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Abstrakt 

Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, 

ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s 

komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho spracovania. Práve správna 

vizualizácia indikátoru výkonnosti vo forme reportingu zvyšuje efektivitu koordinácie výroby. 

Výsledkom je prevedenie analýz a návrh na spracovanie reportingu. Práca v teoretickej 

rovine definuje reporting a jeho tvorbu, indikátory výrobného a materiálového toku, ich výber 

a opodstatnenie a vplyv na jeho koordináciu. Praktickým výstupom z práce je na základe 

definovaných teoretických znalostí a ukazovateľov vytvorený reporting vrátane návrhu 

automatického postupu pri spracovaní v kóde VBA. Práca bola metodicky spracovaná v 

nasledujúcich fázach, a to v prvom rade teoretická rešerš, potom rozbor a výpis kľúčových 

indikátorov výkonnosti, z ktorých bolo vybraných 5 určených pre praktické spracovanie. V 

ďalšej fáze nasledovalo ich spracovanie do reportingovej podoby a na základe toho tvorba 

makra pre jednoduchosť používateľnosti v rámci aplikácie do praxe  v kóde VBA. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to streamline the coordination of the production flow using data 

analyses, which reflect defined key performance indicators. Production efficiency is closely 

related to the complex reporting system and the quality of its processing.  Correct 

visualization of the performance indicator in the form of reporting increases the efficiency of 

product coordination. The thesis theoretically defines reporting and its algorithm, 

performance indicators of production flow and the impact on its coordination. Practical result 

of this thesis is proposal and creation of reporting based on theoretical knowledge including 

design of an automatic processing procedure in VBA code. The thesis was methodologically 

processed in the following phases, at first it was theoretical research, then analysis and 

listing of key performance indicators, of which 5 were selected for practical processing. The 

next step was to process them into reporting and then according to this, create a VBA code 

for ease of use within the application. 

   

Key words 

reporting, KPI, production flow, coordination of production flow 



6 
 

Obsah    

Zoznam použitých skratiek 7 

Úvod 8 

1 Popis súčasnej štruktúry zdrojov a spôsobu spracovania dát 10 

1.1 Zdroje výrobných dát 10 

1.2 Spracovanie dát 12 

2 Určenie ukazovateľov potrebných pre zefektívnenie koordinácie výrobného toku 14 

2.1 Ukazovatele materiálového a výrobného toku 14 

2.2 Ďalšie výrobné ukazovatele 17 

2.3 Možné problémy pri stanovení KPI 19 

2.4 Prehľad určených ukazovateľov pre praktický výstup práce 20 

3 Vytvorenie reportingu výrobných dát 22 

3.1 Reporting 23 

3.2 Nástroje pre tvorbu reportingu 25 

3.3 Zásady vypracovania reportingu 25 

3.4 Kontroling 26 

3.5  Vytvorenie reportingu od základov pre praktický výstup práce 28 

4 Nájdenie možností pre automatické postupy pri spracovaní 37 

4.1 Automatizácia krokov 38 

4.2 Návrhy automatických postupov pre praktický výstup práce 40 

5  Popis získaných skúseností 45 

Záver 47 

Zoznam použitej literatúry 49 

Zoznam obrázkov 53 

Zoznam tabuliek 54 

Prílohy 55 

 

 



7 
 

Zoznam použitých skratiek 

 

KPI    - Key Performance Indicator (kľúčový ukazovateľ výkonnosti) 

VBA  - Visual Basic for Applications (programovací jazyk, bez prekladu) 

OEE  - Overall Equipment Effectiveness (celková efektivita výroby) 

ERP  - Enterprise Resource Planning (plánovanie podnikových zdrojov) 

QR    - Quick Response (rýchla reakcia) 
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Úvod 

 

Dátové analýzy a rôzne technológie na zbieranie, vyhodnocovanie a vizualizáciu dát patria 

medzi veľmi dynamické odvetvie tohto storočia. V súvislosti s nástupom internetu, prestali 

byť informácie vzácnosťou. Práve naopak, je ich prebytok. Množstvo nepreberných 

informácií, more dát, v ktorom je takmer nemožné sa samostatne orientovať. Dopyt sa 

zmenil, z pôvodného cieľa získať akékoľvek dáta sa dnes stal cieľ analyzovať neúmerné 

množstvo dát a vyťažiť z neho maximum.  

Pre výrobné firmy a výrobu ako takú je to citlivá téma. Dostávajú sa do konfrontácie 

s obrovským množstvom dát, ktoré je potrebné správne štrukturalizovať a vytvoriť  medzi 

nimi systém. Súčasné trendy v oblasti informačných technológií diktujú rôzne potreby 

softvérov, informačných systémov do firiem, dátových poradcov a všeobecne, je mimoriadne 

moderné venovať sa správe informácií. Vznikajú rôzne celé odvetvia, zamerané výlučne na 

spracovanie dát, študijné odbory na školách a celkovo, doba reflektuje tento trend trhu 

a odpovedá naň. Taktiež na trh prichádzajú konzultačné firmy, ktoré si zakladajú či už priamo 

na vývoji riešení pre reporting alebo jednoducho na prirodzenej potrebe podniku mať 

utriedené informácie. Reporting je v dnešnej dobe nevyhnutná vec, a to celoplošne. Je to 

proces kontinuálneho zlepšovania informačných systémov vychádzajúcich ťažby z 

dostupných dát, ktoré sú podkladom pre progresívny vývoj. Firmy postupne, evolučne, 

dátovo dozrievajú, informácie a ich spracovanie dostáva celkom iný rozmer.  

Špeciálne vo výrobnej sfére je známe, ako veľmi analyzovanie dát súvisí s efektivitou výroby.  

Primárnou motiváciou firiem je dosiahnuť čo možno najefektívnejšiu výrobu, a to ide práve 

vďaka implementácii reportingu. Faktom je, že keď existuje o problematike prehľad, je 

jednoduchšie ju korigovať. Platí, čím správnejšie atribúty analýzy vytvorím, tým kvalitnejší 

prehľad mám a poskytuje mi to dobrú informačnú základňu pre koordináciu výrobného toku. 

Preto pri otázke zvyšovania jej efektivity, siaham práve po nástrojoch dátových analýz.  

Ako už bolo uvedené, je zrejmé, že analýza dát, ktorá vyúsťuje v reporting, má podstatný 

vplyv na efektivitu koordinácie výrobného toku. V práci bolo teda potrebné  teoreticky priblížiť 

problematiku reportingu ako takého. Ako je definovaný, s čím súvisí, prečo a ako je vôbec 

tvorený a čo prináša. Aby sa dal tvoriť report, musíme mať k dispozícií informácie, takže táto 

práca prechádza kontinuálne od zdrojových dát a ich štruktúry v kombinácií s vhodným 

indikátorom výkonnosti, až po proces vytvorenia samotného reportingu a automatizačného 

riešenia. Bolo žiaduce si v jednotlivých kapitolách vymedziť teoretické vstupy aby sa na nich 

dal neskôr postaviť reporting. Hlavným cieľom práce bolo zapracovať všetky teoretické 

podklady z rešerše pre tvorbu výrobného reportingu a navrhnúť jeho praktické vyhotovenie. 
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Cieľ práce:  

Praktickým výstupom práce je na základe definovaných teoretických znalostí 

navrhnúť a vytvoriť reporting vrátane návrhu automatického postupu pri spracovaní.   

 

Absolútnym základom práce je vymedzenie podkladov  pre vôbec návrh reportingu. Práca sa 

opiera o viacero autorov uznávaných v tejto problematike, v rámci rešerše pre teoretický 

podklad boli kľúčové najmä tieto publikácie: Tomek a Vávrová (Řízení výroby a nákupu) a 

Loshin (Business Intelligence - The Savvy manager’s guide. Getting Onboard with Emerging 

IT) atď. Zdrojom nám bol aj online časopis IT Systems, ktorého prispievatelia sú často 

odborníci z praxe, medzi významných prispievateľov patrí napríklad doc. Ing. Otakar 

Machač, CSc., ktorého odborný článok je súčasťou rešerše. Tieto odborné pramene boli 

súčasne piliere tejto práce, a na základe ich a ďalších prameňov uvedených v zozname 

použitej literatúry bolo možné dospieť k záverom.  

Z pohľadu autorky tejto práce je problematika dátových analýz  veľmi zaujímavá a dynamická 

a je to zároveň príležitosť získať skúsenosti aplikovateľné do praxe. Obzvlášť tematický bod, 

kde dochádza k prelínaniu dvoch oblastí, a to  dátových analýz a výrobných firiem. Autorke 

tejto práce je problematika výrobných firiem veľmi blízka, špeciálne výrobných firiem  so 

zameraním na výrobu lietadiel a leteckých komponentov, a to je aj primárnym dôvodom 

výberu témy práce.  

Táto práce vznikla v spolupráci s výrobnou firmou pôsobiacou v leteckom výrobnom 

priemysle so zameraním na výrobu lietadlových celkov pre dopravné lietadlá. Všetky údaje 

v grafoch sú ilustratívne a založené na teoretických vstupoch z odborných publikácií. 
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1 Popis súčasnej štruktúry zdrojov a spôsobu spracovania dát 

 

Výrobné dáta sú veľmi špecifický typ dát. Sú to priame produkty plynúce z výrobných 

procesov a pracovísk. Existuje viacero dôvodov, prečo je prospešné tieto dáta zbierať a ďalej 

spracovávať. Szydlowski (2015) uvádza hlavne tieto:  

- spresnenie evidencie použitého materiálu, 

- monitoring výkonnosti, 

- nájdenie kritických miest, 

- zlepšenie efektivity výroby, 

- zlepšenie riaditeľnosti výrobných procesov. 

 

Monitoring výkonnosti je súhrn samotného merania výkonu, výberu a aplikácia vhodného 

KPI, získania surových výrobných dát a následné závery stavu efektivity jednotlivých 

procesov (Szydlowski, 2015). Sú zároveň to aj primárne dôvody vzniku a potreby reportingu. 

Ten je potom možné využiť a nabité poznatky pretaviť do zlepšenia ako efektivity výrobných 

procesov tak samotnej výroby. Spracovaním reportingu teda môžeme vytýčených cieľov 

dosiahnuť. Dôležitým aspektom pre vôbec vznik analýzy, je zdroj a pôvod dát. Dáta 

predstavujú úplne prvotné hrubé hodnoty, ktoré ešte neboli editované. V angličtine sú tieto 

hodnoty definované ako raw tj. surové dáta (Rouse, 2009). Na základe nich dostávame 

informácie.  Informácie, tie už predstavujú hodnoty, z ktorých je možno vyčítať význam, sú 

výsledkom zhromaždenia dát. Skrz informácie prechádzame plynule k poznaniu, a to je 

koncept, ktorý nám na základe predvolených vzťahov dodá porozumenie (Král, 2010; Loshin, 

2003).  K pretvoreniu informácii do poznania nám slúži viacero analytických komponent. 

Práve poznanie je to, čo nám výsledná analýza umožňuje. V nasledujúcich podkapitolách 

definujeme zdrojové dáta, ich štruktúru, ako a čím sú generované, nakoľko je to základný 

kameň akejkoľvek analýzy.  

 

1.1 Zdroje výrobných dát 

 

Výrobné dáta sú generované tzv. objektami dát. Je žiaduce, aby boli zbierané, archivované 

a podľa potreby patrične vyhodnocované.  Vyjadrujú buď číselne množstvá, napríklad 

materiálovú potrebu výrobných jednotiek alebo evidujú procesy priebehu výroby (prehľad 

rozpracovanosti). Na Obr.1 vidíme schematicky vzťahové väzby medzi jednotlivými druhmi 

dát a zdrojom. Objekty sú činitele, prinášajúce do operatívnej evidencii výroby dáta rôzneho 
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charakteru, podľa toho, či sa jedná o dáta kmeňové alebo zistené (v rámci procesu výroby). 

Tab.1 nám podrobne vysvetľuje aké konkrétne informácie sú pod jednotlivými skupinami 

(Tomek, Vávrová, 2007).  

