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1 Úvod 
V dnešní době, kdy svět ovládají nejrůznější informační a výpočetní technologie, 

je třeba nezahálet za nastavenými trendy. Od pouhé internetové komunikace, zasílání 

souborů, přes čtení zpráv, prohlížení obrázků a videí se přešlo například k online nakupování, 

internetovému bankovnictví či správě vlastních účtů. Internet propojil celý svět a ovlivnil 

i firmy, které disponují vlastní webovou prezentací, jež jsou v některých případech spjaté 

s online službami, například v podobě uživatelského portálu. S takovou možností se v dnešní 

době setkáme i u společností dodávající elektřinu či plyn, kde každá má své vlastní řešení, 

které se může od konkurence značně odlišovat svým vzhledem, strukturou 

nebo funkcionalitou. Pokud chce organizace učinit svůj portál uživatelsky přívětivějším, 

jednou možností je prozkoumat právě konkurenční řešení a inspirovat se. A právě to je řešeno 

v této diplomové práci. 

Správě vlastních internetových stránek se věnuji několik let, a i proto jsem se již 

ve své bakalářské práci zabýval optimalizací webové prezentace firmy, avšak z pohledu SEO, 

tedy optimalizací stránky pro vyhledávače. Za stejně dlouhou dobu jsem se setkal s řadou 

uživatelských portálů (internetbanking, mobilní operátoři), které zároveň využívám 

a u kterých podvědomě srovnávám a soudím, jaké řešení je pro mne, jako pro uživatele, 

vhodnější. Během posledního ročníku studia jsem pak získal příležitost pracovat 

pro nadnárodní energetickou společnost, kde jsem obdržel nabídku pro zpracování diplomové 

práce na téma optimalizace uživatelského portálu. Tu jsem bez dlouhého přemýšlení přijal, 

jelikož je pro mě významné přispět svým podílem takové korporaci a zároveň  

mi je umožněno věnovat se optimalizaci internetové prezentace z nového pohledu, a tím 

rozšířit své znalosti. 

Cílem je jednak navrhnout vylepšení uživatelského portálu firmy z oblasti energetiky, 

a to na základě benchmarku ve srovnání se třemi konkurenčními portály, a dále také vyslovit 

doporučení na základě výsledků analýzy dat získaných šetřením mezi uživateli, zda je vhodné 

vytvořit mobilní verzi systému. 

Diplomová práce je strukturována do tří částí. Teoretická východiska přibližují 

rozdílné přístupy k internetu, význam portálu ve firmách a také popisují různé pohledy 

na kvalitu webových stránek. Další kapitola obsahuje analýzu výchozího stavu portálu 

zadavatelské firmy a zpracování dat získaných od běžných uživatelů internetu v podobě 

dotazníku. Závěrečná část je zaměřena na doporučení a návrhy, které by společnost měla 

ve svém portálu zohlednit a zvýšit tak hodnotu svého řešení ve vztahu k zákazníkům. 
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Získávání dat bude probíhat vyplňováním dotazníku formou osobního dotazování 

s různými internetovými uživateli. Na základě zpracovaných informací bude proveden 

benchmarking, který pomůže pochopit rozdíly v kvalitě jednotlivých konkurenčních portálů. 

Z důvodu podepsané dohody o mlčenlivosti se zadavatelskou firmou nesmí být 

veškerá data o společnosti a řešení daného problému oficiálně zveřejněna. Práce tedy nemůže 

být v plném znění v systému DSpace umístěna. V celém rozsahu, tedy včetně kapitol 

„Analýza výchozího stavu řešení uživatelského portálu“ a „Návrh inovace prostředí 

uživatelského portálu“, je diplomová práce dostupná pouze na vyžádání autora. 

  



7 

 

2 Teoretická východiska návrhu efektivního uživatelského 
rozhraní informačního systému 

Uživatelský portál zasahuje do několika oblastí. Přistupuje se k němu z veřejné 

nebo interní sítě, na různých zobrazovacích zařízeních, je určen pro různé funkční oblasti 

a je součástí podnikatelského informačního systému, kde zahrnuje především segment řízení 

vztahů se zákazníky. Pracuje s daty, informacemi a znalostmi o nich, a proto je třeba zajistit 

určitou bezpečnost těchto údajů. To vše je popsáno v této kapitole. 

2.1 Webové rozhraní 

V moderních zemích je internet běžnou součástí života. Lidé si na svém zařízení 

zobrazí aktuální zprávy, přečtou či napíší e-maily, zaplatí účty, zkontrolují svůj bankovní 

zůstatek, objednají nejrůznější zboží, dokonce mohou inteligentně ovládat svou domácnost 

a skrz internet například zkontrolovat zavřená vrata, zapnout televizi či rozsvítit v určité 

místnosti. Aby tyto, i stovky dalších jiných možností byly realizovatelné, je třeba využít 

webového rozhraní. 

Návrh interface neboli rozhraní, souvisí se třemi základními pojmy – použitelnost, 

vizualizace a funkčnost. V posledních letech pak byl přidán ještě jeden kritický faktor  

– přístupnost. Pod návrhem rozhraní si lze představit vývoj webových stránek, multimédií  

či počítačového softwaru. Použitelnost poukazuje na to, jak snadno jsou navigovány různé 

položky, jak jsou zpracovány. Ve vizualizaci se zabýváme vytvořením zajímavého 

a příjemného média, přičemž je třeba vyvarovat se rušících prvků. Ve funkčnosti 

jsou zahrnuty jednotlivé funkce a to, jak jsou užitečné pro podporu daného úkolu. Přístupnost 

je nejnovějším kritériem. Je zaměřena například na uživatele s určitým postižením 

a jejich možnosti pro používání rozhraní. (Web interface design, 2011) 

K internetu, respektive datům a službám, jež nabízí, můžeme přistupovat klasickým 

způsobem, v posledních letech pak i z mobilních zařízení, což se stává stále populárnější. 

Charakteristika obou způsobů je přiblížená v následujících dvou podkapitolách. 

2.1.1 Klasický přístup k internetu 

K dosud nejběžnějším způsobům prohlížení webů a využívání internetových služeb 

se řadí klasický přístup, který spočívá v používání stolního počítače nebo notebooku (včetně 

zařízení typu netbook, ultrabook atp.).  

Jednou ze vstupních bran do online světa je internetový prohlížeč. Dříve 

byl nejvyužívanějším Internet Explorer (IE), dnes už existují konkurenční browsery, 
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které podíl IE na trhu dostihují či předbíhají. Nejznámějšími z nich jsou Google Chrome, 

Firefox a Opera. Ty slouží pro využití nejznámější služby internetu, tzv. WWW
1
, 

což je systém odkazy propojených dokumentů, jež jsou tvořeny textem, obrázky, videi 

a jinými multimédii. První WWW stránku vytvořil vědec Sir Tim Berners-Lee, který zároveň 

navrhl jazyk HTML
2
, a to kolem roku 1990. Od té doby prošla tvorba webových stránek 

podstatným vývojem, během kterého byly vymyšleny nové jazyky (např. PHP
3
), pro snadnější 

správu založeny redakční systémy a také se neustále mění trendy určující vzhled 

internetových prezentací. Prohlížeče však neslouží pouze k prohlížení či spravování 

webových stránek. Další velice často vyhledávanou službou je elektronická pošta,  

neboli e-mail. Ta umožňuje textovou komunikaci, přičemž lze odesílat i soubory (obrázky, 

multimedia, archivy). Mezi nejznámější společnosti nabízející zdarma tuto službu u nás patří 

Seznam, Centrum a Google. Komunikovat nemusíme jen prostřednictvím e-mailu, ale i díky 

sociálním sítím, jež se staly úspěšné během několika posledních let. Do podvědomí uživatelů 

se zapsal zejména Facebook a Twitter. Za sociální síť se pak považuje i velice populární 

server YouTube, který je určen k nahrávání (a následnému přehrávání) videí z nejrůznějších 

oblastí (domácí videa, hudební videoklipy, osobní video-blogy apod). Vlastností klasického 

přístupu mimo jiné je, že poskytuje jednotlivým webovým stránkám dostatek prostoru 

pro zobrazení informací. S trendem vytváření větších zobrazovacích zařízení s vyšším 

rozlišením pak takového místa ještě přibývá. (Procházka, 2010), (Imip, 2011), (Jak na internet 

– prohlížeče, 2012), (Jak na internet – struktura, 2013) 

Ovšem abychom mohli využívat internet, nemusíme nutně přistupovat přes prohlížeč. 

