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Keď sa pozrieme na vývoj hospodárstva a orientáciu manažmentu za posledné desaťročia a storočia,
uvedomíme si dramatický posun a zmenu, ktoré prežívame dnes v porovnaní s podnikmi, pôsobiacimi
v minulosti. Hoci ciele podnikov, ciele manažérov ostávajú veľmi podobné (zisk, trhový podiel, 
a podobne), prostriedky vedúce k ich dosiahnutiu sa podstatne menia. 

Nastáva výrazný posun vo vnímaní významu
a dôležitosti jednotlivých zdrojov zúčastňujúcich
sa na podnikaní a jeho produktoch. Zaz na me -
návame silný posun smerom k informačným zdro-
jom. 

Výrazné zmeny priniesol najmä záver 20.
storočia a nástup informačno-komunikačných
technológií – ICT (ICT je súhrnné označenie infor-
mačných systémov a informačných technológií).
Tieto technológie priniesli manažérom nové mož -
nosti využívania podnikových dát a informácií,
ktorých prostredníctvom dokázali zlepšovať svoje
rozhodovanie, urýchľovať podnikové procesy a zvy -
šovať tak svoju výkonnosť (z pohľadu dosahovania
stanovených cieľov).

INFORMAČNÁ REVOLÚCIA A MY
Rýchle rozšírenie informačno-komunikačných

technológií, ale najmä rýchlosť inovácií v týchto
technológiách spôsobili tak často spomínanú
transformáciu od priemyselnej (industriálnej)
spoločnosti k informačnej spoločnosti. Záver 20.

storočia a začiatok 21. storočia sa tak pokladá tiež
za začiatok informačnej revolúcie. 

Podniky v súčasnom období implementujú
stále novšie a po funkcionálnej stránke dokonalej -
šie a robustnejšie riešenia, pokrývajú nimi stále
viac svojich procesov a dokonca si vo svojich port-
fóliách vytvárajú produkty rýdzo na základe no -
vých technológií.

Práca manažérov je tak dnes už neodmysliteľne
spätá s využitím ICT. Zavádzanie a využívanie 
ICT sa ešte koncom 20. storočia pokladalo za
konkurenčnú výhodu. Dnes už informačné sy s -
témy nie sú prostriedkom budovania kon ku ren -
čnej výhody. Sú skôr nevyhnutnou podmienkou
úspešného dlhodobého pôsobenia podniku na
trhu. 

Prejavuje sa to vo všetkých oblastiach priemy s -
lu, obchodu, ako aj služieb, keď zvyšujúci sa tlak
manažérov na množstvo, aktuálnosť pravdivosť 
a prehľadnosť informácií, ktoré potrebujú na svoje
rozhodovanie núti manažérov hľadať možnosti
neustáleho zdokonaľovania informačných systé-

mov a informačných technológií, ktoré s nimi
súvisia. Preto počty projektov a objemy fi nan -
čných prostriedkov alokovaných do ICT neustále
rastú. 

ZMYSLUPLNÁ IMPLEMENTÁCIA ICT
Pri náraste a rozvoji technológií sa sústredila

pozornosť viac na riešenia, prostriedky a nás tro -
je, ako na zmysel, účel a využitie.

Sami sme ale mnohokrát svedkami toho, ako prá -
ve technológie sú tým, čo je v centre záujmu pod-
nikov a ich manažérov. Riešenia, prínosy a vý znam
daných technológií je pri rozhodovaní sa o imple-
mentačných projektoch až na nižších priečkach.

Podobne ako v iných sférach života, aj v oblasti
ICT často následok predbieha príčiny. 

Táto situácia, ktorá je dôsledkom rýchleho vý -
voja a súčasne úsilia podnikov udržať tempo s kon -
kurenciou je priam vodou na mlyn spoločnostiam
poskytujúcim ICT riešenia a profitujúcim z imple-
mentačného záujmu firiem (a to tak malých a stred -
ných, ako aj veľkých).



To má, samozrejme, za následok aj vývoj mana -
žérskeho inštrumentária, kde sa pri nie vždy do -
konalom pochopení príslušného manažérskeho
nástroja presadzuje technologické riešenie upred-
nostňované pred skutočným nasadením daného
nástroja.