 

Obr.1 Objekt dát (Tomek, Vávrová, 2007)  

Tab.1 Prehľad zdrojových dát (Tomek, Vávrová, 2007) 

Objekt dát Kmeňové dáta Zistené dáta Vznikajúce informácie 

výrobná 
zákazka 

označenie zákazky 
začiatok, prerušenie a 
koniec postupu 

prehľad o výrobných 
zákazkách 

číslo zákazky informácie o akosti prehľad o priebehu  

počet kusov 
začiatok a koniec 
režijných zákaziek 

  

množstvo pracovných 
postupov 

hlásenie vyhotovených 
zákaziek 

  

typ pracovného postupu počet dobrých kusov   

popis postupu     

stroj 

číslo stroja obsadenosť stroja prehľad o strojoch 

označenie stroja 
začiatok a koniec 
porúch 

prehľad o obsadenosti 
strojoch 

stredisko     

kapacitná ponuka     

sklad 

číslo skladovej pozície  
príchod a odchod zo 
skladu 

prehľad o zásobách 

skladované miesto rezervácia 
prehľad o pohyboch 
skladovaných položiek 

poistná zásoba     

 

 

Dáta môžu byť zbierané viacerými spôsobmi, a to stacionárnymi a mobilnými terminálmi, 

s využitím technológie čiarových a QR kódov, alebo zberom z výrobných liniek (Szydlowski, 

2015). Napríklad formou predpísaných dokladov pre zaznamenanie výroby, ako je pracovný 

lístok, výdajné a iné odvádzané doklady (pre súčiastku, obrobok, náradie, materiál a tak 

podobne). Doplnkovo vznikajú doklady potrebné na zachytenie rôznych odchýlok na 
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pracovisku, k výdaju materiálu alebo súčiastky, hlásenie zmätkov pozn. zmätok je výrobok 

nevyhovujúci akosti, nepoužiteľný pre ďalšie spracovanie (Tomek, Vávrová, 2007), manka 

a  podobne. Práve zbieranie dát súvisiacich s priebehom výrobného procesu je kľúčovou 

časťou systému. Pre úspešné riadenie výroby je nevyhnutné vedieť, čo sa v danej sfére 

aktuálne deje. Nevyhnutne treba tiež zaistiť jednotnosť a správnosť dát, plynúcich či už 

z dokladov alebo samozberu, a tiež prideliť pracovníkom napr. registračný kód a rozlíšiť 

zodpovednosť v tejto rovine.  Využíva sa systém výrobných výkazov, ktorý je špecifický 

zhrnutím informácií za určité obdobie v čase. Výrobný výkaz plní dve funkcie, v prvom rade 

je pracovným zadaním pre konkrétne pracovisko, v druhom rade je to monitoring plnenia 

zadanej úlohy. Štandardne záhlavie obsahuje základné, sprievodné informácie o označení 

výrobku, množstvo plánovanej výroby, spotreba materiálu na výrobu a podobne. V procese 

je tento výkaz priebežne dopĺňaný o aktuálne informácie, predovšetkým o celkovom 

vyrobenom množstve (množstvo prevzaté kontrolou a informácie o prípadných zmätkoch), 

reálne spotrebovaný materiál, potvrdenie pracovníkom kontroly s uvedením mena, atď. 

(Tomek, Vávrová, 2007). Tieto zdrojové dáta sú zároveň aj vstupom pre praktickú časť 

bakalárskej práce. 

 

1.2 Spracovanie dát 

 

V predchádzajúcej kapitole sme si špecifikovali zdrojové výrobné dáta , a tiež, že sú zbierané 

viacerými spôsobmi. Tieto dáta sú bezprostredne po zbere nečitateľné a musia tiecť do 

podnikového informačného systému (ERP) , ktorý im dá užívateľsky prívetivú podobu. ERP 

z anglického enterprise resource planning, je systém plánovania podnikových zdrojov (Gers, 

2016). Z architektonického hľadiska, ERP systémy pozostávajú z modulov a informačného 

centra, ktoré zaisťuje komunikáciu medzi nimi. Jednotlivé moduly majú vlastnú funkcionalitu 

a ďalšie modifikovateľné vlastnosti. Moduly predstavujú jednotlivé sekcie dát, 

a prednastavené šablóny pre výstupy. Jednotlivé moduly môžu byť určené na konkrétnu 

podporu objektu dát, napríklad skladový modul, a môže komunikovať s iným modulom 

(Janda, 2015). Je dôležité definovať ERP, nakoľko je to transformátor výrobných dát na 

informácie, ktoré vieme užívateľsky vyhodnotiť. Je to východzí bod pre ďalšie spracovanie. 

Užívateľské spracovanie dát štandardne prebieha v programe MS Excel individuálne podľa 

potreby konkrétneho pracovníka. Samotné spracovanie zahŕňa ťažbu dát zo zdroja skrz 

ERP, importovanie do MS Excel a manuálne vyhodnotenie podľa potreby,  umiestnenie do 

tabuľky a vytvorenie grafu. Každý jeden graf je tvorený individuálne, od základov, bez 

aktualizácií. V prípade potreby grafu na novších dátach sa proces tvorby od základov 
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opakuje. Okrem toho, neprechádza sa detailne rozbor procesov, ani nedochádza 

k navrhovaniu databázovej štruktúry. Samotné spracovanie dát zahŕňa zvyčajne mechanické 

kroky v MS Excel, a to konkrétne:  

- použitie filtra nad dátami, 

- pridanie číselníka, 

- roztriedenie dát do kategórií, 

- doplnenie druhotných dát vychádzajúcich z tých zdrojových, 

- pridanie stĺpcov a riadkov, 

- pridanie aktuálneho dátumu, 

- dopočítanie diskrétnych hodnôt podľa väzby na KPI, 

- využitie širokej škály funkcií MS Excel (vyhľadávacie, textové, matematické, štatistické 

atď.) (Microsoft), 

- prevod diskrétnej hodnoty do hodnoty vyjadrenej percentuálne, 

- formátovanie a prevody medzi druhmi dát, 

- odstránenie duplicít, 

- pridanie slovných poznámok, 

- prepočet z termínov na počet dní, 

- formálna úprava. 

Uvedené modifikácie sú správne a nevyhnutné. Avšak bez pozorného procesného rozboru 

a optimalizačných krokov, sú častokrát zbytočne komplikované a časovo neefektívne. 

Riešenie je vytvorením patričného algoritmu na základe vedomosti o vnútorných väzbách. 

Nakoľko však táto časť kapitoly reflektuje situáciu pred vytvorením reportingu, zahŕňa len ad 

hoc manuálne vpisovanie funkcií do MS Excel bez ohľadu na ich efektivitu.  

Cieľom prvej kapitoly bola štrukturalizácia dát a uvedenie spôsobu spracovania. Na 

základoch, vytýčených v prvej kapitole budeme stavať nielen voľbu ukazovateľa, ale aj 

samotný reporting. Bolo nevyhnutné upresniť, aké zdroje máme k dispozícií, aby sa v 

nasledujúcich kapitolách bolo možné venovať ich konkrétnemu využitiu. Vymedzenie 

objektov dát a toho čo generujú, je priamym informačným vstupom do reportingu. Prehľadne 

uvedené je to vo výslednej Tab.6, ktorá reflektuje väzby medzi objektom dát a ukazovateľom, 

a v konečnom dôsledku reportingom. V nasledujúcej kapitole sa podrobne zameriame práve 

na spomínané jednotlivé väzby, a z nich vyvodené ukazovatele.  
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2 Určenie ukazovateľov potrebných pre zefektívnenie koordinácie 

výrobného toku 

 

Pri tvorení  analýz  a štatistík je dôležité vymedziť si oblasť hodnôt, ktoré sú pre nás nosné. 

Od toho sa odvíja voľba hodnoty, ktorú budeme považovať za ukazovateľ. Ukazovatele 

v teoretickej rovine majú neobmedzené možnosti, záleží vždy od konkrétnej firmy aký systém 

ukazovateľov si vybuduje (Tomek, Vávrová, 2007).  V prípade výrobnej firmy, bude systém 

ukazovateľov reflektovať výrobné procesy a ich koordináciu. 

Koordinácia výrobného toku spočíva v sledovaní plnenia výroby (Žákovská, 2014). Na to aby 

sme koordináciu zefektívnili, potrebujeme určiť správne parametre, ktoré nám priblížia 

zdrojové dáta z rôznych pohľadov, a umožnia mať lepší prehľad nad výrobným tokom.  

Využívame k tomu tzv. kľúčové ukazovatele výkonnosti. Kľúčový ukazovateľ výkonnosti, 

alebo teda KPI (key performance indicator) je hodnota, vzhľadom ku ktorej je analýza 

postavená a na základe tohoto ukazovateľa vieme bezprostredne po zahliadnutí zhodnotiť 

výsledok a dopad na produkciu. Môže byť formovaný tak, aby  koncepčne udával škálu skóre 

výrobných procesov a aby platil pre viacero analýz zároveň.  Skrátka univerzálne 

poskytovanie hodnotenia všade tam kde to bude potreba. Kvalita analýzy je zvyšovaná 

pridaním vhodného KPI do znalostného základu v rámci vizualizácie (Loshin, 2003). 

Je zložité stanoviť vhodné KPI. Vo veľkom množstve prípadov to záleží od skúsenosti 

analytika, do akej miery vie sám správne klásť otázky a určiť teda nosnú porovnávaciu 

hodnotu KPI a voči nej postaviť prehľad. Vyžaduje si to znalosť výrobného procesu ako 

takého. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj materiálový tok. 

Materiálový tok  sa dá definovať ako riadený pohyb materiálu vo výrobnom procese 

v usporiadaní, udávané technologickým postupom v správnom množstve, čase a kvalite za 

účelom čo najefektívnejšieho dodania (Šaradín, 2010).  Je to kombinácia operácií 

s materiálom, a to je ho doprava, skladovanie, balenie či iné práce súvisiace 

s pripravovaným výrobným procesom (Theiber, 2012). Výrobný tok je už priamo tok 

materiálu, v rámci výrobného procesu. Preto sa cieli na oboje, a KPI sa definujú práve tak, 

aby tieto dva toky detailne zmapovali a našli ich prieniky. 

 

2.1 Ukazovatele materiálového a výrobného toku 

 

V základnom delení podľa Tomeka a Vávrovej (2007) poznáme dva typy ukazovateľov. 

Ukazovatele môžu byť prvotné alebo druhotné (odvodené). Prvotné ukazovatele sú zdrojové 
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dáta s priamou výpovednou hodnotou bez väzby, sú samostatné a sú podkladom pre 

druhotné. Sú to štandardné indikátory normatívnej základne, výstupom je prehľad ich 

plnenia, dáta. Je nevyhnutné ich špecifikovať, nakoľko sú vstupom pre správne nastavenie 

ukazovateľov materiálového a výrobného toku. Medzi tie podkladové ukazovatele patrí 

napríklad (1) norma spotreby času, (2) norma spotreby materiálu, (3) kapacitné normy, (4) 

priebeh doby  výroby, (5) výroba v predstihu, (6) výrobné tempo, (7) norma rozpracovanej 

výroby, (8) poistné zásoby výroby, (9) objem výroby s dvoma ohľadmi a to buď na vyrobené 

množstvo alebo spotrebovaný materiál celkom. Ukazovatele materiálového a výrobného 

toku, tj. druhotné ukazovatele sú už s väzbou na tie vymenované  alebo na iné, podporné 

výpočty podľa potreby. Sú výsledkom elementárnych matematických operácií, alebo 

výpočtom zo vzorca, prípadne oboch. V tabuľke Tab.2 je uvedený konkrétny prehľad 

kľúčových bodov, od ktorých sa odvíjajú konkrétne indikátory  (Tomek, Vávrová, 2007).  

Tab.2 Prehľad kľúčových bodov pre indikátory materiálového a výrobného toku (Tomek, 

Vávrová, 2007)  

Materiálový tok Výrobný tok 

ŠTRUKTÚRA 

manipulácia materiálu, súčastí, dávok 

objem dokladov 

položky zákaziek 

sklady zariadení  

PRODUKTIVITA 

podľa zariadení podľa zákaziek 

podľa operácií podľa dispozície 

opravy   

AKOSŤ 

servis priebeh zákazky 

termíny zásoby 

omeškania   

zásoby   
 

Na základe vyhodnotenia týchto ukazovateľov vieme zistiť hodnoty vyjadrujúce stav 

produkcie a taktiež mieru dosiahnutia vytýčených cieľov z viacerých hľadísk. Je možné 

zacieliť napríklad na štrukturálne ukazovatele, a zamerať sa na hodnoty definujúce chod a 

množstvo procesov celku. Prípadne zhodnotiť produktivitu a akosť výroby, podľa viacerých 

metrík, ktoré nám okrem iného priblížia vzťahy medzi plánovanou a skutočnou výrobou 
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(Tomek, Vávrová, 2007). Pre presný rozbor konkrétnych metrík bola vykonaná dekompozíciu 

tabuľky Tab.2 s cieľom podrobne sa pozrieť na jednotlivé KPI a ich výpočet.  

 

Štrukturálne ukazovatele 

Štrukturálne indikátory slúžia na monitoring plnenia procesov, definovanie množstva 

potrebných pracovníkov, nákladov. U materiálového toku sú to napríklad počet skladov, 

veľkosť balenia, počet jednotlivých typov operácií , materiálová manipulácia (nakladanie, 

vykladanie, balenie, kompletizácia, preprava, uskladnenie a vyskladnenie). U výrobného toku  

je to priemerný počet vyrobených častí na pracovisku (ako podiel vyrobeného množstva 

reálne k celkovému počtu), spôsob monitoringu potrieb, prevádzanie dispozície, rôzne 

štandardizačné stupne, mechanizačné a automatizačné stupne, počet používaných dokladov 

(Tomek, Vávrová, 2007).   

 

Ukazovatele produktivity  

U materiálového toku je to napríklad percentuálny stupeň vyťaženosti (podiel reálnej 

vyťaženosti tj. časová hodnota, napríklad počet hodín k hodinovej kapacite). U výrobného 

toku je to napríklad priemerný počet plánovaných súčastí na pracovníka riadenia, doba 

určená k odbaveniu jednej zákazky, priemerný počet odbavených zákaziek (na pracovníka 

logistiky) (Tomek, Vávrová, 2007). 