Spousta služeb je zprostředkována pomocí aplikací, jež se instalují, případně pouze stahují, 

do počítače. I výše zmíněné e-maily můžeme spravovat pomocí tzv. klienta (nejznámější 

Microsoft Outlook). Ten, na rozdíl od většiny klasických poskytovatelů, umožňuje využívat 

interaktivní kalendář, zaznamenávat úkoly s nastavením upozornění, upravovat textové 

dokumenty, zprostředkovat telefonní hovor a další. Další typ komunikace zajišťují 

messengery (ICQ, Jabber atd.), kdy každý registrovaný má vlastní unikátní přihlašovací údaj 

(ať už číslo nebo přezdívku) a ostatní uživatele, s nimiž chce komunikovat, má zapsané 

v adresáři. Většina messengerů nabízí to samé, co e-maily – tedy odesílání textů, obrázků 

či jiných souborů, ovšem svým charakterem jsou vhodné spíše pro dopisování v reálném čase. 

                                                 

1
 WWW – World Wide Web, celosvětová síť 

2
 HTML – HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext 

3
 PHP – Hypertext Preprocessor, skriptovací programovací jazyk 
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Navíc mají tu výhodu, že lze vidět, zda je druhá osoba právě přítomna. Popsaný způsob 

umožňuje např. i rozšířený software Skype, jehož hlavním účelem je telefonický hovor, 

který je díky internetu veden zdarma. Zároveň lze takové spojení rozšířit o video přenos 

pomocí web kamery. 

Internet samozřejmě neslouží pouze k zábavě, ale jeho potenciál využívají 

i organizace. Například zákazník může spravovat své bankovní účty nebo výdaje za telefon 

bez nutnosti osobní návštěvy odpovídající pobočky. Zaměstnanci nemusí mezi sebou přenášet 

dokumenty na USB klíčenkách a firemní partneři nejsou nuceni kvůli každé schůzce 

či prezentaci cestovat do druhé společnosti. Manažeři organizací si také uvědomují potřebu 

podnikových informačních systémů (popsáno v dalších částech práce), které jsou založeny 

na získaných datech. Jejich zdrojem může být vyplnění obchodní smlouvy zákazníkem, 

objednávka zboží, data získaná ze sociálních sítí nebo například průzkumem (viz 2.5 Typy 

výzkumu a jejich charakteristika). (Gála a kol., 2009), (Pecinovský, 2011), (Jak na internet  

– aplikace, 2012), (Microsoft Outlook, 2013) 

Za zmínku stojí i Cloud computing, což je na internetu založený model vývoje 

a používání počítačových technologií. Obecně spočívá v poskytování programů a služeb 

uložených na serverech. Uživatelé k nim přistupují pomocí prohlížeče nebo příslušné 

aplikace, přičemž platí za jejich využívání. Existují tři základní modely. Prvním z nich 

je SaaS (Software as a Service), kdy si uživatel zaplatí přístup ke konkrétní aplikaci, 

ke které přistupuje přes prohlížeč, dále PaaS (Platform as a Service) model, který poskytuje 

základní hardware, operační systémy, databáze, vývojářské nástroje a další pro podporu 

celého životního cyklu tvorby a poskytování aplikací. Posledním typem je IaaS (Infrastructure 

as a Service), který zahrnuje servery (fyzické i virtuální) i datová uložiště. (Strickland, 2012), 

(Jamsa, 2012) 

Internet je tedy založen na rozmanitých informacích, se kterými mohou pracovat 

nejrůznější aplikace a služby, k nimž uživatel přistupuje a dle svých potřeb využívá.  

2.1.2 Mobilní přístup k internetu 

Spousta lidí vlastní nějaké mobilní zařízení, ať už jde o přehrávač hudby, mobilní 

telefon, tablet, notebook nebo smartphone. Tato zařízení se často stávají nezbytným 

pracovním nástrojem, který umožňuje se téměř kdekoliv připojit k internetu 

nebo k informačním systémům. (T. Kozel, 2011) 

Tvorba webu a webových aplikací pro mobilní zařízení se na první pohled neliší 

od vývoje klasického webu či aplikace, z čehož může plynout úsudek, že mobilní verze 
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je pouze jakousi optimalizací. Ovšem takový závěr je mylný. Dále je třeba mít na paměti, 

že vývoj mobilních aplikací není o tom, jaké funkce dané zařízení umí, ale je o jejich 

uživatelích. Z toho vyplývá, že je třeba se nejdříve soustředit na to, komu je produkt určen 

a co chce jeho cílový uživatel, a až poté se zajímat o technické vlastnosti přístrojů. (Castledine 

a kol., 2011) 

Pokud manažeři firmy přemýšlí, jestli má smysl vytvořit mobilní web či aplikaci, 

mohou si své rozhodování usnadnit pohledem na dostupné statistiky. Např. na infografice 

stránky SuperMonitoring.com
4
 z poloviny roku 2013 lze vidět, že počet vlastníků chytrých 

telefonů vzrostl během dvou let o 21 %, a to na 56 %. Operační systém Android bude v roce 

2014 nejpoužívanější (přes 1 miliardu uživatelů), na druhé příčce se předpokládá Windows 

(400 milionů) a třetí místo obsadí iOS (380 milionů). Celých 50 % průměrných mobilních 

uživatelů používá své zařízení jako primární přístup k internetu. Dále 18 % času stráveného 

na mobilních zařízeních s operačním systémem Android a iOS odpovídá pobytu ve webovém 

prohlížeči. Člověk každý den stráví průměrně 7 hodin na různých médiích – z toho 1,8 hodiny 

na mobilních telefonech, oproti 1,6 hodin u počítače. Ze stále rostoucího trendu mobilního 

procházení internetu můžeme předpokládat, že již nikdy nebudou lidé trávit na mobilních 

zařízeních méně času než doposud. Firmy by tedy měly zvážit, zda se touto problematikou 

budou zajímat, resp. zda je v jejich oblasti podnikání takové řešení přínosné.  

 Jak tvrdí Castledine a kol. (2011): „Při tvorbě mobilního řešení se setkáme 

s nevyhnutelným rozhodnutím, zda vybudovat nativní aplikaci nebo webovou aplikaci.“ 

Na webovou verzi se lze dostat skrz webový prohlížeč, nativní aplikace jsou vytvořeny 

pro specifickou platformu. V následujících odrážkách jsou rozepsány pro a proti jednotlivých 

variant. (Tokár, 2011), (Castledine a kol., 2011) 

 

a) Nativní aplikace 

Pro větší uživatelský prožitek; vyvinuty pro konkrétní platformy a zařízení; mohou 

přistupovat k úplné sadě funkcí operačního systému (fotoaparát, mikrofon 

atd.); vyšší výkon aplikací; fungují i offline 

Proti  fragmentace trhu, jelikož jsou aplikace spjaty s konkrétní platformou 

a zařízením; delší doba vývoje; finančně náročnější; nutnost stažení a instalace 

 

b) Webová aplikace 

                                                 

4
 Dostupné z: http://www.supermonitoring.com/blog/2013/09/23/state-of-mobile-2013-infographic/ 
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Pro  funguje na všech zařízeních vybavených prohlížečem; rychlý vývoj 

pro všechny platformy; dovede zpřístupnit funkce typu zjištění polohy, 

zpracování audia a videa, podpora gest a 3D grafiky a další; malá fragmentace 

trhu; není třeba instalovat; ekonomicky dostupné 

Proti  aplikace omezena schopnostmi příslušného enginu; s operačním systémem 

mohou přes webový prohlížeč pouze komunikovat, jinými slovy – mohou 

pracovat jen s funkcemi, které zpřístupní prohlížeč; nefunkční 

bez internetového připojení 

 

Rozhodnutí, kterou variantu vybrat, je zároveň volba mezi vytvořením co nejlepšího 

uživatelského prožitku a rychlým vývojem pro všechny platformy naráz. Ovšem hned 

na začátku by se lidé měli sami sebe zeptat, zda opravdu mobilní řešení potřebují a jestli jim 

pomůže v  jejich podnikání. Vycházet lze například ze statistiky mobilních přístupů na web  

