zajišťují integraci heterogenních informačních systémů (ERP systém, 

CRM systém, systém pro správu elektronických dokumentů, řízení lidských zdrojů, 

finančními a jinými aplikacemi). 

Hlavním rozdílem podnikových portálů od firemních stránek, je přísně personalizovaný 

přístup k informacím a aplikacím podnikového portálu, který ovlivňuje životně důležité 

aspekty činnosti a informační bezpečnost společnosti. 

Podnikové portály jsou sofistikované systémy, ukládající velké množství důvěrných 

firemních informací a kvůli tomu vyžadují přísné vymezení přístupu a ochranu před 

neoprávněným přístupem. Portály se nacházejí častěji v chráněných podnikových sítích – 

intranet a extranet. I když se mohou, s určitou mírou důvěrností uložených informací, 

rozvinout v sítích chráněného internetu, a dokonce i jednoduše na internetu. Existuje 

mnoho definic podnikového portálu a různé klasifikace podnikových portálů. Existují 3 

typy klasifikací podnikových portálů: podle funkcí, kategorie a tříd. (Rizescu, 2006) 

2.5.2 Funkce podnikových portálů 

 EIP (Enterprise Information Portal) – Podnikový informační portál poskytuje 

individuální přístup k interním a externím informačním zdrojům společnosti. 

Poskytuje přístup k datům podle klasifikátoru a s možností provádět kompletní 

fulltextové a atributové vyhledávání. 
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 EEP (Enterprise Expertise Portals) – Podnikový odborný portál, poskytuje připojení 

k odborníkům (komunikace mezi uživateli) na základě jejich znalosti (schopnosti). 

Ne vždy portál obsahuje informace, které uživatel potřebuje, avšak v případě, že 

taková informace není, portál může připojit uživatele ke správným odborníkům, 

kteří mohou sdílet potřebné informace, poskytnout odborné hodnocení otázek.  

 EAP (Enterprise Application Portal) – Podnikový aplikační portál poskytuje 

uživatelům různé firemní aplikace společnosti, pomocí kterých zaměstnanci mohou 

získat požadované informace a data. 

 ECP (Enterprise Collaboration Portal) - Podnikový portál pro spolupráci poskytuje 

informace a aplikace a zajišťuje práci skupiny zaměstnanců na jakémkoli úkolu, 

projektu (ve skutečnosti se jedná o automatizaci obchodních procesů).  

 EKP (Enterprise Knowledge Portal) – Podnikový portál pro správu znalostí. 

Integrovaný portál pokrývající všechny výše uvedené, určený pro kolektivní práci 

zaměstnanců s maximálním informačním softwarem a akumulaci znalostí 

zaměstnanců ve formě firemních informací.  

První tři typy podnikových portálů jsou portály pro individuální práci, které poskytují 

uživateli potřebné informace, aplikace, závěry expertních odborníků (které může najít a na 

které se uživatel může připojit pomocí portálu). Někdy je všichni spojují pod společným 

názvem Podnikový informační portál. Druhé dva typy podnikových portálů jsou portály 

pro spolupráci. Umožňují provádět určitý cyklus prací v souladu s algoritmem 

podnikových procesů, automaticky odesílat průběžné výsledky mezi ostatními uživateli, 

sledovat a koordinovat průběh prací. Přitom uživatelé mají maximální informační 

zabezpečení a společnost hromadí firemní informace a přeměňuje je na svůj kapitál. 

2.5.3 Kategorie podnikových portálů 

Níže uvedené typy jsou označovány jako podnikové portály a jako systémy. 

 B2C (Business-to-Consumer) - Automatizované portály (systémy) e-commerce,  

ve kterých jako prodávající působí právnická osoba (podnik, organizace) a kupující 

– fyzická osoba. Typickým příkladem je internetový obchod.   