 

Akostné ukazovatele  

U materiálového toku je to percentuálny stupeň plnenia požiadaviek výroby (podiel počtu 

hotových procesov k počtu plánovaných procesov * 100), percentuálne dodržiavanie lehôt 

stanovených dopredu (podiel počtu prepráv s prečerpanou lehotou k celkovému počtu *100), 

množstvo škôd  a strát v priebehu toku, využitie zásob čo do efektivity (doba obratu, 

vyčlenenie zásob s pomalým obratom, identifikácia zásob bez pohybu). U výrobného toku je 

to napríklad percentuálny status množstva rozpracovaných alebo neukončených častí  

(podiel hodnoty zásob k obratu *100), percentuálna hodnota riadením zavinených škôd 

(podiel množstva škôd zavinených riadením k celkovému počtu *100), náklady nedostatkov 

a zmätkov, priemerný stav skladových zásob, stav poistných zásob (podiel skutočného 

množstva k množstvu plánovanému), rýchlosť obratu a priemerná čakacia doba, množstvo 

nepoužiteľných zásob, vekové rozčlenenie zásob (Tomek, Vávrová, 2007).  
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2.2 Ďalšie výrobné ukazovatele 

 

Ako už bolo uvedené, ukazovatele je možné tvoriť, upravovať a kombinovať podľa potreby. V 

prvej časti kapitoly boli nadefinované indikátory v teoretickej rovine, a to výrobného a 

materiálového toku. Avšak táto problematika je tak rozsiahla, že to nemožno považovať za  

konečný výpis ukazovateľov. Na trhu existuje množstvo firiem so špecializáciou na 

zefektívnenie výroby pomocou  aplikácie manažérskych informačných systémov, ktorých 

primárny dôvod je  vyjadriť indikátory efektivity. Tieto konzultačné firmy na svojich webových 

stránkach častokrát v rámci odborných článkov zverejňujú konkrétne hodnoty KPI, ktoré 

považujú za dôležité, a ktoré v praxi do firiem implementovali. Uvádzame pár príkladov 

ukazovateľov, ktoré bývajú v spoločnostiach vyhodnocované  a sledované.  Ako prvé 

uvádzame indikátory podľa portálu lighthouse21.cz1: 

Plánované využitie strojov  

Je to čas, ktorým predpokladáme vyťaženosť stroja. Vypočítame ho ako pomer plánovaného 

času výrobných zákaziek a disponibilného času stroja (Lighthouse21). Okrem toho, že je to 

samostatný ukazovateľ, môže slúžiť aj ako podporný ukazovateľ v sofistikovanejších 

analýzach. 

 

Efektivita výrobných zdrojov OEE 

OEE je podľa Svetlíka (2003) koeficient celkovej efektivity zariadenia, určený k monitoringu 

a vyhodnocovania využitia strojov vrátane ich kvality. Pri jeho výpočte sa používajú 3 ďalšie 

podporné indikátory:   

- dostupnosť stroja (pomer skutočného času k plánovanému času), 

- výkon stroja (pomer skutočného počtu vyrobených kusov k teoretickému počtu kusov), 

- kvalita výroby (počet dobre vyrobených kusov k skutočnému počtu). 

Taktiež je nutné do výpočtu zahrnúť aj straty, a to časové, výkonnostné a nekvalitou 

spôsobené, tj. opozitá 3 podporných ukazovateľov. Pre korektný výpočet straty je dôležité 

stanovenie teoretického výkonu stroja (množstvo produkcie za čas). Výpočtovo je OEE súčin 

všetkých troch podporných ukazovateľov prenásobených 100, nakoľko je to hodnota 

udávaná percentuálne (Světlík, 2003). Cieľom je 100% OEE, čo je de facto dokonalá výroba 

(Lighthouse21). 

 

                                                
1 Lighthouse21 (manažérsky a reportingový systém vyvinutý spoločnosťou Info21, spol. s r.o.) 
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Analýza skladových zásob  

Výstupom je Paretov diagram. Vo svojej podstate je to jednoduchá sortovacia metóda, 

zobrazená graficky, ktorá využíva Paretove pravidlo (80% doby obratu je tvorené 20% celku) 

(Legát, Stávek, 2015). Analýza mapuje predovšetkým skladové aktivity. Bednář (2009) 

spomína najmä tieto ukazovatele a spôsoby ich výpočtu:  

-  hodnota naskladnených zásob celkom (ako súčet hodnôt zásob vo výkazoch), 

-  množstvo zásob celkom (ako súčet zásob), 

- množstvo chýbajúcich zásob (zásoby, ktoré nie sú fyzicky naskladnené a pritom sú   

vedené ako potrebné, ako súčet ich hodnôt). 

 

Doba obratu skladových zásob  

Je to ukazovateľ, ktorý nám udáva intenzitu využitia zásob. Čím vyššia obratovosť a kratšia 

doba obratu, tým lepšie (za podmienky zaistenia plynulosti výroby) . Vypočíta sa ako pomer 

365 k obratu zásob (udávame ju v dňoch). Obrat zásob je rozdiel udaný v počte dní medzi 

dátumom príchodu na sklad a odchodu zo skladu (Živělová, 2006). 

Tab.3 Prehľadné zhrnutie ďalších výrobných ukazovateľov podľa lighthouse21.cz 

 

Zhrnutie ukazovateľov  Výpočet 

Plánované využitie strojov plán. čas výrobných zákaziek / disponibilný čas stroja 

Dostupnosť stroja skutočný čas / plánovaný čas 

Výkon stroja skut. počet vyrobených kusov / teoretický počet kusov 

Kvalita výroby dobre vyrobené kusy / skutočný počet kusov 

OEE Dostupnosť stroja * Výkon stroja * Kvalita výroby *100 

Hodnota nasklad. zásob celkom  súčet hodnôt zásob vo výkazoch 

Množstvo zásob celkom  súčet zásob 

Množstvo chýbajúcich zásob   súčet ich hodnôt 

Doba obratu skladových zásob 365 / obrat zásob 

 

Pre zdôraznenie komplexnosti problematiky uvádzame ďalšie možnosti stanovenia KPI, a to 

napríklad ako formu prehľadu, aby sa zdôraznila variabilita týchto ukazovateľov. Ide o 

zobrazenia aktuálneho stavu, napríklad množstvo zmätkov vzhľadom k pracovisku. 
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Nasledovné indikátory boli špecifikované portálom daqis.cz2 (2017), vrátane spôsobu 

výpočtu:  

Výsledky operácií   

Grafické znázornenie správneho prevedenia úloh, a prípadných pochybení s rozdelením 

podľa typu chyby plus prehľad ich množstva. Výsledky operácií sa dajú zobraziť vzhľadom 

k pracovisku alebo času. Výsledkom je teda počet operácií na pracovisko, počet operácií 

k časovej jednotke.  

Zobrazenie chýb  

Zobrazenie chýb je možné zobraziť vzhľadom k výrobnej linke, alebo časovej osy (množstvo 

chýb na linku, množstvo chýb za jednotku času). Doporučený je koláčový graf, prípadne 

Paretov diagram pre lepší prehľad, rozbor robíme vzhľadom k type chyby. 

Zmätkovitosť  

Graf, ktorý nám bude zobrazovať škody, a to množstvo v pomeru k  verzii výrobku, typu 

škody, príčiny škody, výrobnej linky alebo stratového času, a z toho potom vypočítané 

hodnoty KPI. 

 

2.3 Možné problémy pri stanovení KPI 

 

Stanovenie KPI nemusí byť vždy triviálne. Nepreberné množstvo KPI bez konkrétneho 

príjemcu tj. používateľa metriky, spôsobuje problematické spracovanie.  Treba si ujasniť 

identitu prijímateľa, rozsah problému a podľa toho usmerniť množstvo KPI aby sa 

predchádzalo vytváraniu prebytočného množstva ukazovateľov, ktoré môžu medzi sebou 

kolidovať. Problémy spôsobujú aj  chyby, ktoré nám môžu výsledný prehľad skresliť a viesť 

tak k dezinformáciám, preto je potrebné sa vždy uistiť, či je vzorec správny alebo či je 

splnená podmienka integrity. S tým súvisí aj zjednotenie či už dátového alebo fyzikálneho 

formátu hodnoty, aby sa neporovnávali napríklad percentá s číslami. Prípadne rozdiely vo 

formátovaní dátumov, a iné chyby súvisiace s dátovou integritou. KPI potom nebude 

vykazovať korektne (Tomek, Vávrová, 2007). Zhrnutie  dôvodov chybovosti KPI  podľa 

Tomeka a Vávrovej (2007):  

- Príliš veľa ukazovateľov (neefektívne a nie vecné navolenie hodnôt, ich prekrývanie 

alebo nevhodné kombinácie, nestrážiteľne množstvo). 

                                                
2 DAQIS (multiplatformový systém zberu dát vyvinutý spoločnosťou nuvia a.s.) 
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- Nevhodne namodelované ukazovatele (nejednoznačné stanovenie cieľa a vytvorenie 

nesprávneho porovnávacieho mechanizmu, čo je primárny dôvod existencie KPI). 

- Skreslenie ukazovateľov (do akej miery sú ovplyvňované a ako veľmi je dôvodná obava 

možného skreslenia výsledkov). 

- Nekonzistentnosť (protichodné indikátory, nekompatibilné veličiny použité pri porovnaní 

diskrétnych čísel). 

 

2.4 Prehľad určených ukazovateľov pre praktický výstup práce 

 

Kapitola 2 reflektuje rešerš ukazovateľov efektivity z viacerých zdrojov. Je to podklad, na 

základe ktorého bude postavená praktická aplikácia v rámci tejto bakalárskej práce za 

účelom zefektívnenia koordinácie výrobného toku. Praktickým výstupom z tejto celej kapitoly 

je vybraných 5 indikátorov, ktoré budú v rámci cieľa práce navrhnuté a spracované do 

podoby reportingu. Ide o tieto ukazovatele, prehľadne zobrazené v Tab.4. 

Tieto spomínané ukazovatele, viď. tabuľka, priamo nadväzujú na definované zdrojové dáta v 

kapitole 1, a reporting v praktickej časti nasledujúcej kapitoly práve kombinuje definované 

KPI s vymedzeným dátovým zdrojom. Tabuľka je teda prehľadom vzťahov, kde vyberám 

objekt dát z kapitoly 1 zo štruktúry zdrojových dát a nadväzujem na to príslušný ukazovateľ z 

kapitoly 2.   

Tab.4 Zoznam grafov na základe objektov dát (Tomek, Vávrová, 2008) 

Objekt dát Ukazovateľ 

VÝROBNÁ 
ZÁKAZKA 

KPI celkového vyrobeného množstva (množstvo – týždeň) 

KPI celkového vyrobeného množstva (množstvo-pracovisko) 

STROJ Dostupnosť stroja (doba-týždeň) 

SKLAD 
KPI množstvo zásob na sklade (množstvo-sklad) 

KPI množstvo zásob v procese (množstvo-sklad) 

 

Výber práve týchto indikátorov nie je náhodný. Autorka práce ako hlavný dôvod uvádza 

najmä potrebu komplexného zahrnutia stavu. Každý indikátor zahŕňa špecifickú oblasť 

konkrétneho objektu. Na základe týchto KPI budeme mať prehľad o celkovom vyrobenom 

množstve, a to  nielen v priebehu aktuálneho týždňa na konkrétnom pracovisku ale aj 

retrospektívny prehľad vyrobeného množstva kontinuálne počas týždňov v roku. Bude tak 

dostupná informácia, koľko kusov bolo vyrobených, koľko kusov naopak vyrobených nebolo 

a koľko kusov sme plánovali vyrobiť. Porovnávanie týchto veličín bude mať za následok 
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lepšiu prehľadnosť a je to priamy ukazovateľ efektivity výroby. Ako podklad využijeme dáta 

generované výrobnou zákazkou. Taktiež je podľa autorky pádne monitorovať skladové 

zásoby, a to nielen tie, ktoré sa fyzicky na sklade nachádzajú ale aj tie, ktoré sú momentálne 

v procese. Je podstatné, aby bol konkrétny pracovník informovaný o tom, v akom stave 

skladové zásoby sú a to nielen v prípade aktuálneho problému ale aj pri predikovaní potrieb 

skladových zásob do budúcna. Práve tento KPI môže byť dobrým základom pre optimálne 

plánovanie zásob a teda efektivizovať tak množstvo a zaskladňovanie. Tento indikátor bude 

smerodajný pri analýze skladových zásob a postupov ohľadom skladu a skladových 

procesov s tým spojených. Ako zdrojové informácie budú použité tie, ktoré generuje sklad 

ako objekt dát. V neposlednom rade je podľa autorky práce dôležité sa zamerať na strojovú 

časť výroby, a to, pokúsiť sa vytvoriť analýzu dostupnosti stroja počas týždňa. Vzhľadom k 

netrivialite tohto ukazovateľa, ide skôr o pokusnú analýzu v rámci tejto bakalárskej práce. 