či uživatelský portál nebo je možné udělat průzkum a uživatelů se přímo zeptat. Dle výsledků 

je pak možné se rozhodnout pro konkrétní cestu. Pokud je zjištěno, že mobilní verze není 

potřeba, neprovede se žádná změna. V jiném případě lze navrhnout CSS šablony, jež  

se automaticky načtou na základě vlastností zařízení uživatele nebo je možné vytvořit vlastní 

web určený mobilním uživatelům, většinou jako subdoménu (např. m.firma.cz). Jelikož 

detekční mechanismus nemusí vždy rozpoznat přístup z mobilního zařízení, je vhodné  

na stránku umístit odkaz na standardní (či mobilní) verzi webu. (Castledine a kol., 2011) 

2.2 Informační systém organizace 

Ať už jde o informační systém podniku nebo kterýkoliv jiný, lze jej definovat 

dle Molnára (2009, s. 13) takto: „Informační systém je soubor lidí, technických prostředků 

a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ 

Dalším pojmem v této oblasti je informační technologie, kterou Kaluža (2010, s. 8) 

definuje následovně: „Informační technologie je souhrnem hardwarového a softwarového 

vybavení podporujícího určitou třídu aplikací.“ 

Jinými slovy, IS je zdrojem informací a umožňuje uspokojit informační potřeby 

uživatelů, a to prostřednictvím informačních technologií. V praxi se pak používá zkratka 

IS/IT, která řeší tento pojmoslovný problém. Mezi konkrétní technologie je možné zařadit 

například multimédia, binometrickou autentizaci, radiofrekvenční identifikaci a tak dále. 
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Tato práce se však zaměřuje na podnikové informační systémy, které jsou blíže popsány 

v následující kapitole. (Molnár, 2009), (Kaluža, 2010) 

Informační a komunikační technologie (ICT) přispívají v posledních dvou dekádách 

ke změnám ve společnosti i ekonomice. Zároveň se neustále vyvíjejí, přizpůsobují novým 

podmínkám, zohledňují požadavky zákazníků a tím s nimi podporují vztahy. Sociální 

důsledek prosazování ICT v podnicích, společnosti i domácnostech je ten, že spolu 

komunikují lidé a skupiny, kteří by se nikdy předtím nezkontaktovali. Změny v této oblasti 

se neustále zrychlují a předpokládá se i nadále rozvoj technologií i umělé inteligence. 

Tyto nové trendy musí podnikové informační systémy vstřebávat, také musí umět reagovat 

na rychle se měnící okolí a jejich informační systémy musí být tedy pružné. (Basl a kolektiv, 

2011) 

Výchozím pojmem v této oblasti je koncový uživatel, kterého Prokop (2011, s. 9) 

definuje takto: „Koncový uživatel informačního systému (IS) je pracovník, který aktivně 

pracuje s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) 

a je ‘lidským‘ rozhraním mezi reálným světem a informačním systémem v nejširším slova 

smyslu.“ Uživateli je v IS přiděleno hierarchické místo dle funkčního zařazení (organizační 

jednotka, vztahy z hlediska podřízenosti a nadřízenosti apod.). Na základě tohoto místa 

má nastaveny určité pravomoci a přístupová práva k databázím a souborům. Podle vztahu 

k rozhraní informačního systému dělí Toman (2011) uživatele na: 

- koncového interního – například top management, obchodní referenti, 

- systémového – jde o správce databází, administrátory, systémové pracovníky 

a integrátory, 

- koncového externího – jedná se o zákazníka či potencionálního klienta. 

 

U koncového uživatele se předpokládá určitá informační gramotnost. Oficiální vládní 

dokument e-Česko (2006, s. 12) ji popisuje jako „schopnost uvědomit si a formulovat 

své informační potřeby, orientovat se v informačních zdrojích, vyhledat informace 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tyto informace vyhodnotit  

a využít při řešení konkrétní životní situace či odborného úkolu.“  

Informatická, nebo také počítačová gramotnost, je pak souhrnem znalostí a dovedností 

pro práci s ICT při získávání, zpracování i využívání informací. Sak a Saková (2006) 

vymezují tento pojem jako „kompetence, které umožní jedinci využívat nové technologie 

pro jeho profesní a osobní život v té míře, kdy se necítí počítačově handicapován, 
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není za digitální přehradou a jeho osobní i profesní rozvoj prostřednictvím počítače je otázkou 

jeho volby.“ 

Podnikové informační systémy je vhodné členit dle jejich praktického využití, 

v souladu s nabídkou dodavatelů i s požadavky na řízení firemních procesů. Podnikový  

IS je pak dle Sodomky a Klčové (2010) tvořen subsystémy (moduly): 

- ERP jádrem, jež se orientuje na řízení interních procesů (např. výroba, logistika, 

personalistika, ekonomika), 

- CRM systémem, jež je zaměřen na procesy týkající se zákazníků, 

- SCM systémem řídící dodavatelský řetězec, 

- APS systémem, který bývá součástí předešlého a je určen k plánování a rozvrhu 

výroby, 

- MIS, neboli manažerský informační systém, pracuje s daty všech předchozích 

systémů a podporuje rozhodování.   

2.2.1 Portály 

Pour a Lorenc (2011, s. 58) vysvětlují portál jako „množinu technologií a aplikací 

tvořící univerzální rozhraní, jehož prostřednictvím je každému, koho se týkají (zákazník, 

dodavatel, zaměstnanec apod.), umožněno účastnit se procesů organizace, přistupovat 

ke všem relevantním informacím, komunikovat s ostatními participujícími lidmi a realizovat 

adekvátní aktivity spojené s podnikovými procesy.“ 

 

Vývojovou linii portálů Gála a kol. (2009) vyjadřuje těmito etapami: 

- rozcestník neboli vstupní bod – obsahující různé podnikové informace a možnost 

vyhledávání, typicky centralizované místo pro přístup k informacím, 

- integrátor obsahu – nabízející pokročilejší vyhledávání i zpracování dat díky 

klasifikaci, kategorizaci a indexaci informací, možnost přizpůsobení uživateli, 

- univerzální rozhraní – portál můžeme přirovnat k pracovní ploše operačního 

systému, skrz kterou uživatel přistupuje k odpovídajícím aplikacím a datům, 

- mezipodniková integrace – spojování se s jinými portály, uživatelům již nestačí 

informace a aplikace na úrovni podniku, ale chtějí přistupovat i k datům 

partnerských subjektů.  

 

 Využití portálu se od prvotních katalogizačních forem (typu Seznam.cz, Centrum.cz) 

rozšířilo na poskytování přístupů k různým službám (např. elektronická pošta, 
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zprostředkování zpravodajství, přístup k elektronickým obchodům). Dnes se informace 

integrují do komplexnějších celků a portály tak pro daný účel poskytují relevantní informace. 

Jeho uživateli jsou zaměstnanci, obchodní partneři a také zákazníci. (Gála a kol., 2009),  

(Pour a Lorenc, 2011) 

Gála a kol. (2009) dále specifikuje komponenty spjaté s portály. Portlety umožňují 

přístup k aplikacím. Jedná se o programovou složku, která generuje určitý zlomek 

funkcionality (může se jednat o přehled objednávek či zákazníků). Dovede zprostředkovat 

komunikaci s určitou aplikací (např. ERP
5
) nebo získat data o zákaznících (z CRM

6
 

nebo z veřejně dostupných zdrojů na internetu). Aby k portálu (aplikacím, datům) přistupovali 

pouze určití lidé a ti měli odpovídající práva, využívá se komponenta řízení přístupu 

a bezpečnosti. Pro uživatele je nejdůležitější prezentace, jež zajišťuje zobrazení portálu 

v požadované formě a na konkrétním zařízení. Přizpůsobení portálu danému uživateli 

z hlediska vzhledu či poskytovaných informací slouží přizpůsobení a personalizace. 

Vyhledávání slouží k nalezení obsahu, někdy se využívá již hotových řešení typu Google. 

Podnikové portály také nezřídka disponují správou dokumentů a obsahu, což zahrnuje 

nástroje a přístupy pro vhodné využití dat a jejich poskytnutí uživateli v odpovídající podobě.  

V různých organizacích se využívají i rozdílná portálová řešení, která se mohou lišit 

například ve své orientaci či účelu. Zásadní klasifikací v rámci této práce je členění dle typu 

dominantního uživatele. Uživatelský portál sloužící potřebám zákazníků je typickým 

příkladem vztahu B2C. Portály tedy podle typu dominantního vztahu dělíme podle Gály a kol. 