 B2B (Business-to-Business) - Automatizované portály (systémy) e-commerce, ve 

kterých jako subjekty prodejních a nákupních procesů působí právnické osoby 

(podniky, organizace). Takové systémy (e-shopy) se běžně používají k organizaci 

dodávek společností a k realizaci produktů. 
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 B2E (Business-to-Employee) - Vnitropodnikový portál (systém o organizaci práce 

zaměstnanců společnosti, jednotlivých struktur nebo jednotek. Ve skutečnosti jsou 

systémy B2E systémy automatizace řízení a přebírají některé funkce podnikových 

informačních systémů (KIS – Korporate Information System). Tyto systémy 

zpravidla fungují v intracorporativní síti – intranetu. V tomto případě může Intranet 

používat zabezpečené kanály na internetu.  

2.5.4 Třídy podnikových portálů 

 EAIP - (Enterprise Application Integration Portal) – Podnikový portál sloužijící  

k integraci různorodých podnikových systémů (PIS) společnosti. Je třeba 

poznamenat, že použití termínu EAIP není znamý, a že integrace na podnikové 

systémy (EAI - Enterprise Application Integration) je možné i jinými způsoby, 

nejen použitím technologie podnikových portálu. EAIP - (na rozdíl od EAP) 

provádí úplnou integraci všech různorodých firemních systémů založených na 

jednotném uživatelském rozhraní. K EAIP snadno připojit systémy, které mají 

webové rozhraní, nicméně ve většině případů, takové rozhraní neexistuje, pro jejich 

připojení do portálu musí být vytvořeny integrační komponenty. V každém 

takovém případě jde vlastně o psaní dvou vrstev logiky: nového webového rozhraní 

staré aplikace a vrstvy pro sdílení dat s touto aplikací. Hlavním plusem firemního 

portálu EAIP je jeho jednoduchost. Hlavní nevýhodou je, že v podstatě jejich 

aplikace nejsou integrovány a obchodní proces se nestává průhledný. Přístup k 

aplikacím pro uživatele je jednodušší. 
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3 Úpravy portálu a aplikovaná webová obchodní analýza pro 

zlepšení rozhodování v konkrétní stavební společnosti 

3.1 O společnosti 

Společnost IBR Consulting, s. r. o. patří od roku 1997 mezi přední české společnosti  

v oboru dopravního stavitelství. Ředitelem a jednatelem firmy je Ing. František Benč, Ph. 

D.. Sídlo se nachází v Praze. Firma nabízí komplexní konzultační a inženýrské služby při 

přípravě a realizaci staveb, zajišťuje technické dozory, řízení staveb, koordinaci BOZP  

i inženýrské služby, vlastní a vyvíjí software Aspe. Služby jsou určeny pro investory, 

projektanty a dodavatele. 

Ve firmě v Praze a na pobočce v Liberci pracuje celkem více než 90 zaměstnanců. 

3.2 O Manažerském Informačním Portálu 

Manažerskí Informační Portál (MIP) – systém, který vznikl za účelem jednoduchého 

zpracování manažerské informace. Portál zahrnuje a sjednocuje účetní a stavební systémy, 

tím způsobem optimalizuje ochodní procesy, což manažerům umožňuje jednodušší 

rozhodování. 

Na webu existují následující muduly: 

 Help Desk – řešení požadavků a dotazů s možností obracení na určité středisko. 

 Výkazy – modul pro zapis a sledovaní odpracovaných hodin na určitých zakazkách.  

 Roční Rozhovory – modul umožňující sledování progresu pracovníků pomocí 

interview. 

Libovolný nový modul může být připolen v budpucnu dle potřeb podniku.  

3.3 Popis současného stavu a analýza 

V dnešní době je možné obecný princip fungování portálu reprezentovat schématem (viz. 

Obr. 6).  
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Obr. 6: Současný princip fungování MIP 

Zdroj: Vlastní 

Podle tohoto schématu cesta se skladá ze 4 prvků, které tvoří: 

 KARAT – podnikový informační systém; 

 Datový sklad KARAT je zpracován externím systémem KARAT; 

 Datový sklad MIP; 

 MIP jako samotný web. 

Pomocí datového skladu podnik získává data potřebné pro dlouhodobé a historické 

analyzy, rozhodovaní a plánování (Mark Humphries a kol., 2002). V současně době portál 

se nachazí ve fázi sbírání dat, což v budoucnu umožní přejít do fáze reprezentace a obdržet 

komplexní pohled do celopodnikových struktur.  