Tieto vybrané ukazovatele a ich vyhodnocovanie má priamy dopad na efektivitu výrobného 

procesu a jeho koordináciu. Definovali sme ich teoretický rozmer v predchádzajúcich 

rešeršných častiach kapitoly 2. Ich priebežné sledovanie a porovnávanie k vypočítaným 

cieľovým hodnotám môže zvýšiť efektívnosť riadenia výrobného toku. Práve tieto 

ukazovatele zahŕňajú kľúčovú problematiku a pri správnom a pravidelnom reportovaní budú 

nápomocné pri dedikovaní lokálnych problémoch a bude tak možné tieto problémy 

eliminovať a dosiahnuť tak plynulosť toku výroby. 
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3 Vytvorenie reportingu výrobných dát 

 

V predchádzajúcich stranách sme si rozobrali zdrojové dáta a  KPI. Sú to nosné piliere, 

nevyhnutné pre vytvorenie dobrého reportingu. Ich vhodnou kombináciou, editáciou 

a pridaním vhodného vizualizačného nástroja, vieme vytvoriť kvalitné reportingy. Samotné 

dáta ani ukazovatele totiž nestačia, ale sú skvelým základom pre vytvorenie analýz.  Na ich 

prevedenie do relevantného  prehľadu využívame širokú paletu matematických, štatistických 

a grafických nástrojov. Táto kapitola pojednáva o teoretickom základe reportingu, o 

zásadách pre jeho vypracovanie, a kontrolingových väzbách v rámci praxe. Súčasťou 

kapitoly je aj algoritmus tvorby reportingu, na základe ktorého je vytvorený výstup práce. 

Cieľom tejto kapitoly je vytvoriť a zmapovať proces vytvorenia 5 grafov ako reportingový 

výstup, ktoré budú reflektovať 5 vybraných KPI z predchádzajúcej kapitoly za účelom 

efektivizácie koordinácie výrobného toku. Vybrané indikátory sú uvedené prehľadne v Tab.4, 

podrobne v kapitole venovanej algoritmu. 

Pre ilustráciu, na Obr.2 a Obr.3 je zobrazený reporting vo finálnej verzii, postavený na 

základe definovaného kľúčového indikátora s využitím zdrojových dát z kapitoly 1, konkrétne 

generovaných strojom ako objektom dát, ako vizuálnu ukážku praktického výstupu kapitoly.    

 

Obr.2 Reporting vo svojej finálnej verzii s väzbou na KPI  OEE podľa leanflowconsulting.fr  
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Obr.3 Reporting vo svojej finálnej verzii, týždenný prehľad  dostupnosti stroja  

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na problematiku reportingu, typy štatistických 

nástrojov, zásad vypracovania kvalitného reportingu  a algoritmus jeho vytvorenia. 

 

3.1 Reporting  

 

Reporting slúži k lepšiemu prehľadu chodu firmy, priebehu práce oddelenia alebo jednotlivca. 

Skrz neho vieme monitorovať danú situáciu, prípadné iné faktory, ktoré nás zaujímajú. Je to 

výborná opora pre  vyhodnotenie strategických rozhodnutí retrospektívne a uvážiť tak 

nasledovné kroky smerom vpred.  

Vo svojej podstate patrí medzi základné analýzy. V širšom poňatí sa dá hovoriť o 

komplexnom systéme spravodajstva, poskytujúci informácie o podniku nielen pracovníkom, 

ktorých sa to bytostne týka a ich priamym nadriadeným, ale aj externe zainteresovaným 

orgánom. V prípade širokého záberu môže byť prakticky považovaný za samostatnú časť 

informačného systému podniku (Machač, 2003). Zamestnanec si samostatne na svoje 

časové náklady vedie svoj vlastný report v tabuľkovom software odzrkadľujúci stav jeho 

práce, za ktorú je priamo zodpovedný. V tomto prípade sa nejedná o súčasť celopodnikové 

systému. Aj v prípade, že zamestnanec zdieľa svojpomocne urobený výkaz na spoločnom 

serveri, častokrát sa stretneme s tým, že iný zamestnanec bez podrobnej inštruktáže nie je 

schopný reportu porozumieť, ani ho editovať alebo upgradovať. Reporty sú vďaka svojej 
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jednoduchosti z pohľadu vytvorenia, práce s nimi i možnosťami ich modifikácie, veľmi 

obľúbené. Väčšinou ide o triviálne zobrazenie želaných hodnôt s parametrizáciou (Mundy 

et.al., 2006).  Existuje viacero delení reportingu. Reporting podľa Loshina môže byť 

štandardný, štruktúrovaný, ad hoc a "na výnimke založený" (Král, 2010; Loshin, 2003).  

Typy reportingu podľa Loshina (2003) :   

- štandardný reporting - Štandardný reporting predstavuje tvorbu reportov, ktoré 

väčšinou vychádzajú z triviálnej jednej tabuľky, vyúsťujú do jednoduchého grafu, 

napríklad výnos verzus náklady (Loshin, 2003). 

- štruktúrovaný reporting - V porovnaní s predchádzajúcim typom, štruktúrované reporty 

podávajú dáta celopodnikovo, spájajú všetky dostupné dimenzie. Parametrizácia je 

samozrejmosťou, užívateľ by mal vedieť modifikovať a upraviť požiadavky podľa potreby 

(Král, 2010; Loshin, 2003). 

- "na výnimke založený" reporting - Preložený výraz z anglického exception-based 

vyjadruje reporty, ktorých existencia nepramení z prvotného požiadavku alebo KPI cieľa, 

ale vznikla na základne udalostí (výskyt konkrétneho problému, chybové hlásenie 

v určitej situácii atď), a jej účelom je im predchádzať (Král, 2010; Loshin, 2003). Podľa 

Lališa, tvorba takéhoto reportu vyžaduje hlboké pochopenie procesov a znalosť systému, 

aby tieto chyby bolo možné detegovať.  

- ad hoc reporting - Sú to reporty tvorené užívateľom pre aktuálnu potrebu. Sú tvorené 

častokrát „podľa potreby“ a nemusí byť ani jasné akú podobu bude mať finálna verzia 

reportu (Bednář, 2009). 

 

Okrem Loshinovho rozdelenia podľa typu reportingu, poznáme aj rozdelenie na základe 

časovej frekvencie vytvárania a pravidelnosti podľa Machača (2003) vrátane konkrétneho 

popisu: 

- štandardný – Vyhotovovaný v pravidelných intervaloch a predom nadefinovanej 

štruktúre. 

- mimoriadny – Reflektujúci špeciálnu, unikátnu potrebu, pričom môže štrukturálne 

evokovať štandardný report, obsahujúc špecifickú analýzu.  

 

Keď porovnáme obe rozdelenia, vidíme istú podobnosť. Loshinov ad hoc alebo na výnimke 

založený by teoreticky mohol spadať do Machačovej kategórie mimoriadnych reportov. 

Štandardný a štruktúrovaný reporting podľa Loshina by zase mohol v Machačovom delení 

spadať do kategórie štandardný.  Problematika reportingu je skutočne viac ako rozsiahla, 

a vzhľadom k programovateľnosti a variabilite jednotlivých reportov môže byť veľmi obťažné 
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ho do príslušnej kategórie jednoznačne zaradiť. Kapitola č.3 v tejto práci (kde je 

špecifikovaný algoritmus tvorby reportu)  zahŕňa Loshinov štandardný a ad hoc reporting. 

U štruktúrovaného reportingu je tiež možné obdobne postupovať, avšak procesy uvažované 

v analýze procesov, musia byť spektrálne a zahŕňať viacero dimenzií. 

 

3.2 Nástroje pre tvorbu reportingu 

 

Ako sa už uviedlo v úvode tejto kapitoly, okrem toho, že sa proces vytvorenia reportingu 

výrobných dát  priamo opiera o KPI a problematiku zdrojových dát, na ich efektívne 

analyzovanie potrebuje  primeraný vizualizačný aparát. 

Medzi najpopulárnejšie zobrazenie medzi užívateľmi  v MS Excel patrí tabuľka typu list a na 

ňu nadväzujúci graf. Ide o najtriviálnejšiu formu zobrazenia informácií. Ich vylepšenou 

alternatívou je tzv. kontingenčná tabuľka a kontingenčný graf. V reportingovej praxi a 

rovnako aj v praktickej časti práce je využívaná predovšetkým kontingenčná tabuľka. Podľa 

Žitniaka (2013), kontingenčná tabuľka slúži na rýchle agregovanie, analyzovanie a filtrovanie 

údajov. Je zložená z polí, ktoré reflektujú stĺpce zdrojovej triviálnej tabuľky. Pre jej intuitívne 

ovládanie je možné dáta relatívne jednoducho zobraziť, kombinovať a prezentovať. V 

praktickej časti tejto práce pre zefektívnenie koordinácie je riešenie reportingu spracované 

práve formou kontingenčnej tabuľky, viď. Príloha. Užívateľ je teda schopný v budúcnosti 

podľa potreby editovať a sám individuálne zobrazovať informácie formou filtrov a polí aj po 

implementácií automatizačných riešení, čo je obrovskou výhodou kontingenčnej tabuľky. 

 

3.3 Zásady vypracovania reportingu 

 

Medzi hlavné zásady pre korektné vypracovanie reportingu patrí detailná analýza 

požiadaviek užívateľa a na tom správne postavený obsah dát. Berieme do úvahy užívateľské 

potreby, nielen z obsahového ale aj z časového hľadiska. Kladieme si otázky pre koho je 

report určený a čo mu má dodávať za informácie, a v akom množstve.  Distribúcia dát je 

dôležitá ako z pohľadu rozsahu tak aj z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát samotných. Je 

nutné presne vymedziť  oprávnenia, navoliť individuálne podmienky, napríklad 

prihlasovaním. Správne nadefinovať kto dokáže do reportingu vstupovať akým spôsobom 

a aké dáta môže editovať, aby nedochádzalo ku kolíziám. Taktiež nemenej dôležitý je aj 

spôsob spracovania (kontingenčná tabuľka a pod.) ktorý volíme podľa toho, ako a aké 

informácie chceme zobraziť. Vhodný typ reportingu opäť volíme podľa uvedených typov od 

Loshina (2003) alebo Machača (2003) (štandardný, štruktúrovaný a pod.). Pre naozaj 
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kvalitné prevedenie netreba zabúdať ani na jednotný dizajn, čo má obrovský vplyv na 

prehľadnosť celkovej štatistiky, obzvlášť v prípade, že máme viac výstupných grafov 

(Machač, 2003). Dolphin consulting s.r.o. na svojich stránkach uvádza, že dobrý dizajn 

reportov zvyšuje ich používanie užívateľom, skracuje dobu potrebnú na zorientovanie sa 

v nich, podporuje efektivitu zrovnávania a nájdenia závislostí.  

Ide o dizajnové zjednotenie všetkých použitých grafov a použitie identického formátovania, 

stanovenie pravidiel ako napríklad  červené hodnoty predstavujú chybové hodnoty. Rozumne 

treba uvážiť aj výber  farebných kombinácií u dashboardu, aby bol na jednej strane 

prehľadný a jasný ale na druhej strane bude zachovaná striedmosť. Netreba zabúdať na 

vhodný spôsob prezentácie reportingu, čo znamená, že výsledné produkty sú prehľadne 

usporiadané, snažíme sa vyhnúť chaotickej vizualizácií  a držíme sa spôsobu spracovania, 

ktorý sme si navolili v úvode. Dodržiavanie zásad zvyšuje účelnosť reportingu (Machač, 

2003).  

 

3.4 Kontroling 

 

Kontroling je moderný riadiaci systém, ktorý má podporiť dosiahnutie cieľa. Je založený na 

komplexnom informačnom prepojení plánovacích a realizačných úloh. Podľa Foltínovej 

a Kalafutovej (1998),  kontroling nie je kontrola ako taká, ale znamená to „mať pod 

kontrolou“. Zároveň predstavuje aktívnu zložku v riadení (Šatanová, 2015).  Kontroling si 

vieme predstaviť ako metódu riadenia, ktorej cieľom je zvyšovanie účinnosti systému 

riadenia skrz porovnávanie reálneho priebehu procesov so žiaducim (podľa plánu)  stavom a 

následným vyhodnotením odchýlok a priebežnou aktualizáciou cieľov (Bhati et al.,2016). 

Nato aby sme reálny stav  dokázali sledovať, máme reporty. Kontroling je v podstate 

výkonná moc, ktorá vykonáva rozhodnutia na základe predložených štatistík. Pracovník 

kontrolingu je človek, ktorý skutočne zužitkuje výsledky analýz a je schopný problém zachytiť 

a operatívne reagovať. Preto je táto oblasť veľmi dôležitá, aj pre tvorbu analýz, pretože tie sú 

tvorené ako pre užívateľa na pracovisku, tak pre pracovníka v oddelení kontrol. Precízne 

pochopenie problematiky vedie k správne nastaveným faktorom pre kontroling. Pre 

zefektívnenie koordinácie vo výrobnej sfére je nevyhnutné spracovať nielen oblasť 

reportingu, ale aj kontrolingu, aby to čo vytvoríme, skutočne niekto využil.  