(2009) na: 

- vztah podniku a zaměstnance (B2E – Business to Employee): určeno pro zlepšení 

práce zaměstnanců (podpora komunikace a spolupráce mezi nimi, zajištění 

přístupu k strukturovaným i nestrukturovaným datům, přenesení vybraných 

činností řešené specializovanými zaměstnanci na běžné zaměstnance), 

- vztah mezi podnikem a zákazníkem (B2C – Business To Customer): zaměřeno 

na zapojení se zákazníků do podnikových procesů a zvýšení jejich loajality 

(zajištění přístupu k aktualitám, zlepšení komunikace s firmou, podpora 

samoobslužných aplikací), 

                                                 

5
 ERP (Enterprise Resource Planning) – systém integrující a automatizující procesy v podniku 

6
 CRM (Customer Relationship Management) – systém podporující řízení vztahů se zákazníky 



15 

 

- vztah mezi podniky (B2B – Business to Business): vhodné na zvýšení kvality 

nabízených služeb zákazníkům díky zavedení integrační platformy kooperujících 

partnerů (typicky propojení s technologiemi dodavatele či odběratele).  

 

Bezpečnost a způsob ochrany dat 

Společnost, využívající moderní informační technologie, je ohrožována úmyslným 

i neúmyslným zneužitím uchovávaných dat. Pro jejich ochranu je třeba využívat 

tyto technologie vhodným způsobem. V dřívějších dobách se na bezpečnost nekladl velký 

důraz, dnes je tomu naopak. Je to jeden z nejdůležitějších prvků informačního systému, 

proto dochází k neustálému vývoji způsobů ochrany, identifikaci původů kybernetických 

útoků, diferencují se způsoby pro zajišťování webové bezpečnosti a také se lidé více zajímají 

o problematiku ztráty elektronických dat. (Ikaros, bezpečnost, 2011) 

Chápání bezpečnosti se postupem času mění. Jeden z prvních počítačů na světě 

ENIAC
7
 byl chráněn způsobem, který by v dnešní době nebyl úspěšný – čtyři měsíce o něm 

svět nevěděl. S rozmachem informačních technologií vznikl nový pojem – informační 

bezpečnost. (Jašek, 2012)  

Doseděl (2004) dělí ochranu dat z hlediska fyzického přístupu k nosičům dat (zajištění 

disků před přístupem neoprávněných osob) a samotného zabezpečení uložených dat (ochrana 

disků proti neoprávněnému čtení), dále z pohledu ochránění dat před zničením (úmyslným 

i neúmyslným) a zneužitím při síťovém přenosu, dále je také důležitá ochrana logického 

přístupu k datům. 

Typ ochrany také závisí na druhu dat. Pokud budou poškozena základní uživatelská 

data, nenaruší to bezpečnost systému. Vysoká ochrana je naopak požadována u spustitelných 

programů, kde modifikace jejich kódu může v systému utvořit bezpečnostní díru, a tou pak 

může neoprávněný uživatel například získávat citlivá data. Nejvyšší stupeň ochrany patří 

autentizačním informacím, jako jsou například uživatelská jména a hesla. Jejich zneužití může 

vést k tomu, že útočník bude vystupovat v systému pod jménem kteréhokoliv uživatele a opět 

se tak může dostat k důvěrným datům.  

K datům můžeme přistupovat pomocí operačního systému, případně uživatelského 

portálu, který se je snaží ochránit. Kontroluje a hlídá nastavená práva jednotlivých uživatelů 

a dovoluje jim číst, upravovat či mazat pouze oprávněná data. Ovšem systému nemůže stačit 

                                                 

7
 ENIAC – Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and Computer – první elektronkový počítač 
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pouze to, když někdo o sobě prohlásí, že je administrátor. Musí to určitým způsobem dokázat 

– autorizovat se.  

Nejstarším a rozšířeným způsobem získání autentizační informace je její zadání 

pomocí klávesnice. Jde o alfanumerická hesla a číselné PINy. Ve většině případů si může 

uživatel heslo zvolit sám, někdy je mu přiřazeno pevně. Za slabou stránku může 

být považován nárok na paměť uživatelů, protože je nevhodné heslo kamkoliv zapisovat, 

vybrané systémy pak automaticky požadují změnu hesla po uplynutí určité doby a bývá také 

běžné, že systém uživateli říká, jaký minimální počet znaků má heslo mít, zda musí obsahovat 

jen číslice, písmena nebo kombinace, dokonce i zda musí být alespoň jedno písmeno velké. 

Lidé by naopak neměli zadávat jména rodinných příslušníků, data narození a podobně. 

V případě webového portálu bývá v některých případech podmínkou pro přihlášení 

se do svého účtu povinnost vlastnit certifikát. Takový certifikát bývá přenositelný 

a při každém přihlášení je potřebné, aby byl dostupný z daného zařízení. Systém jej pak 

automaticky dohledá, nebo cestu k němu zadá sám uživatel. Samozřejmostí je zadání 

klientského čísla či jména s odpovídajícím heslem. Portál poté všechny údaje spáruje, ověří 

jejich platnost a v případě úspěchu umožní vstup do uživatelského řešení.  

Dalším doplňkovým bezpečnostním prvkem je tzv. přihlašovací SMS. Ta je uživateli 

doručena při přihlašovacím procesu a je charakteristická tím, že obsahuje časově omezený 

a zároveň jednorázový kód, který platí pouze pro aktuální přihlášení. 

Jiné způsoby ověření totožnosti, jako je biometrická autorizace (otisky prstů, dlaní, 

skenování tváře, oční duhovky apod.), alespoň prozatím nejsou součástí přihlašování  

se do uživatelských portálů. (Doseděl, 2004), (Gála a kol., 2009), (Talandová, 2010),  

(Bezpečný internet – přihlášení, 2013) 

2.3 User Experience v kontextu návrhu rozhraní informačního 

systému 

User Experience (UX) se do češtiny překládá jako Uživatelský prožitek či zkušenost. 

Výklad tohoto pojmu je velice variantní, ale podstata zůstává stejná. Jiří Mžourek, pracující 

ve společnosti Sun Microsystems jako senior manažer, vidí UX jako dojem, jež je zanechán 

na uživateli. Zda po použití stránek bude frustrovaný nebo spíše nadšený, jestli se ještě vrátí 

nebo je navštívil naposledy a také, jaký obrázek si udělá o samotné firmě. (Lupa.cz, 2010) 

Garrett (2011, s. 6) tvrdí, že: „User Experience není o vnitřním fungování produktu 

nebo služby. Je to o tom, jak to pracuje navenek, kde s tím uživatel přichází do kontaktu.“ 
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Dále dodává, že se jedná o základ pro udržení konkurenční výhody, a to nejen v oblasti 

produktů, ale i webových stránek. Odůvodňuje své tvrzení tím, že UX formuje zákazníkův 

zájem o nabídku společnosti, pomáhá odlišit se od konkurence a podněcuje, aby se klient 

vrátil. 

Leah Buley (2013, s. 4 a 5) pojala User Experience jako: „termín nepopisující pouze 

profesionální postup, ale i konečný výsledek. UX je souhrnný efekt vytvořený interakcemi 

a vnímáním, které někdo má, zatímco využívá produkt nebo službu. Je to termín pro to,  

co lidé často popisují slovy 'milovat' nebo 'nenávidět'; či frázemi 'snadné k použití' nebo 

'špatné řešení'.“ 

Zajímavý poznatek pak do celé problematiky vnáší kniha od Smashing Magazine 

(2012). Podle německých autorů uživatelský prožitek jako takový nelze navrhnout, 

a to z prostého důvodu – UX nezávisí pouze na produktu samotném, ale také na konkrétním 

uživateli, včetně situace, ve které jej používá. Každý uživatel je jiný – někteří zvládají snadno 

splnit, co je od nich na webové stránce požadováno, jiní ne. Ovlivňujícím faktorem 

je zkušenost s podobnými produkty, protože návštěvníci srovnávají internetové prezentace 

s jinými, mají rozdílná očekávání, cíle a také jsou někdy nuceni pracovat v různých režimech. 