Pravděpodobně jediný způsob, jak zaručit dlouhodobý úspěch každé firmy, je důležitost 

zaměření na zákazníka. Vzhledem k tomu, že v této práci byla provedena webová analýza 

interního podnikového portálu, pak zákazníky jsou přímo uživatelé tohoto portálu – 

manažeři společnosti IBR Consulting, s. r. o.. 

Proto byl na začátku studie proveden průzkum mezi manažery, jehož cílem bylo zjistit, jak 

je uživatel spokojen s dostupným portálem. Byl vytvořen dotazník, který obsahoval jak 

otevřené, tak i uzavřené otázky tykající se využívání webu s možností návrhu změn. 

V dotazníku byly otázky týkající se také interních informací, proto nemohou být doslova 

prezentována všechna zjištění. 

Stojí za zvážení, zda takový faktor jako je měření návštěvností webu v daném portálu 

nemá význam, protože manažer dané společnosti nepotřebuje z pracovních důvodů 

využívat portál denně. Tento případ dokazuje, že zvýšení návštěvnosti webu není klíčovým 

faktorem a je třeba zvážit každý web individuálně. Proto bylo cílem zjištění top stránek, tj. 



 

 39  

 

jaké reporty jsou nejužívanější a také byla prozkoumána funkcionalita webové stránky  

a uživatelské prostředí.  

 

Obr. 7: Využití sestav MIP 

Zdroj: Vlastní 

 

Obr. 8: Využití sestav MIP po firmách 

Zdroj: Vlastní 
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Z grafů (viz. Obr. 7, Obr. 8) je patrné, že některé sestavy využívají pouze určitá střediska, 

což znamená, že přestože tyto reporty mají malý počet zobrazení, nemohou být zcela 

zrušeny. Nejčastěji používané sestavy mohou být vylepšeny a doplněny novými funkcemi. 

V následujících grafech (viz. Obr. 9, Obr. 10 a Obr. 11) jsou prezentovány výsledky údajů, 

získaných z dotazníků.  

Odpovědi na otázku Chybí Vám nějaká funkcionalita webu? 

 

Obr. 9: Výsledek z dotazníku. Funkcionalita 

Zdroj: Vlastní.  

Na otázku, týkající se funkcionality firemního webu odpovědelo 31,6 % respondentů, 12 

osob, kladně. Tito pracovníci mohli zodpovědět upřesňující otázku: Jaká funkcionalita by 

mohla být přidána? Z jejich odpovědí vzešlo 7 konkrétních a rozumných návrhů, které 

mohou být v budoucnu přínosem pro zlepšení funkcionality manažerkého portálu.  

Odpovědi na dotaz Vyhovuje Vám uživatelské prostředí systému? 
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Obr. 10: Výsledek z dotazníku. Uživatelské prostředí 

Zdroj: Vlastní 

Na tuto o tázku negativně odpovědělo pouze 8 % respondentů. Dále znovu následovala 

upřesňující otázka: Co by mohlo být změneno? Ve výsledku byly získány 3 odpovědi.  

3.4 Hodnocení účinnosti internetového zdroje  

Odpovědi na otázku Považujete Manažerský informační portál za snadno použitelný  

a srozumitelný? 
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Obr. 11: Výsledek z dotazníku 

Zdroj: Vlastní 

Dotazník ukázal, že 30 % respondentů, 11 lidí, považuje portál za nepoužitelný  

a nesrozumitelný. Zásadní problém je v tom, že webová stránka neodpovídá kritériu user-

friendly. Aby uživatel provedl nějakou akci na portálu, je nucen udělat příliš mnoho kroků. 

Jedna z funkcí portálu, která dokazuje výše napsané, je vytváření grafů. Podrobný popis 

této akce je popsán v následující kapitole. Proto bylo rozhodnuto začít předělávat 

domovskou stránku portálu z hlediska pohodlí uživatele. Tímto by mělo být dosaženo 

jednoduššího a intuitivnějšího využívání portálu.   

Druhý, neméně důležitý problém byl také zjištěn pomocí informací z dotazníku  

a otevřených otázek, které měli respondenti k dispozici. Analýza odpovědí uživatelů 

ukázala, že většina manažerů neumí správně portál používat a neví o existujících funkcích 

webové stránky.  