Kontroling sa dá implementovať dvoma spôsobmi do organizačnej štruktúry firmy a to buď 

ako štábny útvar, alebo líniový útvar . Menej častý je štábny útvar v rámci manažérskeho 

vedenia firmy, ktorý plní skôr konzultačnú funkciu. Líniový útvar v rámci oddelenia má 
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väčšinou priradeného controllera, ktorý sám rozhoduje a riadi operatívne činnosti (Šatanová, 

2015).  Vo väzbe kontrolingu na reporting a na Obr.4 hovoríme práve o líniovom kontrolingu. 

 

Väzba reportingu na kontroling 

Reporting a kontroling spolu veľmi úzko súvisia. Je potrebné si uvedomiť, že v reporte 

očakávame nejaký rozsah hodnôt vzhľadom k definovanému KPI, a prípadné odchýlky 

pomôžu odhaliť problém na pracovisku. Report nám korektne ukazuje to čo má, vďaka tomu 

poľahky odhalíme individuálne problémy, ktoré je potrebné odstrániť.Predpokladá sa už pri 

vytváraní analýzy, že okrem primárneho cieľa, bude plniť aj kontrolingové potreby. Netreba 

zdôrazňovať, že nie je možné monitorovať situáciu a relevantne ju vyhodnocovať ak nemám 

patričnú oporu v grafoch alebo iných alternatívnych prehľadových vizualizáciách. Z definície 

kontrolingu zreteľne vyplýva, že systém kontrol sa bez reportových podkladov nezaobíde. 

Správy sú ideálne usporiadané podľa potrieb užívateľa tak, aby poskytovali chcené dáta ako 

zázemie pre rozhodovanie (Machač, 2003).  

 

 

Obr.4 Kontroling s väzbou na report 

 

Prínosy vyplývajúce zo vzťahu reportingu na kontroling : 

Z toho dôvodu uvádzame v rámci tejto práce aj aspekty kontrolingu, nakoľko je to dôležitý 

prvok v celkovej systémovej analýze, ktorý reflektuje potreby kontrol – odhaľovania chýb. 

Bez správne nastaveného kontrolingu nejde efektívne mapovať či už materiálové alebo 

výrobné toky.  V prvom rade ide o to, informovať užívateľa o chybe, či už v procese alebo 

výrobnej zákazke, a teda umožniť mu promptne jednať a problém  nielen okamžite detegovať 

ale aj riešiť. Kontroling zahŕňa práve ten ľudský činiteľ v podobe kontrolóra, ktorému sa 

výrazne skracuje doba, ktorá uplynie od výskytu problému až po jeho samotné vyriešenie, 

viď. Obr.4.  
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Konkrétne nastavenia  kontrolingu :  

Argumenty, prečo má kontroling  svoje miesto v akomkoľvek riadiacom procese, a čím do 

systému prispieva. Okrem elementárnych funkcií uvedených v úvode kapitoly, poskytuje aj:  

- Jasný prehľad o aktuálnom dianí (Bednář, 2009)  a mapovanie „podozrivých“ hodnôt 

(nedôvodný nárast alebo pokles hodnôt, dlhšia alebo kratšia doba ako bolo 

predpokladané, väčší alebo menší počet výrobkov ako je v pláne atď.). 

- Detailnejšia kontrola vybraného procesu a výrobku (zacielenie na detail a šanca 

vystopovať poškodený produkt alebo proces). 

- Priebežná kontrola vybranej problematiky (zmätkovitosť) umožňuje vyvodzovanie 

efektívnejších riešení a každú vadu odhaliť a rozanalyzovať. 

- Urýchlenie riešenia vyskytnutých problémov vďaka kontrole reportu (doba, ktorá uplynie 

od výskytu problému do momentu odhalenia problému človekom sa vzhľadom 

k okamžitému zobrazovaniu prehľadu patričnému pracovníkovi výrazne skracuje). 

 

3.5  Vytvorenie reportingu od základov pre praktický výstup práce 

 

Vytvorenie reportingu výrobných dát je algoritmus, ktorým sa vo výsledku dostaneme ku 

grafickej interpretácií želanej problematiky.  Teoretický základ čerpáme z predchádzajúcich 

kapitol. Na začiatku stojí vždy idea, vytýčenie si napríklad  informácií ku ktorým sa chceme 

vo výsledku dostať, vybrať ukazovateľa. Zároveň, ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole 

o KPI, je dôležité vybrať si práve kľúčové prvky, ktoré vyhodnocovať chceme a na nich 

postaviť analýzu. KPI je vlastne naším obsahovým cieľom. Môžeme vybrať viacero 

ukazovateľov avšak je vhodné pre každý jeden zostaviť individuálny graf. Výsledný report 

bude v tom prípade ich kombinácia, viac grafických prehľadov.  

Algoritmus vytvorenia reportingu je zložený z nasledovných krokov:  

1) cieľ, 

2) analýza procesov, 

3) návrh databáz,  

4) ťažba dát,  

5) spracovanie dát,  

6) implementácia do databáz,  

7) finálny produkt.  

Cieľ (1) môže byť udaný tematicky nielen z obsahového hľadiska, ale aj formálneho. 

Formálne špecifikovaná podmienka môže odkazovať na predstavu o konečnom výsledku, 
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vizuálnom, alebo o spôsobe prevedenia toho výsledku. Musí však rešpektovať obsahové 

možnosti. Existujú aj požiadavky na technické prevedenie reportingu, napríklad požiadavka 

na možnosť aktualizáciu užívateľom. Prípadne inú frekvenciu aktualizácie, odvíjajúcu sa od 

náročnosti, na počet grafov, počet tabuliek, rozmerové nároky na úložisko, forma archivácie, 

možnosť pravidelnosti archivácie a tak podobne. Prvým krokom je teda odpovedať na 

otázky, aký report má byť a čo všetko  má zobrazovať, z obsahového a formálneho hľadiska. 

V prípade, že podmienky definované máme, môžeme pristúpiť k analýze procesov, a začať 

teda skutočne vytvárať reporting. V rámci praktickej časti tejto práce bolo cieľom vytvoriť 

grafy, reflektujúce konkrétne KPI, prehľadne  viď. Tab.4. V rámci algoritmu a tejto kapitoly sa 

pre lepšiu prehľadnosť budeme venovať reportingu na báze výrobnej zákazky a skladu. 

Analýza procesov (2) znamená ujasnenie si vnútorných vzťahov v rámci mapovanej 

problematiky. Taktiež procesov, jednotlivých pochodov, popis štruktúry a jednotlivých ciest 

pohybu informácií. Procesy rozumieme ako bloky navzájom súvisiacich činností, ktoré 

čerpajú zdroje a fungujú ako transfer vstupov na výstupy (MGEDATA, 2009). Napríklad, u 

KPI doby obratu skladových zásob tak je potrebné pozerať na všetky procesy s väzbou na 

sklady. Všetky inkriminované procesy je potrebné najprv vyjadriť, zhodnotiť  a potom 

odfiltrovať tie ktoré pre report dôležité nie sú.  

 

Obr.5 Schéma procesu (Dobrovolný, 2010)  

Obr.5 nám ukazuje akú úlohu proces zohráva v systéme (od zdrojov k procesom až k 

informáciám). Na tomto mieste je potrebné si uvedomiť, v akých tokoch sa k nám dostávajú 

informácie. Samotný zisk dát máme až v dátovej ťažbe, avšak pred tým ako začneme 

navrhovať databázy, grafy a štrukturálne zmeny je potrebné uvážiť odkiaľ a kam tečú 

informácie a akého typu. Pre prehľadné zachytenie procesov je ideálne použiť vizualizačný 

softvér. Ako podporný nástroj môžeme použiť takmer čokoľvek, čo dokáže prehľadne 

zaznamenať problematiku.  Dôležitý je predovšetkým fakt, že prevodom činností a procesov 

do podoby čitateľnej pre programátora, si vlastne ujasníme, čo sa kedy má urobiť 

a špecifikujeme ako  chceme aby to urobené bolo. Prevod  do vývojového diagramu 

vyžaduje schopnosť zreteľne definovať jednotlivú vnútornú štruktúru, následná editácia 
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procesov je omnoho jednoduchšia. Postupujeme k návrhu databáz (3). Podľa požiadavky, 

ktorú sme si stanovili na úvod zostavíme návrh resp. štruktúru databáz tak, aby sme z nich v 

ďalšom postupe vedeli čerpať dáta do pomocných tabuliek a podobne. Prípadne zostavíme 

databázu vo forme tabuľky.  Zvážime situáciu, pozrieme sa do procesov, ktoré sme opísali a 

pokúsime sa zostaviť hrubú stavbu toho čo chceme. V závislosti od zložitosti problému, 

nemusíme vždy nevyhnutne siahať po viacnásobných databázach  s kľúčmi a pod. , niekedy 

nám poslúži aj jedna kontingenčná tabuľka v MS Excel, do ktorej v rámci spracovania 

doplníme údaje. Prípadne viac databáz vo viacerých listoch v MS Excel.   

Aby bolo možné s takto pripravenou tabuľkou pracovať, je potrebné disponovať reálnymi 

dátami. Tie sa získavajú ťažením. Ťažba dát (4) je proces kontinuálneho čerpania dát zo 

zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Detailná štruktúra zdrojov je rozvedená v kapitole 1. 

Smerodajné je vybrané KPI, ktoré nám tematicky zredukuje dáta, ktoré potrebujeme, 

a súbežne nám diktuje výpočty, ktoré musia byť prevedené, aby sme dospeli ku kľúčovej 

hodnote.  

S tým priamo súvisí  spracovanie dát (5). Tie spracovávame tak, aby účelne zobrazovali 

hodnoty, aby bolo možné po dosadení do vzorca dostať KPI. V prípade potreby upravíme 

formáty hodnôt a prevedieme všetky pomocné výpočty, vzhľadom ku povahe KPI. Podľa 

Fáberu (2017) je potrebné dbať predovšetkým na integritu  (konzistentné dáta) a eliminovať 

redundanciu (dáta bez duplicít). Tu patrí v prvom rade zaistenie integrity a správnosti 

použitých dát, aby tam neboli neúplné informácie. V druhej podmienke zase zaisťujeme 

unikátnosť dát, aby nezahlcovali systém a neskresľovali výsledok. Dáta spracovávame podľa 

potreby k želanému výsledku, upravíme si ich do použiteľnej podoby, tak aby sa nám s nimi 

jednoducho pracovalo, doplníme dodatočné informácie a tak obdobne. Patria sem najmä 

korekčné úpravy, podrobne rozpísané v kapitole 1.2, ktoré prevádzame najprv manuálne 

a potom automaticky.  V tejto práci uvažujeme spracovanie práve formou tohoto programu. 

MS Excel je veľmi sofistikovaný program, ktorý nám umožňuje vytvárať databázy a následne 

ich pretvárať do vizuálne atraktívnejšej podoby, grafov. Pomocou  aktualizovaných 

kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov vieme ľahko a prehľadne vyberať 

informácie, ktoré potrebujeme.  

Spracovanie dát pre účely praktickej časti tejto práce prebiehalo nasledovne:  

Ako sme už uviedli, nadväzujeme priamo na zdrojové dáta, generované objektami dát z 

kapitoly 1 a zobrazujeme ukazovatele z kapitoly 2.4.  
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KPI množstvo zásob na sklade a v procese 

 

Tab.5 Vstupná tabuľka s využitím skladu ako objektu dát (Tomek, Vávrová, 2007) 

so vzorovými dátami (stav pred spracovaním dát) 

príchod na 

sklad 

plánované 

množstvo 

množstvo 

zásob 

odchod zo 

skladu 

skladované 

miesto 

 

poistná 

zásoba 

označenie 

materiálu 

5.5.2017 2 2 7.5.2017 A 0 11423 

4.5.2017 3 3 
 

A 0 11402 

3.5.2017 6 6 
 

B 1 11381 

  

Tabuľka Tab.5 je podkladom pre graf KPI množstva zásob na sklade a v procese, viď. Obr.6 

a Obr.7. Jednotlivé stĺpce reflektujú zdrojové dáta z kapitoly 1 generované skladom ako 

objektom dát. Je preto potrebné upresniť, kedy ide o naskladnený materiál a kedy o materiál, 

ktorý fyzicky na sklade nie je. Definovali sme preto podmienku, ak materiál obsahuje dátum 

odchodu zo skladu, potom ide o zásoby v procese, a označili sme ich do vytvoreného stĺpca 

“prehľad o pohyboch skladovaných položiek”. Opačne platí, ak materiál neobsahuje dátum 

odchodu zo skladu, uvažujeme, že ide o zásobu na sklade. Tab.6 zobrazuje výstupnú 

tabuľku s realizovanou úpravou. 