Uživatele navrhnout nelze, stejně tak situaci, ve které se nachází. A právě situace může 

přesahovat stav, který byl při návrhu předpokládán. V některých příležitostech může daná 

funkce odpovídat očekávání lidí a bude nápomocná, v jiných se pak může stát obtěžující 

a přivodí zmatek. V tom lepším případě tomu tak bude jen při prvním setkání s danou utilitou 

a při opakovaných využití si na ni uživatel zvykne a ocení její potenciál.  

Lze však navrhovat pro UX, kdy při tvorbě mohou mít designéři v hlavě různé typy 

uživatelských zkušeností a ty promítnout do produktu či služby, která ovšem ve výsledku 

nemusí být oceněna tak, jak se předpokládalo. UX obsahuje různé faktory, jako je zábava, 

emoce, použitelnost, uživatelské zapojení, motivace či zkušenost. A pokud má být aplikace 

například zábavná, musí tomu jít tvůrce naproti – zakomponovat do ní vtipné prvky, 

jako anekdoty, videa, zajímavé kvízy apod. Nicméně uživatelé mají různé standardy 

a zamýšlená vtipná aplikace jej pobavit nemusí. A jak zmínil v rozhovoru Christian Jansen, 

je třeba tvořit aplikace i pro různá zařízení, jež mají různý kontext užívání. (Lupa, 2010), 

(Smashing Magazine, 2012) 

2.3.1 Hodnocení kvality v oblasti internetových stránek 

Je důležité zmínit, že za celou dobu existence webu bylo nadefinováno na čtyři sta 

metrik kvality a k jejich dalšímu vývoji dochází i nyní. Některé z nich jsou spíše 
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bezvýznamné (například kolikrát se musí uživatel posunout v okně prohlížeče, aby se dostal 

k patičce stránky), jiné lze uplatnit pouze u určitého typu stránky – kupříkladu Hassan  

a Abuelrub (2008) ve své studii tvrdí, že charakter webové stránky je důležitý pro určení 

jeho kvality, neboť je nutné nahlížet na něj z rozdílné perspektivy. Sami rozdělují typy 

stránek na byznys a komerční, vzdělávací, bankovní a ostatní. 

 

Kritéria hodnocení kvality internetových stránek dle ISO 

Opěrným bodem těchto přístupů jsou normy ISO. Podle ISO/IEC 25000:2005 

je model jakosti definován řadou charakteristik a vazbami mezi nimi, které poskytují ucelený 

rámec pro specifikování požadavků na kvalitu a její samotné hodnocení. Norma ISO/IEC 

9126 byla prvním mezinárodním standardem z roku 1991, revidována v roce 2001, 

která specifikovala 6 základních charakteristik kvality – Funkčnost, Spolehlivost, 

Použitelnost, Efektivnost, Udržitelnost, Přenositelnost + 27 sub-charakteristik. Později byl 

tento standard nahrazen ISO/IEC 25010, kde byly definovány dva modely kvality  

– Produktový model kvality (obsahující 8 charakteristiky a 31 sub-charakteristik) a Kvalita 

užívání (skládající se z 5 hlavních a 9 vedlejších charakteristik). Nově tato norma přinesla 

Bezpečnost a Kompatibilitu. (Kincl, 2008), (Polillo, 2012) 

 

Kritéria hodnocení kvality webu dle koncepcí různých autorů 

Při prostudování teorie různých odborníků a autorů je možné zjistit částečně odlišné 

pohledy na řešenou problematiku. Některé z nich jsou v dalším textu představeny. 

a) Natoli (2012), který se živí jako UX designér, specifikoval pět atributů, které musí 

produkt mít: 

- Použitelnost – vědí lidé, kde se nachází a kam dále postupovat? Mohou splnit 

úlohy bez nutnosti průpravy? 

- Přitažlivost – čím produkt přiláká zákazníky? Co nového jim přinese? 

- Přístupnost – na jakém zařízení a jakým způsobem budou výrobek používat? 

Funguje výrobek na různých platformách? 

- Chování – jak je aplikace či systém citlivý? Je rychlý jako lidské uvažování? 

- Uživatelská podpora & pomoc – co se bude dít, pokud se stane něco očekávaného 

nebo uživatel nebude vědět, kudy dál? Je dostupná pomoc, která je zároveň jasná 

a opravdu nápomocná? 
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b) Jinou strukturu popisují Hassan a Abuelrub (2008), kteří kvalitu webových stránek 

rozdělili do 4 základních dimenzí – Obsah, Vzhled, Uspořádání a Uživatelská 

přívětivost. Každá část pak obsahuje podrobnější indikátory, viz obr. 2.1. Jednotlivé 

dimenze a indikátory jsou popsány níže. 

 

Obr. 2.1: Hierarchie navržené struktury kvality.  

(Hassan a Abuelrub, 2008, s. 4) 

 

Obsah (Content) – kvalita obsahu je důležitou dimenzí, která závisí na charakteristice 

uveřejněných informací. Někdy je považována za hlavní faktor jakékoliv stránky, protože 

je to hlavní zdroj přidané hodnoty pro zákazníka. 

Včasnost (Timely) – aktuálnost vložených informací, jak často jsou stránky 

aktualizovány. 

Relevantnost (Relevant) – do jaké míry jsou informace komplexní, úplné a poskytující 

správnou úroveň detailů. Jde o informace o firmě, její historii, zákaznících, produktech 

či službách.  

Vícejazyčnost/Kultura (Variety/Culture) – informace jsou dostupné v různých jazycích 

a přizpůsobeny rozličným kulturám. 

Rozmanitost prezentace (Variety of Presentation) – informace jsou prezentovány 

v různých formátech (textové dokumenty, video, audio apod.). 

Správnost (Accuracy) – přesné informace bez překlepů a diakritických chyb 

s uvedenými zdroji. 

Objektivnost (Objective) – vše prezentováno objektivně bez politické, náboženské 

či kulturní zaujatosti. 
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Důvěryhodnost (Authority) – je dána informacemi, jako jsou adresa sídla společnosti, 

sponzorství, vedení, identifikace autorství, kontakt na správce stránky, existující 

metadata. 

 

Vzhled (Design) – jedná se o vizuální charakteristiky, které mají uživatele upoutat, 

prodloužit jeho pobyt na stránce a podmínit k opětovné návštěvě. 

Atraktivnost (Attractive) – vzhled musí být inovativní, působit esteticky a vyvolávat 

v uživateli milé a šťastné pocity, aby si návštěvu stránky užíval. 

Vhodnost (Appropriateness) – design musí odpovídat typu webu, obrázky, barvy i text 

jsou na každé stránce vyvážené. 

Barva (Color) – indikátor týkající se pozadí a barev textu, kde u pozadí 

jsou preferované světlejší barvy a počet barev textu na 1 stránce by neměl být vyšší 

než 4. 

Obrázky/Zvuk/Video (Image/Sound/Video) – tyto netextové prvky by co do velikosti 

měly být malé, jelikož uživatelé nemají rádi dlouhé načítání stránky. 

Text – stránka by měla obsahovat pouze jednu velikost písma pro text a případně jinou 

velikost pro nadpisy. Text by neměl být napsán kapitálkami (netýká se nadpisů), 

protože je hůře čitelný a zabírá více místa. Je vhodné jej rozdělit nadpisy i podnadpisy. 

 

Uspořádání (Organization) – zahrnuje logické skupiny, kategorizaci nebo strukturu 

webových elementů za účelem pomoct uživateli dosáhnout požadovaných informací rychle, 

snadno a pohodlně. 

Úvodní stránka (Index) – odkazy na jednotlivé stránky jsou umístěny na hlavní stránce 

tak, aby měl uživatel představu o vyskytujících se hlavních kategoriích. 

Mapování (Mapping) – odpovídající mapa webu nebo navigační lišta/menu 

jsou dostupné na každé stránce pro usnadnění procházení. Uživatel zároveň musí díky 

zobrazené hierarchii vědět, na které stránce se zrovna nachází. 

Ucelenost (Constistency) – hlavní šablona je stejná na všech podstránkách. 

Odkazy (Links) – všechny odkazy musí být funkční, uživatel se musí z každé stránky 

dostat jedním kliknutím na úvodní stránku. Pokud dojde ke kliknutí na odkaz, změní 

barvu, aby uživatel věděl, že danou stránku již navštívil. 

Logo – logo společnosti je jasné a dostupné na každé stránce. 

Doména (Domain) – organizace vlastní odpovídající název domény. 
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Uživatelská přívětivost (User-friendly) – spjato s řadou indikátorů, jež mají pomoci 

jakémukoliv uživateli nalézt požadované informace, a to v přípustném čase a bez ohledu 

na jeho vzdělání. 