Implementácia ICT je ale úspešná len vtedy,
keď plní ciele a dosahuje výsledky, pre ktoré si ich
podnik nechal zaviesť. Stále treba mať na pamäti
úlohu informácií a ICT v manažmente organizá-
cie, a to na požiadavku vytvárania (získania), di s -
tribúcie a uchovávania tých správnych informácií
požadovaných pre proces rozhodovania a kona -
nia. S tým treba pristúpiť k problematike ICT už
od samotného procesu výberu, obstarávania a im -
plementácie. 

Trendy, ktoré zaznievajú v poslednom období
tak naznačujú návrat k pôvodnému zmyslu ICT,
ktorý nie je postavený na slove „technológia", ale
na slovách „informácie“ a „komunikácia“. V naj -

bližšom čase teda budeme svedkami pragmatic -
kejšieho prístupu podnikov a ich manažérov k vý -
beru a implementácii ICT riešení. (tabulka 1)

ICT je nutné vnímať len ako prostriedok na
zabezpečenie dostatočne kvalitných vstupných
dát a informácií do celostného systému, ktorý
poskytuje manažmentu potrebný rozhľad a pre-
hľad – t. j. inteligenciu.

Hlavnými nedostatkami ICT pre manažment je,
že dostupné informačné systémy obsahujú čas-
tokrát veľký podiel irelevantných a nepotrebných
informácií (čo vedie k preťažovaniu, zahmlievaniu
podstatných skutočnosti, neprehľadnosti), pričom
poskytujú len málo kvalitných, relevantných a pre
manažérske rozhodovanie využiteľných informácií.

VÝZNAM REPORTINGU
Získavanie maximálneho objemu dát (napr.

z transakčných systémov), fragmentácia a štruk-

túrovanie informácii, budovanie samostatných
databáz, či neskôr centrálnych dátových skladov,
to boli heslá rozvoja podnikových informačných
systémov minulého obdobia. Viedlo to ale k tomu,
že kvalita sa nahradila kvantitou. Zvládnutie tohto
obrovského a často nekonzistentného množstva
informácií, to sú výzvy pre súčasné obdobie.

Je totiž potrebné opakovane zdôrazniť, že efek-
tívny je iba taký informačný systém, ktorý naplní
informačnú potrebu manažmentu a ktorý prispeje
ku skvalitneniu rozhodovacích procesov a podporí
inovačný potenciál smerom ku kontinuálnemu
budovaniu konkurenčných výhod.

Technológie a riešenia je pritom nevyhnutné
vnímať len ako prostriedky zabezpečujúce dosta-
točne kvalitné vstupné dáta a informácie do
celostného systému, ktorý poskytuje manaž -
mentu potrebný rozhľad a prehľad podporujúci
kvalitné rozhodovanie a to tak na operatívnej, ako
i strategickej úrovni. 
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Obr. 1: Posun smerom k informačnej spoločnosti Tab. 1: Posun smerom k informačnej spoločnosti

Faktory a trendy brániace objemu investícií do ICT Faktory a trendy zvyšujúce záujem o nové ICT riešenia

zvyšujúce sa nároky na hardvérové vybavenie a teda aj na investície podnikov
do tohto vybavenia (a to tak do obstarávania, ako aj správy a údržby)

zmena pohľadu na význam a dôležitosť informácií pre manažérsku prácu
(posun ku komplexnému a systémovému  pohľadu na podnik a podnikanie)

vysoké náklady spojené so softvérovými riešeniami (základné licencie, 
technická a servisná podpora, dodatočné rozšírenia, atď.)