 

Tab.6 Výstupná tabuľka s využitím skladu ako objektu dát (Tomek, Vávrová, 2007) 

so vzorovými dátami  (stav po spracovaní dát) 

príchod 

na sklad 

plánovan

é 

množstvo 

množstvo 

zásob 

odchod zo 

skladu 

skladované 

miesto 

 poistná 

zásoba 

prehľad o 

pohyboch 

skladovanýc

h položiek 

označeni

e 

materiálu 

5.5.2017 2 2 7.5.2017 A 0 v procese 11423 

4.5.2017 3 3 
 

A 0 na sklade 11402 

3.5.2017 6 6 
 

B 1 na sklade 11381 
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KPI celkového vyrobeného množstva 

 

Tab.7 Vstupná tabuľka s využitím výrobnej zákazky ako objektu dát (Tomek, Vávrová, 2007) 

so vzorovými dátami (stav pred spracovaním dát) 

označenie 

zákazky 

číslo 

zákazky 

plánovaný 

počet kusov 

typ 

pracovného 

postupu 

počet 

dobrých 

kusov 

počet 

vadných 

AABB 11423 2 X1 1 1 

AABB 11402 3 X2 3 0 

BBCC 11381 6 X3 6 0 

 

V prípade grafov s väzbou na výrobnú zákazku, išlo o rozdielny typ úprav. Tabuľka Tab.7 má 

byť zdrojom pre analýzu KPI celkového vyrobeného množstva, raz so zobrazením 

aktuálneho týždňa vzhľadom k pracovisku a v druhom prípade so zobrazením 

retrospektívneho prehľadu uplynulých týždňov bez uvedenia pracoviska. Do tabuľky, ktorá je 

podkladom pre kontingenčný graf vstupujú dáta pravidelne, preto je potrebné zakaždým 

označiť novo pridané dáta príslušným číslom týždňa (uvažovaný je týždňový prehľad). Pre 

lepšiu orientáciu v grafe sme taktiež zvolili cieľovú hodnotu, na základe výpočtu plánu, ktorú 

by sme chceli dosahovať.  

 

Tab.8 Výstupná tabuľka s využitím výrobnej zákazky ako objektu dát (Tomek, Vávrová, 

2007) so vzorovými dátami (stav po spracovaní dát) 

označenie 

zákazky 

číslo 

zákazky 

plánovaný 

počet kusov 

typ 

pracovného 

postupu 

počet 

dobrých 

kusov 

počet 

vadných týždeň Cieľ 

AABB 11423 2 X1 1 1 1 16000 

AABB 11402 3 X2 3 0 1 16000 

BBCC 11381 6 X3 6 0 1 16000 
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Po spracovaní informácií  vzniknú pripravené dáta. Nasleduje  implementácia dát (6) do 

pripravených stĺpcov. Nakoľko už máme spracované dáta, pre prehľadnosť sú uvedené aj s 

ukážkami ilustratívnych hodnôt, systém už potom len generuje výstupy, čo môžu byť 

napríklad grafy alebo iné formy vzhľadom k druhu a povahe analýzy. V prípade väčšieho 

množstva tabuliek,  môžeme jednotlivé tabuľky navzájom poprepájať a vyladiť nedostatky. 

Prostredníctvom Tab. 5 a Tab.7 sú znázornené tabuľky, ktoré boli vytvorené na základe 

teoretických poznatkov z kapitoly 1 a sú súčasťou tvorby reportingu. Na základe výstupných 

tabuliek Tab.6 a Tab.8 boli vyhotovené kontingenčné grafy  odzrkadľujúce konkrétne KPI. 

Presná schéma štruktúry kontingenčných grafov k dispozícií v prílohe.  

Vzniká teda finálny produkt (7). Vizualizácia zhotovených databáz sa odvíja od typu analýzy. 

Sú to už hotové reporty, výstupy na základe sledovanej KPI. Môžu mať podobu grafu, 

tabuľky, kontingenčnej tabuľky, dashboardu alebo inej vizualizácie. Finálny produkt, ktorý 

nám reflektuje sledovanú KPI hodnotu, a vo väzbe k nej môžeme sledovať efektivitu. Taktiež 

môžeme umiestniť výsledné produkty do MS PowerPoint a spracovať ich vo forme 

prezentácie. Každý jeden graf sa umiestni do nového slide, pričom prezentácia bude 

predstavovať celkový výstup.  

Ukážky finálnych výstupov sú na Obr.6, Obr.7, Obr.8 a Obr.9. 

 

KPI množstvo zásob na sklade a v procese 

 

Obr.6 Graf KPI množstvo zásob na sklade 
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Graf KPI množstvo zásob na sklade Obr.6 má reflektovať aktuálny stav skladových položiek. 

Jednotlivé zložky stĺpca predstavujú nasledovné hodnoty, modré šrafovanie množstvo 

materiálu celkom a žltá plná farba poistný materiál. Ako vzťažné hodnoty boli nastavené 

cieľové hodnoty pre oba druhy zásob, poistnú a celkovú.  

 

Obr.7 Graf KPI množstvo zásob v procese 

Graf KPI množstva zásob v procese Obr.7, má obdobný účel a štruktúru ako vyššie 

spomínaný graf. Rozdiel je ale v zobrazení, Obr.7 sa sústredí na zásoby, ktoré sa už v 

sklade fyzicky nenachádzajú. Na základe tohoto grafu vidíme, aké množstvo materiálu je 

momentálne v pohybe, medzi pracoviskami alebo inak spracovávané. 
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KPI celkového vyrobeného množstva 

 

 

Obr.8 Graf KPI celkového vyrobeného množstva k príslušnému týždňu 

Graf KPI celkového vyrobeného množstva Obr.8 má popisovať prehľad vyrobeného 

množstva nielen v aktuálnom týždni, ale aj do minulosti. Jeho nosná hodnoty je súčet z počtu 

dobrých kusov celkom. Táto hodnota má indikovať, aká je miera úspešnosti výroby čo do 

počtu korektne vyrobených kusov. Pre porovnanie, boli zavedené aj ďalšie hodnoty, a to 

súčet z plánovaného počtu kusov. Plánovaný počet vychádza z prednastavených hodnôt na 

základe dlhodobej predikcie s uvážením reálnych možností. Ako druhá vzťažná hodnota je 

uvedená tzv. cieľové množstvo, a to je množstvo, ktoré by bolo ideálne dosahovať, avšak nie 

je totožné s plánovaným počtom kusov.  
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Obr.9 Graf KPI celkového vyrobeného množstva k príslušnému pracovisku 

Graf KPI celkového vyrobeného množstva Obr.9 má totožnú dátovú základňu ako graf na 

Obr.8. Rozdiel je v zobrazení, tento graf reflektuje vždy aktuálny týždeň a stav výroby na 

pracovisku. V rámci kontingenčnej tabuľky je ale možné prekliknúť vo filtre na akýkoľvek iný 

týždeň obsiahnutý v zdrojových dátach a analyzovať ho. Nie je však účelom toho grafu 

zobrazovať viac týždňov súčasne. Nosná sledovaná veličina je počet dobrých kusov, pričom 

je vynesený jeho súčet. Taktiež je pridaná informácia o počte chybných kusov, v podobe 

sivého stĺpca. Vzťažnou hodnotou nám je plánovaný počet kusov, vo forme krivky.  

Všetky grafy boli vytvorené výlučne v MS Excel, a s využitím kontingenčnej tabuľky. Ako sme 

už uviedli, detailný popis a štruktúra kontingenčných tabuliek spomínaných grafov je k 

dispozícii v prílohe tejto práce. Vzhľadom na fakt, že proces vytvárania grafu zahŕňa 

majoritne manuálne úpravy, je zrejmé, že v prípade, že budem chcieť opäť report zhotoviť, 

budem musieť znova prejsť určitými mechanickými krokmi. Minimálne  pri každej ďalšej 

aktualizácií pôjde opäť o tie isté manuálne úpravy, aj keď by išlo len o triviálne kopírovanie 

novších a novších dát. Je teda žiaduce nájsť prijateľné automatizačné riešenie.  

V nasledujúcej časti tejto práce sa budeme venovať práve prístupu k určitej automatizácií 

krokov a optimalizácie reportu, ktorý sme vytvorili. Teraz bude naším cieľom nájsť možnosti 

na automatizáciu reportu. 
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4 Nájdenie možností pre automatické postupy pri spracovaní 

 

V tejto časti práce sa zaoberáme prepracovaním  jednotlivých krokov a prehodnotením 

postupovať. Máme stanovené želané KPI, vieme ako postúpiť od zdrojových dát k výsledku, 

máme k dispozícií graf ako prehľad. V tomto prípade ide o manuálne vyhodnocované reporty 

v MS Excel. Už sa nevenujeme analýze procesov, uvažujeme, že ide o adekvátny stav. Je 

potreba ale prehodnotiť report podľa iných parametrov. Požiadavky sú optimalizačného 

charakteru, a to napríklad :   

- Časová náročnosť spracovania –  Priniesť časovo úspornejší návrh. 

- Priestorová náročnosť archivácie – Pri zálohovaní zabrať čo najmenej miesta na 

serveri, rešpektovať reálne možnosti úložiska.  

- Aktualizovateľnosť – Možnosť dopĺňania aktuálnych dát v čase, prípadne aby sa 

žiadané informácie sa podľa možností aktualizovali sami, a ak nie, tak aby tá aktualizácia 

bola nenáročná.  

- Jednoduchosť prevedenia – Jednoduché riešenia sú zrozumiteľné pre užívateľa bez 

podrobnej inštruktáže, na jednoduchosť práce s reportom má vplyv aj  intuitívne 

ovládanie.  

Cieľom teda bude porozumenie princípu, zjednodušenie krokovaní až po samotné výsledky.  

V globále nezáleží na konkrétnych požiadavkách, ide skôr o to, ich správne naformulovať, 

jasne stanoviť aby sme napríklad predišli situácii s zbytočnými bočnými výpočtami a 

informáciami navyše, ktoré nevedú k našim potrebám a iba zahlcujú systém. Potreby by mali 

byť vecne nadefinované a špecifikované, ak sa ešte nedá upresniť, čo  všetko bude potrebné 

aby sa dostalo želaného efektu, v tom prípade tam tie dáta uvážime s tým, že v prípade, že 

sa ich existenčná významnosť nepotvrdí, budú vypustené. 

Rozbor a automatizáciu krokov budeme prevádzať v MS Excel. Je dôležité podrobne si 

rozpísať všetky kroky, ktoré sprevádzajú tvorbu štatistiky, v ideálnom prípade použiť jeden z 

dostupných modelovacích softwarov, ktoré značne sprehľadnia algoritmus. Slúži to ako 

podklad pre dodatočné úpravy alebo aj ako spätná väzba, pre štatistu, ktorý navrhne analýzu 

a vzápätí si ju rozoberie na drobné aby vypiloval  detaily. Mikroskopickým rozborom sa 

vieme dopracovať k alternatívam, ktoré nás vedia posunúť vpred, a optimalizovať celkový 

priebeh reportu skrz viaceré nástroje. V prvej fáze len kroky dôsledne popisujeme, bez 

aplikácie akýchkoľvek úprav, aby sme boli pripravený pristúpiť k ďalšej fáze, a to 

k systémovým zmenám. Tam už pristupujeme k rôznym korekciám a úpravám podľa potreby,  
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Medzi systémové zmeny patrí :  

- Zmena poradia krokov - V niektorých prípadoch nám jednoduché prehodenie krokov 

medzi sebou vie sprehľadniť analýzu. Je dobré tematicky podobné kroky dať čo možno 

najviac k sebe (ak to samozrejme nepozmení činnosť algoritmu) , a ponímať to ako 

predprípravu pre neskoršie zlučovanie. 

- Zlúčenie krokov do jedného - Pri nahliadnutí do rozboru sa nám môžu naskytnúť 

viaceré príležitosti na úpravy. Napríklad ak vypozorujeme viacero krokov, ktoré vedú k 

tomu istému efektu, hodia sa k sebe alebo jednoducho len je možné súbežné 

prevedenie, tak kroky zlúčime do jedného spoločného.  

- Redukcia krokov - V práci taktiež môžeme vyhodnotiť určité konkrétne kroky ako kroky 

navyše, a teda prebytočné. Je na mieste, takéto nežiaduce a neefektívne kroky odstrániť 

úplne. Ako vzorový príklad  by sme uviedli filtrovanie a indexovanie dát, ktoré vo 

výslednom reporte a jeho prevedení aj tak neuvážime. 

Po detailnom vyhodnotení a prevedení zmien v krokovaní uvažujeme, že report teda už 

neobsahuje žiadne nadbytočné postupy, všetky kroky sú vecné,  a teda sa môžeme zamerať 

na programovanie krokov.  

 

4.1 Automatizácia krokov  

  

Automatizáciou krokov sa myslí naprogramovanie jednotlivých krokov. V rámci reportingu 

vytvoreného v MS Excel je najvhodnejším riešením automatizovať priamo v ňom. 

Automatizácia v MS Excel sa prevádza formou jeho pridaných rozšírení ako Makro, karta 

Vývojár atď. MS Excel má vlastný programovací jazyk, tzv. MS Visual Basic for Applications, 

v ktorom sa automatizácia, makro píše, hovorí oficiálny portál spoločnosti Microsoft. 

Predpokladáme, že automatizáciou už prechádzajú kroky, ktoré prešli systémovou zmenou, 

už ich neskúmame a nevyhodnocujeme.  Začíname od štartu algoritmu reportu, krok po 

kroku, individuálne, a tie môžeme začať automatizovať. Ide o absolútne všetky kroky, ktoré 

boli použité od začiatku až do umiestnenia grafu do prezentácie. Postupne prechádzame 

algoritmus krok po kroku a prevádzame ich na kód VBA. 