3.5 Aplikované změny 

Co se týče reportu, podle analýzy využivaných sestav (viz Obr. 7 a Obr. 8) a odpovědí 

získaných z dotazníku ohledně stavu MIP k únoru 2021, bylo rozhodnuto provést 

následující změny: 
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 Sestava [J1] Zůstatky přehled bude přejmenována na [J1] Zůstatky & Cash-flow. 

V první úrovni se zobrazení bude současná podoba reportu [J1] Zůstatky přehled  

a v detailu bude nové cash-flow.  

 Sestava [J3] Zůstatky vývoj se zruší, nahradí ji nové cash-flow v rámci sestavy [J1] 

Zůstatky & Cash-flow.  

 Sestava [L2] Měsíční průběh vlastních výkonů zůstane v převedené podobě, další 

úpravy se v ní budou realizovat dle požadavků společnocti na základě analýzy.  

 Do sestavy [K1] Přehled hospodaření náklady budou přidana nová data do nového 

datového skladu potřebná pro další prvek. 

 Sestava [K4] Závazky zůstane v původní podobě. Nová funkce pro výpočet 

pohledávek a závazků bude v této sestavě zobrazovat i doklady, které jsou více než 

700 dní po splatnosti.  

 Sestava [K5] Pohledávky zůstane v původní podobě. Vznikne nová funkce pro 

výpočet pohledávek a závazků, bude v této sestavě zobrazovat i doklady které jsou 

více než 700 dní po splatnosti.  

Ve výsledku budou nejdůležitejší a nejužívanější sestavy doplněne o nové funkce. Ne 

všechny sestavy s malým počtem návštevnosti budou zrušeny kvůli jejich důležitosti na 

střediscích s malým počtem pracovníků. 

Pomocí výsledků získaných z dotazníku, týkajících se stavu MIP, bylo zjištěno, že 

spotřebitelům nevyhovuje uživatelské prostředí. V souvislosti s tím byla provedena 

analýza a usability-test úvodní stránky a byly prozkoumány následující otázky:  

 Čeho chce dosáhnout návštěvník? 

 Kolik kliknutí bude muset udělat až do výsledku? 

 Jaké možnosti dosažení cíle vidí na této stránce? 

Dále bude rozebrána situace, kdy chce uživatel vytvořit graf. Uživatel se nachází na úvodní 

stránce MIP a bude postupovat následovně: 

1. klikne na velké tlačítko GRAFY v záložce nahoře; 

2. přejde na stránku se schovanými grafy; 

3. klikne na nepřehledné tlačítko Nastavit grafy; 

4. pak přejde na stránku, kde se dá existující grafy upravit či smazat; 
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5. klikne na malé tlačítko Přidat graf; 

6. potom vybere potřebný graf. 

Výsledkem tohoto postupu jsou nepotřebné stránky a kliknutí, které lze zredukovat.  

Kvůli tomu, že jsou grafy využívaným prvkem na MIP, existuje potřebnost vylepšení. Pro 

zvýšení uživatelské přívětivosti a intuitivnosti stránky byly navrhnuty následující změny: 

 Eliminovat záložku GRAFY, následujícím způsobem: 

o zbavit se schovaných grafů; 

o vyloučit oddělní stránky pro úpravy či mazaní grafů; 

o vytvořit nové tlačítko Přidat graf na úvodní stránce;  

o doplnit grafy na úvodní stránce tlačítky Editace a Mazání; 

o udělat klikací popis grafu s přesměrováním do detailu příslušného reportu;  

o použít způsob drag-and-drop pro změnu polohy grafu; 

o přidat nový typ grafu.  

Níže jsou prezentovany grafické změny úvodní obrázovky portálu (víz. Obr.12, 13, 14, 

15). 

 

Obr. 12: Návrh změny úvodní obrazovky 

Zdroj: Vlastní 
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Po kliknutí na tlačítko Přidat graf se objeví vyskakovací okno (pop-up) s možností výběru 

typu grafu: 

 Prostavenost 

 Zůstatky 

 Mzdový limit 

 Plnění vlastních výkonů 

 Výhled plnění VV  

 Realizace zakázek  

 

Obr. 13: Přidání nového grafu 1 

Zdroj: Vlastní 

Pro potvrzení vybraného typu je potřeba zmáčknout tlačítko Vybrat. Pro zrušení akce je 

potřeba zmáčknout křížek nebo na části obrazovky kde není pop-up.  