Použitelnost (Usability) – web lze snadno používat, je srozumitelný, fungující, lze 

se na něm lehce pohybovat díky odkazům a obsahuje aktuální informace. 

Spolehlivost (Reliability) – adresa stránky je příhodná a snadno zapamatovatelná, 

rychle se načítá a korektně pracuje i při různých nastaveních obrazovky. 

Samozřejmostí je dostupnost 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

Interaktivní doplňky (Interactive features) – jsou zadány instrukce pro používání 

rozdílných částí, sekcí či forem. Je přítomna funkce s pomocí a kategorie FAQ 

reflektuje nejčastěji kladné otázky a odpovědi na ně. Pro prohledávání stránky 

je dostupná funkcionalita vyhledávání. 

Bezpečnost/Soukromí (Security/Privacy) – k upevnění uživatelovy důvěry jsou veškeré 

transakce zabezpečené a informace ochráněny před třetími osobami. 

Přizpůsobitelnost (Customization) – nastavení obsahu dle potřeb konkrétního 

uživatele. 

 

c) Khan a Samaka (2010) nahlíží na proces odhadování kvality internetových systémů 

ze dvou perspektiv – webových návrhářů a koncových uživatelů. Designéři se více 

soustředí na systémové atributy kvality, jako jsou rozšířitelnost, flexibilita, modularita 

apod. Kdežto uživatelé sledují funkční atributy typu spolehlivost, použitelnost, 

bezpečnost nebo přitažlivost. Ve svém modelu se zabývají pohledem koncového 

uživatele na čtyři ukazatele – Factor-Criteria-Attribute-Metric (Faktor – Kritérium  

– Atribut – Metrika), odtud zkratka FCAM. Faktor představuje „user-perceived 

quality“ (uživatelsky vnímaná kvalita) a obsahuje pět kritérií, jež mají vlastní atributy. 

Jde o: 

- text, s atributy obsah, čísla, nadpisy, dotazy, množství textu, 

- struktura, s atributy rozvržení, odkazy, kvalita odkazů, rozvržení tabulek, 

- obecná kvalita, s atributy rozsah či hloubka, autorita či zdroj, aktuálnost, obecná 

kvalita, obsah novinek, 

- ne-textové, s atributem obrázky, 

- fyzikální vlastnosti, s atributy stránka nenalezena, pozice stránky, navštívená 

stránka, ostatní. 
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Poslední částí modelu je samotná metrika, která vyjadřuje uživatelskou spokojenost 

procentní škálou od 0 % (nesplnění) po 100 % (splnění kritéria). Khan a Samaka (2010) 

ve svém modelu doporučují používat bodovou škálu o pěti dílčích hodnotách (0 %, 25 %, 

50 %, 75 % a 100 %). Další možností je hodnotit významnost kritéria nulou a jedničkou. 

Pokud návštěvník zvolí faktor s hodnotou nula, signalizuje tím, že daný rys nikdy nevyužije 

nebo mu nepřipadá podstatný. S jedničkou je to přesně naopak. Následně se přidělí váhy 

a celkovou kvalitu zjistíme z vážené průměrné hodnoty součtu všech atributů. 

Zkoumané oblasti se svými specifikovanými kritérii budou v rámci diplomové práce 

vycházet z modelu autorů Hassan a Abuelrub, který byl pro úspěšnou aplikaci na šetřený 

případ mírně upraven, resp. přizpůsoben. 

2.4 Benchmarking 

Podstatnou část práce tvoří porovnání uživatelského portálu zadavatelské firmy  

s portály konkurenčních firem. Cílem je získat přehled o tom, jak systémy jiných firem 

vypadají, jak jsou strukturovány a jakou mají funkčnost. Z toho se pak odvíjí výběr či úprava 

vhodných funkcí a návrhy na změny pro zkoumaný portál.  

2.4.1 Historie 

Firma Xerox byla první, která integrovala benchmarking do celé své organizace. Bylo 

to na konci 70. let, kdy stále ztrácela podíl na reprografickém trhu. Průzkumem bylo zjištěno, 

že výrobní náklady firmy jsou rovny prodejní ceně japonských kopírek. Manažeři poté 

odhalili ztrátovost ve skladovém hospodářství. Začali tedy napodobovat proces skladování 

společnosti L. L. Bean, která patřila v té době k největší špičce v této oblasti. Firma Xerox 

dosáhla benchmarkingem velkého zlepšení. 

 

V 80. letech se základní myšlenky benchmarkingu daly charakterizovat v pěti bodech 

(Honus a kol., 2004): 

- nalézt organizaci, která je nejlepší v dané činnosti, 

- analyzovat příčiny, které vedly k dosažení takových výsledků, 

- vytvořit plány pro zlepšení vlastní činnosti a výkonnosti, 

- implementovat stanovené plány, 

- monitorovat a vyhodnocovat výsledky.  
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Zpočátku byl benchmarking zaměřen především na porovnání činností nebo procesů 

(mikro-benchmarking), jako například přeměna vstupů na výstupy. Později se začaly 

srovnávat přímo výsledky organizací (makro-benchmarking). Oba typy spolu však úzce 

souvisí – díky porovnání výsledků identifikujeme činnosti, jež potřebují vylepšit a naopak 

srovnáváním činností a procesů dojdeme k jejich zkvalitnění, což přispěje k lepším 

výsledkům. Zajímat se ovšem můžeme i o mimoekonomické ukazatele, jako je spokojenost 

se službou a její dostupnost, délkou potřebnou k vyřízení určitých záležitostí apod. (Honus 

a kol., 2004) 

2.4.2 O nástroji 

„Benchmarking je umění učit se od společností, které provádějí některé úkoly lépe 

než jiné společnosti. Rozdíl mezi úrovní kvality, rychlosti nebo nákladů vynikající společnosti 

a společnosti průměrné může být až desetinásobný. Cílem benchmarkingu je okopírovat 

'nejlepší praktiky' buď v rámci odvětví, nebo napříč odvětvími,“ tvrdí Kotler (2006, s. 349). 

 

Benchmarking dle Kotlera (2006) zahrnuje sedm kroků: 

1. určení funkce pro benchmarking, 

2. identifikování klíčových veličin výkonu, jež mají být měřeny, 

3. identifikování best-in-class společnosti, 

4. změření výkonu best-in-class společnosti, 

5. změření výkonu společnosti, 

6. formulování programů a akcí k odstranění rozdílu, 

7. realizování těchto programů a akcí a sledování výsledků. 

 

Benchmarking je chápán jako nikdy nekončící soubor aktivit. Ty můžeme sice rozdělit 

na individuální benchmarkingové projekty, ale až díky jejich systematickému opakování 

dospějeme ke změnám a zlepšování. Výstupem takových projektů je identifikace oblastí 

vlastního zlepšování. Realizace zlepšování a změn dává benchmarkingu smysl, 

bez nich by byl tento nástroj bezcenný a zbytečně by se plýtvalo zdroji. Také musí 

být podporován vrcholovým vedením organizace, bez toho by neměl benchmarking šanci 

na úspěch. Jde o systematický proces, který je plánován z hlediska přístupů, nástrojů 

a technik, ale i ze stránky potřebných zdrojů, jakou jsou finance, lidé a podobně. Vyžaduje 

vždy alespoň jednu organizaci, vůči které se bude posuzovat vlastní realita. Ovšem taková 

firma by měla být ve sledované oblasti podstatně lepší. Zároveň by mělo jít spíše o partnera 
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než konkurenta. To je jeden z aspektů pro úspěšné řešení, jelikož díky partnerskému vztahu 

lze problém zkoumat více do hloubky a snadněji.  

Objektem takového projektu může být cokoliv, ať už parametry určitého produktu, 

schopnost nabízet zákazníkům určitou hodnotu, výkonnost vybraných procesů apod. 

Pro vybrání takového objektu by měla být poznána slabá stránka. Ačkoliv se to na první 

pohled nemusí zdát, má benchmarking vzdělávací a motivační roli. Zjišťujeme totiž, že jinde 

to jde lépe a snadněji, pochopíme proces celé zkoumané aktivity.  