nástup controllingových – dopredu orientovaných informačných modelov 
(záujem o modely tvorby informácii o budúcnosti)

nárast finančnej náročnosti implementačných projektov 
(na služby spojené s implementáciou)

zvýšený záujem o hodnotné informácie, umožňujúce aktívne 
ovplyvňovať operatívnu aj strategickú výkonnosť podniku

zložitosť (a nejednotnosť v prístupe) vo výpočtoch rentability 
investícií do ICT (ROI in ICT)

potreba zvýšenia prehľadnosti a vypovedacej hodnoty informácií 
(online reporting, vizualizácia)

v neposlednom rade aj prebiehajúca finančná kríza, ktorá prinúti 
podniky k vyššej dôslednosti a rozvážnosti pri investičnom rozhodovaní

zvyšujúce sa tempo zmien, zostrujúca sa konkurencia, 
prevaha ponuky nad dopytom a tak neustále hľadanie nových 

foriem zvyšovania konkurencieschopnosti 
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Jedným zo spôsobov vysporiadania sa s in for -
mačnými potrebami manažmentu je aj podni kový
reporting, ktorý možno pokladať za jeden z naj -
starších nástrojov manažérskych informač ných
systémov. Dá sa definovať ako (polo-) automatic -
ký podnikový proces alebo funkcionalita, ktorá
poskytuje (na pravidelnej alebo príležitostnej
báze) požadované informácie. Pravidelný repor -
ting väčšinou využíva preddefinované sché my,
príležitostný (ad-hoc) reporting od po vedá na špe -
cifické otázky užívateľov. 

Vzhľadom na meniace sa prostredie a infor mač -
né potreby manažmentu (pri stále nových prí le ži -
tostiach a hrozbách) je z pohľadu manažmentu
čo raz väčší záujem najmä o formy ad-hoc re por -
tingu. Ten môže prebiehať v dvoch formách:
�On-demand reporty (reporty na vyžiadanie, mi -

moriadne reporty) – neštandardné reporty, vy -
hotovované na vyžiadanie – po obsahovej a pre -
zentačnej stránke sú jednoduchšie a „trefnej  šie”.
Sú podporované Data Miningovými techno ló gia -

mi. Časová odozva medzi požiadavkou a re por -
tom je dlhšia, ale výstupná kvalita je vysoká.

�Online reporty – reporty si vytvárajú  manažéri
na základe svojej  aktuálnej informačnej potre-
by. Ide o prehľadnejšiu a promptnejšiu forma
získavania informácií (do procesu nie sú za -
komponovaní informační technici). Sú podpo -
rované OLAP a Business Intelligence technoló-
giami. 

Keďže budúcnosť (podnikových výsledkov,
pod nikateľského prostredia, konkurencie) je v sú -
časnosti predvídateľná len s určitou mierou prav -
depodobnosti, manažéri kladú pri ICT zvýšené
nároky nie len na kvalitu, ale aj na interpretova -
teľnosť informácií potrebných na manažérske
rozhodovanie. 

DOPREDU A V SÚVISLOSTIACH
Treba si uvedomiť, že informačné systémy v tej

podobe, ako ich poznáme, obsahujú najmä histo -

rické dáta (resp. informácie o minulosti a sú čas -
nosti), pričom manažéri potrebujú svojimi roz -
hodnutiami aktívne ovplyvňovať budúcnosť. 

Manažérska teória už istý čas ponúka prostred-
níctvom nástrojov operatívneho a strategického
controllingu východisko v hľadaní „dopredu vy po -
vedajúcich“ informácií, pričom odpoveď je najmä
vo videní stavu „v súvislostiach“. V sú vislostiach,
kde manažéri na základe zadefinovaných kauzál-
nych vzťahov vidia dopady svojich rozhodnutí,
vidia vzájomné súvislosti medzi prebiehajúcimi
trendmi, vidia previazanosť statických a dy na mic -
kých veličín, vidia podnikový systém komplexne 
a multidimenzionálne.

Ďalším z manažérskych smerov, ktorý už dlhšie
poukazuje na potrebu vnímania kvalitatívneho
posunu medzi úrovňami dát a informácií je aj zna -
lostný manažment. Teória znalostného manaž -
mentu jasne hovorí, že dáta nie sú informácie,
informácie nie sú vedomosti a vedomosti nie sú to
isté ako znalosti. 

V súčasnosti sa ide ešte ďalej a definuje sa za tiaľ
posledná úroveň, ktorou je inteligencia.