Ako už bolo uvedené, v tejto práci tvoríme reporty v MS Excel, a teda najvhodnejšia možnosť 

je vytvoriť makro. Makro sa tvorí veľmi jednoducho, buď ručne v kóde alebo záznamom. 

Dáme zaznamenať makro, zmysluplne ho pomenujeme, a vykonáme mechanicky úpravu 

v MS Excel ako obvykle. Samozrejme, potom je nutné kód VBA otvoriť a skontrolovať, či je 

správne nadefinovaný. Makro spustíme a overíme jeho funkčnosť. Taktiež je možné pridať 
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do reportu tlačidlo a makro naň naviazať. Jeho spustenie užívateľom tak bude ešte 

jednoduchšie, ovládateľné skrz tlačidla. Pri zaznamenávaní makra treba mať na pamäti, že 

zaznamenávam každý jeden klik. Preto je vhodné pred samotným programovaním previesť 

skutočne dôkladný rozbor krokov a skutočne zjednodušiť skrz systémové zmeny tie kroky 

tak, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám. Makrá majú viaceré problematické vlastnosti, 

ktoré musíme pred samotným zaznamenávaním poznať. Na oficiálnej stránke spoločnosti 

Microsoft sa hovorí o týchto vlastnostiach: 

- Pevne nadefinovaná množina buniek - Makro vždy počíta napevno s tými bunkami, 

ktoré sme si v zázname vybrali, aj keď sme len „označili všetko“. Problém nastáva vo 

chvíli, ak sa v čase mení rozsah buniek, makro nedokáže inteligentne rozšíriť rozsah 

buniek o pridané riadky, pokiaľ do kódu ručne nevpíšem. Tento problém sa však poľahky 

dá vyriešiť odstránením napevno nadefinovaných buniek v kóde VBA a zavedením 

premennej, ktorá je variabilná, sama si vytvorí rozsah podľa reálneho stavu a teda 

sa vždy uspôsobí tabuľke. S týmto problémom sme sa stretli aj počas vytvárania makra 

pre aktualizáciu grafov Obr.6 a Obr.7, kde bolo nevyhnutné zaviesť premennú “rozsah”. 

Zaistili sme si tak správnosť makra aj v prípade, že sa počet buniek v čase zmení. 

- Skupiny krokov  - V prípade, že plánujem rozsiahle makro, tak sa vrátim do 

predpripraveného prehľadu krokov a rozdelím si ich na viac menších makier. Je to 

vhodnejšia alternatíva pre ľahší priebeh. V prípade nefunkčnosti jednej časti sa k nej 

vieme rýchlejšie vrátiť a opraviť ju. Taktiež počas vytvárania makra pre aktualizáciu 

grafov Obr.6 a Obr.7, sme postupovali po častiach. Celkové výsledné makro je de facto 

súčet 4 samostatných mini makier, ktoré sa na záver zlúčili.  

- Kompatibilita v rámci balíka Office – Do makra môžem zahrnúť aj iné programy a teda 

nastaviť si napr. automatické presmerovanie čerstvo zaktualizovaných grafov  do MS 

PowerPoint, a mať tak k dispozícii finálny produkt analýzy bez nutnosti manuálneho 

presunu grafu. 

Práve kompatibilita v rámci viacerých kancelárskych nástrojov od spoločnosti Microsoft je to, 

čo robí prácu v MS Excel výnimočnou. Fakt, že graf je interpretovateľný nielen v jednom 

programe, ale hneď vo všetkých alternatívach, je nezanedbateľný. Naprogramovateľný 

presun grafu  do prezentácie v MS PowerPoint môže predstavovať ekonomickejšiu 

alternatívu interaktívneho dashboardu. Okrem toho, rozšírenosť kancelárskeho balíka od 

Microsoftu je tak plošná, že firmy už pri pracovnom nábore často od uchádzačov očakávajú 

ich znalosť a schopnosť v nich pracovať. To sú primárne dôvody, prečo firmy rady zostávajú 

pri tomto populárnom tabuľkovom softvéri, a zaisťujú tvorbu reportingu práve v ňom. 
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4.2 Návrhy automatických postupov pre praktický výstup práce 

 

Pri navrhovaní automatického postupu budeme nasledovať štandardný postup tvorby makra. 

V prvom rade budú definované kroky, ktoré chceme aby automatizované boli, a tomu 

uspôsobíme makro. To budeme tvoriť s využitím funkcie záznamu a následne ho ručne 

upravíme podľa potreby. Taktiež bude v rámci metodiky nutné opakovane testovať funkčnosť 

a editovať kód. Jednotlivé odôvodnenia krokov sú písané v poznámke, aby bolo makro ľahko 

kopírovateľné a zvýšilo to jeho použiteľnosť v praxi. 

 

 KPI množstvo zásob na sklade a v procese, viď. Obr.6 a Obr.7 

Po preštudovaní a spísaní krokov v rámci spracovania reportu bolo jasné, že je vhodné 

použiť makro. Pre správnu funkčnosť makra uvažujeme vstupnú tabuľku vo formáte Tab.4.  

Makro okrem iného spracuje dáta zo vstupnej tabuľky do podoby ako je uvedené vo 

výstupnej tabuľke, Tab.5. Do toho listu, viď. príloha, sme umiestnili tlačidlo, ktorého 

stlačením sa makro spustí. Ide o tieto kroky:  

vstupná tabuľka 

sklad → 

doplnenie informácie o 

pohybe → 

aktualizácia konting. 

tabuľky → 

presun na list s 

grafmi 

 

Kroky budeme definovať v rámci makra.  

Sub Sklad_doplnenie() 

'   Makro ktoré dopĺňa informácie do tabuľky podľa objektu dát - skladu 

'   aby bolo možné vyhotoviť KPI množstvo zásob 

' 

    Sheets("sklad Tab.4").Select 'nakoľko tlačidlo makra máme v liste  

    ' s finálnymi grafmi, je potrebné odkázať na 

    'list, na ktorom sa nachádzajú dáta na spracovanie 

    

    Range("G1").EntireColumn.Select 

    Selection.Insert Shift:=xlToRight, 

    CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "prehľad o pohyboch skladovaných položiek" 

    'pridanie stĺpca G, ktorý bude reflektovať pohyb v sklade, s  

    'presne daným názvom stĺpca + informácia o tom, či je materiál                 

    'procese alebo na sklade, bude pridaná na základe podmienky 

    'uvažujeme, že materiál, je v procese ak už odišiel zo skladu, 

    'tj. má dátumovú hodnotu v stĺpci D - odchod zo skladu 

    

    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

    ActiveCell.Offset(-1, 0).Rows("1:1").EntireRow.Select 

 

    Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select 

    rozsah = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 

    'definovanie premennej "rozsah",  počet stĺpcov a ich štruktúra je  

    'rovnaká, avšak počet riadkov závisí od konkrétneho týždňa, tj. je 

    'premenlivý v čase; na zaistenie toho, aby makro 

    'zabralo vždy celý rozsah a všetky riadky, musíme definovať premennú 

    'ktorá je taktiež variabilná v čase 

 

    Selection.AutoFilter 

    ActiveSheet.Range("$A$1:$G$" & rozsah).AutoFilter Field:=4,  

    Criteria1:="=" 

    Range("$G$1:$G" & rozsah).Offset(1, 0).FormulaR1C1 = "na sklade" 

    ActiveSheet.ShowAllData 'podmienka ak nemá materiál evidovaný dátum  

    'odchodu zo skladu, potom ide o materiál nachádzajúci sa na sklade 

    

    ActiveSheet.Range("$A$1:$G$" & rozsah).AutoFilter Field:=4,  

    Criteria1:="<>" 

    Range("$G$1:$G$" & rozsah).Offset(1, 0).FormulaR1C1 = "v procese" 

    ActiveSheet.ShowAllData 'podmienka ak má materiál evidovaný dátum  

    'odchodu zo skladu, potom ide o materiál v procese odchodu zo 

    Selection.AutoFilter 
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    Sheets("KT sklad").Select ' prekliknutie naspäť na list s grafmi 

    ActiveSheet.PivotTables("Kontingenčná tabuľka3").PivotCache.Refresh 

    'obnovenie kontingenčnej tabuľky a grafu 

End Sub 

 

 

KPI celkového vyrobeného množstva, viď. Obr.8 a Obr.9 

V MS Excel už máme pripravený kontingenčnú tabuľku, ktorá nám bude generovať výstupy. 

Na základe získaných znalostí z predchádzajúcich častí tejto kapitoly sme si definovali 

nasledovné kroky, ktoré je potrebné previesť nad vstupnou tabuľkou. 

Na to aby bolo možné generovať retrospektívny prehľad, je nutné archivovať všetky dáta, tj. 

nie je možné vždy uvažovať len a výlučne nové zdrojové dáta. Pri tvorení grafu s prehľadom 

týždňov preto navrhujeme, zostrojiť a využívať jednu tabuľku, ktorá už bude obsahovať 

stĺpec týždeň a cieľ, a do nej nahrávať nové dáta. Podoba tejto tabuľky je zobrazená ako 

Tab.7., do nej sa len nahrajú nové dáta a doplní sa k nim informácia o aktuálnom týždni, plus 

cieľová hodnota. To znamená, že dáta budeme nahrávať už do výstupnej formy tabuľky. 

Cieľovú hodnotu zahŕňame do tabuľky len z jediného dôvodu, a tým je potreba mať túto 

hodnotu v grafe ako vzťažnú a iný spôsob ako ju do kontingenčnej tabuľky zahrnúť sa nám 

nepodarilo nájsť.  Rozbor krokov je nasledovný:  

výstupná tabuľka výrobná 

zákazka → doplnenie nových dát → 

doplnenie informácie o aktuálnom 

týždni 

    
↓ 

presun na list s grafmi ← 

aktualizácia konting. 

tabuľky ← 

doplnenie informácie o cieľovej 

hodnote 

 

Makro je s väzbou na tlačidlo v liste výstupnej tabuľky, viď. príloha.  

V nasledujúcom makre je kurzívou vyznačená časť kódu, ktorá bola prevzatá z portálu 

http://pc-help.cnews.cz, konkrétne ide o príspevok do užívateľského fóra, vytvorený 

užívateľom lubo., dňa 11.10.2013. Prevzaté kódy boli upravené podľa konkrétnych potrieb 

tejto práce. 

http://pc-help.cnews.cz/
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Sub vzmakro() 

Dim r As Range 

  

   Set r = Sheets("VZ").Range("a1") 

  ' v liste s prednastavenou tabuľkou definujem premennú r "Set r= ..." 

kliknutím na bunku A1 

   ' je to preto aby som našla posledný zaplnený riadok, aby sa do 

tabuľky mohli následne pridať nové dáta 

   If Not IsEmpty(r) Then 

      If Not IsEmpty(r.Offset(1, 0)) Then 

       ' odkaz na poslednú neprázdnu bunku v bloku; podmienka bude 

bežať až kým nenájde posledný riadok 

       ' po nájdení posledného plného riadku sa odsadí o jeden 

riadok - aby sme nakopírovali do prázdneho 

         Set r = r.End(xlDown) 

      End If 

      Set r = r.Offset(1, 0) 

   End If 

 

  Windows("vz_zdrojove_data").Activate 

  Sheets("Hárok1").Select 

  Range("A1").Select 

       ' prekliknutie do súboru so zdrojovou (vstupnou tabuľkou) 

        Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select 

    rozsah = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 

    

Range("I1").Formula = "=TODAY()" 

Range("$G$1:$G" & rozsah).NumberFormat = "General" 

' pridanie dnešného dátumu a zaistenie formátu čísla týždňa 

' v nasledujúcom riadku pridané číslo týždňa + cieľ. hodnoty:  

Range("$G$1:$G" & rozsah).Offset(1, 0).FormulaR1C1 = "=WEEKNUM(R1C9,1)" 
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     Range("$H$1:$H" & rozsah).Offset(1, 0).FormulaR1C1 = "=16000" 

    'úpravy v zdrojovej tabuľke 

    Cells.Select 

    Selection.Copy 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 

        :=False, Transpose:=False 

    Range("I6").Select 

    Application.CutCopyMode = False 

    'označenie listu a vloženie ako hodnoty, kvôli vzorcom, aby 

neprepísali týždne do minulosti 

          

    Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select 

    rozsah = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 

    Range("$A$1:$H$1" & rozsah).Offset(1, 0).Copy Destination:=r 

  

   ' kopírovanie nových dát a vloženie do novej premennej r , tj. 

doplnenie do tabuľky a vynulovanie premennej 

   Set r = Nothing 

   

    ActiveWorkbook.RefreshAll 

    'aktualizovanie kontingenčných grafov 

End Sub 

pozn. kurzívou vyznačený kód prevzatý z http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=117993 

[cit.2017-08-02] 

 

 

 

 

 

http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=117993
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5  Popis získaných skúseností 

 

Táto práca popisuje tvorbu reportingu, algoritmus jeho tvorby  a teoreticky uvádza do 

problematiky, aby bolo možné navrhnúť, vytvoriť a automatizovať reporting. Cieľom práce 

bolo priniesť praktické spracovanie reportingu a taktiež vytvoriť návrh na jeho automatické 

postupy. Ako podklad pre analýzy bola vybraná publikácia od Tomeka, Vávrovej (2007), 

ktorá definuje objekty dát a štruktúry ich informačných tokov, viď. Obr.1, Obr.2. Tieto objekty 

dát a ich konkrétne typy dát, ktoré generujú boli zároveň vstupnými a jedinými uvažovanými 

hodnotami, nad ktorými sme reporting budovali. Nasledujúca kapitola 2 teoreticky približuje 

problematiku voľby kľúčového ukazovateľa, definuje ho a prepája odborné publikácie s 

praktickými indikátormi z praxe konzultačných firiem. Na ukazovatele výrobného a 

materiálového toku plynule nadväzuje reporting, ktorý tieto indikátory zobrazuje. Po 

spracovaní teoretického základu reportingu, dostupných štatistických nástrojov a zásad pre 

vypracovanie nasledoval praktický algoritmus. V rámci algoritmu už boli implementované 

návrhy autorky, a teda ide už o praktickú časť tejto práce. Taktiež je v rámci algoritmu 

popísaný postup, akým bol reporting v tejto práci tvorený, vrátane praktických ukážok.  