Benchmarking překračuje rámec tradičních konkurenčních analýz. Ty často pouze 

srovnávají výrobky nebo finanční potenciál a už se hlouběji nezajímají o to, jak bylo dané 

výkonnosti dosaženo. Konkurenční analýzy však mohou být součástí některých 

benchmarkingových projektů. Zároveň lze využít i jiné metody a nástroje, jako například 

brainstorming či analýzu hodnoty pro zákazníka. Benchmarking tak může přinést dočasnou 

konkurenční výhodu, ale musí se realizovat navržené změny. Nemůžeme jej však považovat 

za všelék na veškeré nedostatky společnosti. Také nemá být chápán jako příležitost 

k vyhledání viníků odpovědných za konkrétní problémy, protože celá řada nedostatků 

je způsobena déle trvajícím špatným systémovým přístupem.  

Nejedná se o nástroj pro špionáž, benchmarking má určitá etická pravidla. Není třeba 

se srovnávat vždy s nejlepší organizací na světě, protože partnery mohou být společnosti, 

které sice nejsou absolutní světovou špičkou, ale provádí zkoumanou oblast lépe. Zlepšení 

se také nedostaví ihned, může to trvat dlouhou dobu, která si vyžádá velké úsilí a zapojení 

lidí. (Nenadál, 2011) 

2.4.3 Benchmarking v kontextu srovnávání uživatelských portálů 

Benchmark vybraných portálů probíhal na základě objektivních výsledků získaných 

osobním dotazováním zvolených respondentů (viz následující kapitola). Uživatelé hodnotili 

jednotlivá kritéria, jež byla shodná pro všechny portály, a posuzovali, do jaké míry s nimi byli 

spokojeni. Každá vlastnost byla v jednu chvíli klasifikována v rámci všech zkoumaných 

portálů za tím účelem, aby respondent viděl její řešení napříč konkurencí, a to v totožnou 

dobu. Poté uživatel mohl přisoudit zvolené ohodnocení dle svých sympatií, potřeb či priorit.  

Po vyhodnocení obdržených dat autor sledoval především atributy, jež svým 

výsledkem překonaly hodnocení webové aplikace zadavatelské firmy. Jinak řečeno  

– charakteristiky, které jsou podle dotazovaných lépe vyřešeny u konkurence. V této pozici 

poté vyspecifikoval konkrétní návrhy pro optimalizaci uživatelského portálu společnosti 
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zadavatele, přičemž zahrnul i vlastní názor v oblastech, které nebyly zmíněným dotazníkem 

šetřeny. 

2.5 Typy výzkumu a jejich charakteristika 

Výzkumy je možné rozdělit do spousty kategorií a podle různých charakteristik. 

Následující text se zabývá pouze těmi, které jsou pro práci relevantní.  

 

Členění podle času představuje výzkumy: 

 ad hoc – jednorázový k jednomu datu, 

 konjunkturální – dlouhodobý,  

 kontinuální – opakovaný. 

 

Podle typu dat pak výzkumy: 

 kvantitativní – měřitelné, lze převést na číselné vyjádření, často 

se při zpracování využívá statistika, 

 kvalitativní – obtížnější měřitelnost, hledání motivu, příčin, postojů, analýza 

spíše psychologická.  

 

K základním metodám sběru primárních dat patří podle R. Kozla (2011) dotazování, 

pozorování a experiment. A právě první zmíněná technika je předmětem diplomové práce.  

Dotazník je soubor otázek pro shromažďování informací od jedinců. Spravovat 

jej můžeme telefonicky, poštou, pomocí osobních (face-to-face) rozhovorů či elektronicky  

(e-mailem, internetovými formuláři). Elektronické či tištěné dotazníky mají tu výhodu, 

že se v relativně krátké době dá oslovit velké množství osob a náklady nejsou příliš vysoké. 

Problém je pak v návratnosti a úplného zodpovězení veškerých otázek. Telefonický způsob 

přináší výhodu v propojení s počítači, kdy se výsledky mohou rovnou zapisovat do systému, 

a také rychlost získávání potřebných údajů. Otázky však musí být jednoduché a celý proces 

by neměl přesáhnout deset minut. Poslední uvedenou kategorií je osobní styk, 

při kterém je dotazník vyplňován buď respondentem, nebo tazatelem. Tato varianta 

bude následně detailněji popsána, jelikož je to nejschůdnější způsob pro získání potřebných 

dat v této práci. (Evaluation Briefs, 2008), (R. Kozel, 2011) 
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2.5.1 Faktory osobního dotazování 

V dotaznících se může se stát, že je otázka nejednoznačná. Buď ji může respondent 

chápat v několika různých směrech, nebo se objevuje situace, kdy o dotazu dva lidé smýšlejí 

rozdílně. Takové nedostatky by však měly být odstraněny ještě předtím, než bude dotazník 

dokončen. Pokud i přesto není respondentovi účel otázky jasný, může se přítomného tazatele 

zeptat na vysvětlení. Zároveň musí být dotaz objasněn tak, aby výklad nenaváděl účastníka 

k určité odpovědi. Další nesporná výhoda osobního setkání je ta, že si tázající může 

povšimnout označené odpovědi, jež je v rozporu s některou předchozí. Jinak řečeno – volba 

určitých odpovědí může vyřadit některé odpovědi v následujících otázkách. Je tedy třeba, 

aby vedoucí rozhovoru dával i na takové situace pozor a zavčas respondenta upozornil, aby 

pak při zpracovávání dotazníků nenastaly dodatečné problémy. 

Faktorů, které mohou snížit, nebo naopak zvýšit vypovídací schopnost dotazníků, 

je ale mnohem více. Pokud to charakter otázky umožňuje, je třeba se ptát přímo a zároveň 

jednoduše, aby její význam pochopil každý bez rozdílu dosaženého vzdělání. Vyvarovat 

bychom se měli, pokud to není koncepčně nutné, cizím a odborným výrazům. Jestliže 

se rozhodneme nabídnout varianty odpovědí, musí být srovnatelné. Ty otázky, jež mají 

jednoznačnou odpověď, je pak zbytečné uvádět. Prostor nesmí dostat ani sugesce. Jedná 

se o formulaci, která neúměrně zvyšuje výskyt určité varianty odpovědi na úkor ostatních, 

a to například emocionálně. Respondent tak může být naváděn k určité odpovědi. Nepřípustné 

je pokládat nepříjemné či sebevědomí snižující dotazy. Na druhou stranu je žádoucí umožnit 

neposkytnout odpověď, tím pak zabráníme nepravdivým odpovědím, nebo dokonce ukončení 

dotazování. Pokud nechceme respondenta zmást, neměli bychom aplikovat negativní otázky, 

v horším případě dvojí zápor v jedné větě. To vše musí podtrhovat slušnost, která musí 

z celého dotazníku plynout vůči tázanému. (Disman, 2011), (R. Kozel, 2011), (Brace, 2013)  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že podstatným přínosem osobního dotazování 

je přímá zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem. Při této metodě lze respondenta 

motivovat k odpovědím, měnit pořadí otázek i upřesňovat jejich význam, což vede k jejich 

správnému pochopení. I díky těmto faktům se jedná o metodu s nejvyšší návratností 

odpovědí. Slabina pak spočívá v časové, případně finanční náročnosti. Zvláště, pokud není 

možné dotazník vyplňovat v menších skupinkách respondentů, ale s každým individuálně. 

Setkat se můžeme ještě s komplikacemi v podobě neochoty spolupráce ze strany 

dotazovaných.  
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V dnešní době je postupně nahrazováno tradiční vyplňování papírových dotazníků, 

tzv. P+P (paper + pen), formou CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Při 

této metodě se využívá nejrůznějších multimediálních přenosných počítačů (notebooky, 

tablety) s elektronickou verzí dotazníku. (Disman, 2011), (R. Kozel, 2011), (Brace, 2013) 

2.5.2 Typy otázek a konstrukce dotazníku 

Kvalitativní výzkum je tvořen otevřenými otázkami bez předepsaných odpovědí, 

přičemž se maximalizuje informační hodnota. Respondent svými slovy sdělí, co uzná 

za vhodné a každá odpověď je tedy originální. Můžeme tak například získat nové náměty 

a inovace. Problematičtější je pak zpracování a interpretace takto získaných poznatků 

a samotná ochota respondenta se těmto otázkám plně věnovat.  