Dalším krokem je zadávání detailu grafu. U všech grafů budou zrušena pole Zobrazovat, 

Na úvodní stránce. Pole Popis bude nepovinné a vyplní se automaticky podle dalších 

možných kritérií (kritérium, podle kterého se tvoří popis se liší v závislosti na typu grafu): 

 číslo a název stavby; 

 název střediska; 
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 název firmy.  

Pokud automaticky vyplněný popis nebude uživateli vyhovovat, bude mít možnost 

editování.  

 

Obr. 14: Přidání nového grafu 2 

Zdroj: Vlastní 

Tlačítko Editace umožní uživateli měnit poznámku, fiskální rok (tam, kde je možnost 

výběru FR) a kritérium (stavba, firma, středisko). Po kliknutí na tlačítko Smazat portál 

ověří, pomocí nového vyskakovacího okna a otázkou, zda chce uživatel opravdu graf 

smazat. Změna polohy grafu může být realizována pomocí drag-and-drop způsobu nebo 

nastavením čísla pořadí přímo v menu pod tlačítkem Editace.  
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Obr. 15: Úprava grafu 

Zdroj: Vlastní 

Jak už bylo uvedeno v kapitole č.1.6, vizualizace dat je důležitá část portálu, protože slouží 

k získání závěrů z dat. Proto bylo rozhodnuto implementovat nový druh grafu, zobrazující 

report [M3], který většinou sledují vedoucí výrobních týmů, tvořící největší část uživatelů 

MIP. 

Bullet chart zobrazuje realizaci zakázek. Osa ukazuje procenta plnění zakázky. Cílová 

hodnota je označena zeleně a vždy na bodu 100. Bullet chart umožňuje uživatelům rychle 

porovnat současnou hodnotu s hodnotou cílovou (víz. Obr.16, 17). 

 

Obr. 16: Nový graf "Realizace zakázek" 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 17: Graf "Realizace zakázek" při najetí myši 

Zdroj: vlastní 

Hlavní změnou portálu je jiný princip fungování MIP, spočívající v odstranění datového 

skladu KARAT.  

 

Obr. 18: Nový princip fungování MIP 

Zdroj: Vlastní 

Zásadním důvodem pro likvidaci datového skladu KARAT je to, že ho zpracovává externí 

systémem KARAT, což způsobuje následující chyby: 

o dlouhá odezva podpory; 

o pokud probíhá aktualizace na stránce KARAT, tak se na serveru MIP 

objevují chyby, tím pádem klesá výkonnost; 

o z důvodu, že se jedná o interní systém, probíhá ukládání dat na straně 

poskytovatele.  

Výhody, hovořící pro vlastnění pouze datového skladu MIP: 

 datový sklad je vlastnictvím firmy IBR Consulting s. r. o., což mimo jiné zajišťuje 

větší bezpečnost; 

 nevyvolavá kompatibilitu, webová stránka se bude zobrazovat stejně v různých 

prohlížečích;  

 v budoucnu může být připojen jakýkoli nový systém, na straně MIP není nutné 

provádět žádné změny. Kvůli tomu je možné připojení softwaru Power BI, díky 
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čemuž bude možné podporovat rozhodování pomocí možnosti predikce vývoje 

obchodní situace; 

 snižují se náklady na udržení životnosti portálu. 
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4 Analýza výsledků a diskuse 

4.1 Porovnání analyzovaných ukazatelů 

Na základě testování provedených změn byla vytvořena focus-group, do které se zapojili 

i pracovníci, kteří MIP nevyužívají tak často jako manažeři. Účastníci sdíleli svůj názor 

a také navrhli zlepšení. Při takovém testování je důležité vzít v úvahu názor nikoliv ze 

strany programátorů, ale obecných uživatelů.  

Základní dojmy ze změn uživatelského prosředí: 

 Je jasné k čemu slouží ikonky. 

Dříve portál obsahoval následující ikonky: 

o - nastavit grafy  

o  - přidat graf 

 Obrázky-grafy jsou pochopitelné, ale vypadají zastarele. 