Vybraných bolo 5 ukazovateľov, ktoré mali byť výstupom tejto práce. Po prevedenej analýze 

boli skonštruované 4 ukazovatele, tj. 4 grafy. Celkový prehľad ukazovateľov s vizualizáciou je 

prehľadne k dispozícií v tabuľke, viď. Tab.4. Spomenutá tabuľka odkazuje na grafy, ktoré boli 

vytvorené v rámci kapitoly 3., ide konkrétne o Obr.6, Obr.7, Obr.8 a Obr.9. Tieto grafy, ktoré 

reflektujú objekt dát výrobnej zákazky a skladu, majú ukážku štruktúry kontingenčnej tabuľky 

v prílohách 1 až 3. Ide o vlastnú aplikáciu teoretických poznatkov do praktického riešenia. Na 

základe predchádzajúcej rešerše autorka dospela k záveru, že vzhľadom k povahe a typu 

zdrojových dát, budú práve tieto KPI a grafy s nimi spojené cesta k efektivizácii koordinácie 

výrobného toku. Jednotlivé grafy zahŕňajú kľúčové oblasti, u ktorých je potrebný pravidelný 

prehľad. Ide predovšetkým o stav aktuálnej výroby, stav skladových zásob v procese a v 

zaskladnení, nielen kvôli aktuálnej situácií ale napríklad aj z prediktívneho hľadiska. 

Grafy s väzbou na sklad, tj. KPI množstva zásob na sklade aj v procese Obr.6 a Obr.7, sú 

navrhnuté na základe vstupnej tabuľky Tab.5, spracovanou do podoby výstupnej tabuľky, 

viď. Tab.6, s detailným rozborom štruktúry kontingenčnej tabuľky v prílohe. Ich primárnym 

cieľom je zobrazovať skladovú zásobu vrátane poistnej a taktiež aj zásobu, ktorá už bola 

vyskladnená. V rámci spracovania išlo o najmenej problémové grafy, čo dokazuje aj 

jednoduchá štruktúra makra. 

Grafy definované podľa výrobnej zákazky ako objektu dát, tj. KPI celkového vyrobeného 

množstva sú zobrazené na Obr.8 a Obr.9, vstupná tabuľka viď. Tab.7, spracovaná do 
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podoby výstupnej tabuľky, viď.Tab.8, a taktiež je ich kontingenčný podklad k dispozícií v 

prílohe. Tieto grafy zobrazujú v globále množstvo, ktoré bolo vyrobené, množstvo, ktoré 

vyrobené nebolo ale malo by byť a prípadne množstvo chybných kusov. Práve porovnávanie 

týchto veličín, plánu k skutočnosti, je kľúčové. Všetky uvedené grafy sú v rámci makra 

naprogramované tak, aby sa po stlačení tlačidla zaktualizovali. Vo firmách je tento postup 

štandardný a bežne používaný.  

Graf dostupnosti stroja viď. Obr.3, reflektuje ilustratívne hodnoty a je len ukážkou, že aj 

objekt dát stroj, vie byť podkladom pre relevantné analýzy. Bohužiaľ tento graf nebolo možné 

zostrojiť len a výlučne na základe dostupných údajov od Tomeka a Vávrovej (2007), nakoľko 

sa nejedná o triviálny graf a pre jeho správne konštrukčné prevedenie by bolo potrebné 

zapojiť ďalšie zdroje a rozšíriť zdrojové dáta generované strojom. Napriek tomu sme ho 

zaradili do tabuľky, lebo bol položený za cieľ, dokonca aj v rámci pokusu modulovo 

vykreslený, avšak po overení reálnych možnosti ho nebolo možné zrealizovať.   

Nakoľko cieľom práce bol okrem teoretických výstupov aj návrh automatizácie praktického 

reportingu, boli navrhnuté makrá pre spomínané grafy. Kapitola 4 je venovaná automatizácií 

v kóde VBA a praktickému návrhu automatizačného riešenia u grafov, ktoré sa podarilo 

skonštruovať. Do budúcnosti veríme, že by bolo možné tieto grafy prípadne ich alternatívy  

vrátane priloženého makra zapracovať podľa potreby do konkrétnej spoločnosť. Rovnako 

aplikovateľné je aj makro, ktoré je ľahko editovateľné vďaka prehľadnému a konkrétnemu 

popisu jednotlivých krokov. Vývoj kódu bol problematickou a časovo najnáročnejšou časťou 

tejto práce, využíval sa systém záznamu makra, ale aj dodatočnej ručnej editácie, ktorá v 

rámci korektúry vyžadovala opakované testovanie funkčnosti. 

Predmetné grafy neboli doposiaľ aplikované v praxi, teda nie je možné v tejto chvíli uviesť ich 

vplyv na efektivitu koordinácie výrobného toku. Avšak po predchádzajúcej rešerši a faktu, že 

predmetné grafy vychádzajú z relevantných teoretických podkladov, sa domnievame, že ich 

využitie v praxi bude opodstatnené a taktiež že ich priebežné vyhodnocovanie bude mať 

pozitívny dopad na riadenie výrobného toku. Nutné podotknúť, že predmetné grafy 

neodzrkadľujú celkový potenciál reportingu, a treba ich vnímať len ako  vzorové alternatívy. 

Slúžia ako návrh, ukážka toho, ako štatistiky môžu vyzerať. V kapitole venovanej KPI je 

podrobne rozpísaná problematika, okrem iného obsahuje aj výpis ukazovateľov od 

konkurenčných  konzultačných a softvérových firiem, čo potvrdzuje rozmanitosť reportov. 

Reporting a obzvlášť voľba KPI je studnica nepreberného množstva variant, vždy záleží od 

konkrétnych potrieb užívateľa. Predmetné grafy sú preto len návrhom autorky po 

preštudovaní a spracovaní odbornej literatúry.  
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Záver 

 

V odborných kruhoch je často skloňovaný termín dátovej evolúcie, ktorý zahŕňa postupné 

kroky vo vývoji a implementácie agilného informačného systému. Podľa odborníkov z radov 

konzultačných firiem, je reporting určitý predhovor agilnej implementácie softvérových 

riešení. Ide o sekvenciu optimalizačných návrhov, ktoré sa postupne do firmy alebo inštitútu 

zavádzajú. Evolúcia spočíva práve v tom priebežnom zapájaní a získavaní potrebných 

znalostí, a končí v momente, kedy sú informačné potreby konkrétnej firmy naplnené. Prvým 

krokom v rámci evolučného procesu je práve automatizácia činnosti v MS Excel a tvorba 

grafov (Holubec, 2017). Tvorba reportingu a vytváranie automatizačných procedúr je podľa 

autorky práce kľúčové práve z toho hľadiska, že ide o súčasť spomínanej implementácie. Je 

to zároveň príležitosť vyzdvihnúť a poukázať na potrebu podniku, vlastniť reportingový, 

eventuálne dashboardový systém, uviesť ho na konkrétnych príkladoch, ktoré by bolo v 

budúcnosti možné premietnuť do praxe. Aj keď je táto práca je zameraná na problematiku 

výrobnej firmy, výber KPI pre výrobné prostredie a pod., skúsenosti získané vypracovaním 

tejto práce sú aplikovateľné aj mimo výrobnú sféru.  

V úvode bolo definované, že cieľom a zároveň praktickým výstupom práce je na základe 

definovaných teoretických znalostí navrhnúť a  vytvoriť reporting vrátane návrhu 

automatického postupu pri spracovaní. Teoretický základ bol čerpaný z úvodných rešerší, 

najmä z publikácie od Tomeka, Vávrovej (2007). Táto publikácia bola východzím podkladom 

pre praktickú časť práce. Na základe nimi definovaných vstupných dát boli v rámci 

praktického výstupu vytýčené tieto grafy a to KPI celkového vyrobeného množstva v 

príslušnom týždni a vzhľadom k pracovisku, KPI množstva zásob v procese a na sklade. 

Graf reflektujúci OEE nebolo možné vzhľadom k jeho netrivialite zobraziť, čo sme upresnili a 

odôvodnili v kapitole popisujúcej získané skúsenosti. Ciele práce vymedzené v úvode boli 

teda čiastočne dosiahnuté. Vybrané grafy boli spracované v rámci automatizačného riešenia 

v kóde VBA. Detailný súpis jednotlivých kapitol a prehľadu praktického spracovania je 

špecifikovaný vo vyššie zmieňovanej kapitole. 

Ako už bolo uvedené, je všeobecným faktom, že práve komplexný spravodajský systém má 

značný vplyv na výrobný tok a jeho koordináciu. Pre zefektívnenie koordinácie je kľúčové 

práve vytvorenie reportingu, ktorý v spolupráci s kontrolingom bude predstavovať 

monitorovanie vybranej situácie. Práve prehľad na základe ukazovateľa môže výrazne 

napomôcť pri detekcii a následnej eliminácií problémov. To je základným kameňom 

optimalizačných procesov. Pri výbere a špecifikácií KPI sa dbalo na to, aby boli konkrétne 

ukazovatele vhodne navolené s priamou väzbou na efektivitu výroby, a taktiež v rámci 
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automatizačného riešenia, aby ich aktualizácia bola samostatná po stlačení tlačidla. Už len 

fakt, že reporting a jeho obnovovanie v čase je naprogramovateľné a teda pre užívateľa 

nepredstavuje žiadnu dodatočnú časovú náročnosť, je jeho nespornou výhodou. Konkrétne 

aktualizácia 4 grafov vytvorených v rámci tejto práce má časovú náročnosť odhadovanú 

rádovo v hodinách. S využitím tlačidla a naprogramovaného makra sa tento časový fond 

eliminuje takmer v plnom rozsahu. Užívateľ ma takmer okamžite k dispozícií grafy, výstupy a 

tabuľky a môže tak časový fond venovať už konkrétnym nezrovnalostiam, o ktorých by bez 

reportingu nemal prehľad. To je aj argument, prečo je reporting tak podstatný pri efektivizácii,  

byť informovaný o celkovom stave a byť informovaný o individuálnych problémoch. Efektívne 

koordinovať výrobný tok znamená ho riadiť a dokonale sledovať, a to je to, čo reporting 

umožňuje. To je práve prínosom tejto bakalárskej práce, ktorej výstupy slúžia práve k 

sledovaniu indikátorov a kritických hodnôt, čo umožňuje na základe reportingu pracovníkom 

eliminovať prekážky vo výrobe a vyladiť tak ten tok samotný. 

V rámci dátovej evolúcie je možné pokročiť a pristupovať k ďalším a ďalším nástrojom pre 

zefektívnenie. Práve reporting vytvorený v MS Excel je prvým evolučným krokom a zároveň 

ukážkou nielen toho, ako môžu byť dáta využívané ale aj motiváciou podniku aplikovať tieto 

možnosti. Práve správne vizualizovaný reporting s vhodne navolenými ukazovateľmi môže 

konkrétnej inštitúcii ukázať opodstatnenosť dátových analýz a posúvať tak evolúciu napred.  

Je to neustály proces príležitostí zlepšovania systému, a teda možnosti pokračovania v 

problematike v rámci diplomovej práce autorky, rozšíriť tak znalosti a aplikáciu do praxe, 

prijať nadväzujúce riešenie a posúvať hranice dátových možností v rámci evolúcie.  

Znalosti a výstupy v rámci tejto práce nie sú obmedzené iba na problematiku výrobných 

firiem, napriek faktu, že teoreticky z nej vychádzajú. Dátová veda je progresívna oblasť 

aplikovateľná do rozličných oblastí. 

V závere práce by autorka ešte rada poukázala na fakt, že problematika digitalizácie a 

dátovej vedy sa v dnešnej dobe týka nielen výrobných spoločností ale aj akýchkoľvek iných 

inštitúcií kooperujúcimi s dátami, napríklad letísk, leteckých úradov a pod. Schopnosť 

spracovávať a vyhodnocovať informácie je dnes považovaná takmer za samozrejmosť.  
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