Toto hierarchické odlíšenie jednotlivých kvali-
tatívne odlišných úrovní je prospešné aj vzhľadom
na uvedomenie si potreby hierarchizácie podni -
kového informačného systému vo vzťahu s úrov -
ňou špecifických informačných potrieb jednot li -
vých stupňov manažmentu. 

Pre vrcholový manažment by mal informačný
systém poskytovať komplexné informácie, pri ná -
šajúce súhrnný prehľad o podnikovej činnosti,
zatiaľ čo pre nižšie stupne by mal poskytovať in -
formácie konkrétne a detailné. Aj preto vrstva ma -
nažérskeho informačného systému pozostáva
najmä z reportingovej, vizualizačnej (dashboard,
cockpit) a analytickej zložky. Možnosti, formy ako
aj kvalita jednotlivých zložiek sa v priebehu vývo-
ja postupne menili (vyvíjali), ale podstata ostala
a aj naďalej ostane zachovaná. 

BUSINESS INTELLIGENCE
Termín Business Intelligence nie je nový. Už 

v roku 1989 ho definoval analytik spoločnosti
Gartner Group Howard J. Dresner. Označením
Business Intelligence pomenoval sériu konceptov
a metód určených na skvalitnenie rozhodnutí
firmy, čím z tohto pojmu urobil zastrešujúci po -
jem pre všetky nástroje na podporu rozhodovania
založené na dátach. Business Intelligence sa totiž
primárne definuje ako „manažérska filozofia“
postavená na vnímaní hodnoty informácií, a nie
ako technológia či technologické riešenie. Vy chá -
dza sa tu z modelu dáta-informácie-vedomosti-
znalosti-inteligencia, keď práve posledná úroveň
je z pohľadu manažérskeho rozhodovania (špe -
ciál ne to platí pre strategickú úroveň) dôležitá
a najhodnotnejšia. Okrem pojmu Business In tel -
ligence sú na rovnakom princípe postavené aj
koncepty Competitive Intelligence, Market In tel -
ligence, Customer Intelligence, či Financial Intel -
ligence.

Business Intelligence umožňuje manažérom
podnikov kvalitne sa rozhodovať. Pracuje s inter -
nými ale aj externými dátami, nad ktorými reali -
zuje súbor kauzálnych analýz. Ich výsledkom tak

Obr. 2: Jeden z controllingových pohľadov na videnie informácií v súvislostiach

Obr. 3: Kvalitatívne odlíšenie úrovní dáta, informácie, vedomosti (poznatky), znalosti, inteligencia



je nielen analýza súčasnosti (prostredníctvom
ana lýzy „historických“ dát) ale i predikcia bu -
dúceho vývoja. Tieto informácie pomáhajú mana -
žérom lepšie porozumieť situácii na trhu i stavu
podniku vzhľadom na konkurenciu. Hlavným
prínosom Business Intelligence je teda správnou
informačnou podporou dopomáhať k získavaniu,

resp. budovaniu konkurenčných výhod. 
Business Intelligence riešenia sú postavené na

OLAP technológiách. Tie umožňujú nazerať na
realitu z rôznych uhlov pohľadu. Práve multidi-
menzionalita je základom a veľkou devízou Bu -
siness Intelligence. Okrem silnej analytickej a re -
portingovej vrstvy, ktorá zvyšuje pridanú hodnotu

informácií, sa veľký dôraz kladie aj na prehľadné
užívateľské rozhranie a na vizualizáciu týchto in -
formácií.

Aj keď technologické riešenia Business In -
telligence sú relatívne nové, využitie nástrojov BI
rapídne stúpa a celá technologická oblasť sa dra-
maticky rozvíja. 
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Obr. 4: Zložky informačného systému podniku v závislosti od stupňa riadenia

TPS, MES, FIS CAM, MES, SCM

ERP, ES, DSS

BI, EIS, MIS najvyšší stupeň riadeniaPODPORA ROZHODOVANIA

INTEGRÁCIA DÁT

ZÍSKAVANIE A TVORBA DÁT

stredný stupeň riadenia

nižšie stupne riadenia