 Pohodlně umístěné elementy na stránce.  

 Velkou výhodou je to, že není třeba dělat hodně kroků, aby bylo dosaženo 

výsledku.  

Jak bylo popsáno v kapitole č.3.5, potřeboval uživatel udělat minimalně šest kroků jenom 

kvůli přidání grafu.  

 Není nutná nápověda.  

Předtím existovala video-nápověda na vytváření grafu. 

 Výhodou je, že je možnost přes název grafu přejít na obsah repotu, což znamená 

méně času na hledání reportu.  

Na původní verzi obrazovky nebyl název grafu klikací.  

Návrh, který bude přezkoumán a následně pravděpodobně bude zahrnut do další práce na 

zlepšení portálu: 
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 Přidat tooltipy ke všem prvkům. Tooltip umožňuje zobrazovat popisy prvků při 

najetí myší. 

 

4.2 Získané výsledky po provedení úprav na webových stránkách 

Webová analýza intranetu pomohla lépe porozumět pracovníkům firmy a zjistit, co přesně 

jim způsobuje problémy při práci. Změny provedené v budoucnu budou mít příznivý vliv 

na výkon firmy, protože bylo vytvořeno prostředí, které uspokojuje potřeby zaměstnanců. 

Níže jsou uvedeny dosažené výsledky této práce: 

 srozumitelnější pracovní prostředí; 

 méně dotazů na podporu kvůli vznikajícím problémům souvisejících s nízkou 

intuitivností webu; 

 zvýšila se produktivita pracovníků, více času stráví při řešení pracovních záležitostí 

než při řešení problémů souvisejících s provozem webu; 

 po analýze dotazníku bylo zjištěno, že nízká uživatelská přívětivost webové stránky 

působila neznalost a neumění používat již existující funkce portálu, proto bylo 

naplánováno školení pracovníků; 

 díky změněné nápovědě zvýšená informativnost portálu, kde hlavně ekonomické 

pojmy nebyly srozumitelné pro všechny uživatele;  

 díky změně principu fungování vzrostl výkon portálu. 

Celkově byly úpravy vnímány pozitivně. 
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5 Závěry a potenciální budoucí řešení. 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení analýzy interního podnikového portálu pro 

zvýšení výkonnosti společnosti. Za účelem splnění tohoto cíle byly prozkoumany 

teoretické materiály na konjugovaná témata, což následně umožnilo uplatnit získané 

znalosti na praktickou část práce. 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.3, MIP se nachází v etapě sbírání dat, což v budoucnu 

umožní přijít do fáze reprezentace. Fáze reprezentace znamená možnost práce se 

získanými daty. Nástroje popsané v dáné práci by mohly pomoci reprezentovat  

a analyzovat data, v důsledku čehož by firma získala cenné informace, které by mohly 

zlepšit výkonnost společnosti.  

Také bude možný další vývoj datové kultury, pomocí čehož bude dosaženo kvalitnějšího 

rozhodování na základě získaných dat (data-driven culture). Klasický přístup rozhodování 

je založen na odborném názoru: vedoucí obecně rozhoduje na základě vlastních zkušeností, 

intuice, odborných rad a zavedené praxe. Tento tradiční přístup podporuje rozhodování na 

minulých zkušenostech, což může být pro tento konkrétní případ zcela irelevantní. 

Společnost s řízením na základě dat – to je společnost, která shromažďuje, zpracovává  

a včas používá data pro zvýšení účinnosti a existence v konkurenčním prostředí (PATIL, 

2011). 

Zároveň mohou být úpravy uživatelského prostředí aplikovany i na další stránky portálu, 

což zvýší intuitivnost webu.   

Analýza webových stránek je poměrně časově náročný proces. Každý web je specifický, 

jeho činnost je ovlivněna mnoha subjektivními a objektivními faktory. Proto musí být před 

zahájením analýzy webu nejen vybrána potřebná sada nástrojů, ale také vytvořena 

optimální strategie. 

Tato práce dokazuje, že obor web analytics je obrovský a neustále se vyvíjí, potřeba práce 

s daty bude v dalších letech stále aktuálnější.  
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