Pro kvantitativní výzkum, který umožní rychlejší získání informací včetně 

jednoduchého zpracování dat, využijeme uzavřené otázky s variantami odpovědí. Brace 

(2013) je dělí na otázky s možnou odpovědí ano a ne, případně s přidanou variantou nevím, 

a ty, kde se vyskytuje určitá širší škála možných odpovědí. R. Kozel (2011) pak členění ještě 

rozšiřuje na otázky alternativní, kdy lze zvolit pouze jednu odpověď, a selektivní, 

kde je možnost výběru jedné a více odpovědí. Zmiňuje se také o uplatnění varianty, 

která umožňuje převést neměřitelné ukazatele na kvalifikovatelné pomocí hodnotící škály,  

viz kapitola 2.5.3 Škály. 

Mezi těmito dvěma typy stojí třetí – polouzavřené otázky. Jsou totožné s uzavřenou 

variantou, ovšem na konec bývá vždy uvedena úniková odpověď (jiné, jinak, další) 

s prostorem na vepsání vlastní odpovědi. Tento způsob dává jistotu, že bylo nabídnuto 

celkové spektrum možných odpovědí. (R. Kozel, 2011), (Brace, 2013) 

 

Obr. 2.2: Členění otázek dle variant jejich odpovědí.  

(R. Kozel, 2011, s. 213) 
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Délka dotazníku se odvíjí od šetřeného tématu, ale počet otázek by neměl překračovat 

dvacet. Dalším důležitým prvkem je i doba, za kterou zvládne respondent dotazník vyplnit. 

Doporučená doba je dvacet minut, ale v některých případech je běžná i hodina. R. Kozel 

(2013, s. 205) ve své publikaci tvrdí, že: „z psychologického hlediska bude respondentovi 

připadat kratší a tudíž sympatičtější papírový dotazník o třiceti otázkách na složeném listu 

formátu A4 (vejdou se zde čtyři stránky formátu A5) než poloviční množství otázek  

na čtyřech samostatných stránkách formátu A5.“ Autoři Foret a Stávková (2003) se s dobou 

vyplňování shodují s předešlým tvrzením (20-25 minut), maximální počet otázek je však 

podle nich 40-50. Při tvorbě musíme dbát na logickou strukturu, jež podpoří plynulost celého 

úkonu. V případě, že dotazník převážně tvoří uzavřené otázky, jedná se o strukturovanou 

verzi. Polostrukturovaný obsahuje navíc polouzavřené či otevřené dotazy. 

Po hlavičce, která přibližuje cíl a způsob vyplňování, následují jednotlivé oddíly 

s otázkami. Úvodní otázky by měly respondenta upoutat a navodit pocit, že dotazník 

je opravdu určen pro něj a jeho řešení jej bude bavit. Následné filtrační otázky selektují 

účastníky tak, aby na následující dotazy odpovídala pouze cílová skupina. V některých 

případech může vést selektivní otázka umístěna na začátku dotazníku k jeho okamžitému 

ukončení, protože respondent zkrátka nezapadá mezi ty, pro něž je šetření navrženo. Další 

otázky se pak už týkají věcné podstaty a specifických částí. Identifikace jednotlivých 

respondentů se provádí v samotném závěru. Bývají uzavřené a nenáročné na přemýšlení. 

Na konec se jako projev vděčnosti udává poděkování respondentovi za jeho čas a ochotu. 

(R. Kozel, 2011), (Brace, 2013) 

2.5.3 Škály 

Výzkumník nejdříve navrhne dimenze – stanoviska k výrokům, produktům či službám 

atd. Respondenti jsou poté dotázání k tomu, aby každou takovou dimenzi ohodnotili pomocí 

nadefinované hodnotící škály. Škála je tedy určena k měření názorů, smýšlení, mínění, 

stanovisek, vztahů nebo znalostí dotazovaných. Podstatným rysem je převedení neměřitelných 

dat na měřitelná. Tento způsob ulehčuje vyjadřování postoje dotazovaného, jelikož mu lze dát 

prostor pohybovat se v určitých intervalech či na konkrétní stupnici. 

Nejjednodušším typem je bodová škála. Ta musí nabízet stejný počet negativních 

a pozitivních odpovědí. Pokud je žádoucí respondentovi umožnit vybrat neutrální odpověď,  

je zvolena lichá variantu, kdy hodnota uprostřed je k tomuto určena. Problémem může být 

větší tendence využívat právě tuto odpověď. Naopak sudá varianta nutí dotazovaného vyjádřit 

postoj, ovšem i k tématům, ke kterým nemusí mít vztah. 
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R. Kozel (2011) i Brace (2013) považují rozmezí 5-7 hodnot ve škále za nejvhodnější 

počet. Více dostupných hodnot však zpřesňuje výsledky, na druhou stranu respondenti hůře 

rozeznávají jemnější rozdíly v postojích. Škála bývá nejčastěji vyjádřena verbálně 

nebo číselně. Pokud je dotazník psán první zmíněnou formou, bývají číselné hodnoty 

přiřazeny při následném vyhodnocování, což umožní provádět nejrůznější statistické výpočty. 

Méně častou variantou je vyjádření stupnice graficky (veselé a smutné obličeje, hvězdičky 

apod.). 

Je třeba zmínit i metodu, kdy dotazovaný seřazuje jednotlivé atributy dle pořadí 

(spokojenosti, oblíbenosti), jež preferuje. Jinou možností je přiřazování libovolného počtu 

bodů nabízeným variantám. Podobným typem je i škála s konstantní sumou, kde se sice také 

přerozdělují body, ale respondent je již omezen jejich množstvím (např. 100). Setkat 

se můžeme i s binární (dichotomickou) proměnnou, kde odpovědi nabývají pouze dvou 

hodnot (např. ano a ne). (Fotr a kol., 2010), (R. Kozel, 2011), (Brace, 2013) 

2.5.4 Kontrola a třízení dat 

Po získání požadovaného množství dat dochází ke kontrole dat a případnému 

vyřazování takových dotazníků, které například nejsou čitelné, nebo je z nich patrné, 

že respondent nepochopil jeho účel. V rámci této práce bude však vyplňování dotazníku 

formou osobního dotazování, u kterého se zmíněné aspekty nevyskytují. 

Dále je vhodné rozdělit respondenty do několika tříd již na začátku zpracování, 

jelikož během analýzy takové skupiny můžeme slučovat, rozdělovat však již ne. Analýza tedy 

probíhá na určitém stupni třídění, který určuje detailnost zvolených tříd. V prvním stupni 

zjistíme četnost výskytu dané proměnné (počet vybraných odpovědí u konkrétní otázky). 

Další stupeň umožňuje porovnávat vztah mezi dvěma vybranými proměnnými (často 

mezi pohlavím a vybranou otázkou), přičemž zjišťujeme odlišnosti mezi jednotlivými 

kombinacemi. Lze zajít i do detailnějšího třízení, kdy druhý stupeň detailizujeme například 

ještě podle dosaženého vzdělání. (R. Kozel, 2011) 

2.5.5 Kódování dat 

Jedná se o fázi, v rámci které se hodnoty zjištěných proměnných (slov, tříd nebo čísel) 

převádí do nových symbolů (nejčastěji numerických). To umožní využít informačních 

technologií pro navazující analýzy. Číselný kód sice může být uveden přímo v dotazníku, 

ale v respondentovi může vyvolávat zmatenost či nepřehlednost, proto se obecně doporučuje 
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kódy neimplementovat vůbec, nebo takovým způsobem, aby o nich dotazovaný nevěděl,  

viz obr 2.3. 

 

Obr. 2.3: Skryté zakomponování kódování do dotazníku.  

(R. Kozel, 2011, s. 106) 

 

U uzavřených otázek je kódování snadné – každé odpovědi je přiřazeno unikátní číslo, 

které je pak zpracováváno. Otevřené otázky je pak nutno ošetřit náročnějším způsobem. 

Řešitel musí přečíst všechny vyplněné dotazníky a u každého otevřeného dotazu vybírá 

odpovědi, které se vyskytují nejčastěji. Těm následně přiřadí vlastní kód. Odpovědi, jež 

jsou zaznamenány v méně než 10 %, jsou považovány za neutrální. Zkoumání 

polouzavřených otázek je řešeno kombinací obou předešlých způsobů. Seznam kódů a jejich 

význam by měl být sepsán v kódovníku, který může mít např. formát tabulky v Excelu. 

(Kotler, 2007), (Reichel, 2009), (R. Kozel, 2011) 

2.5.6 Zpracování dat pomocí vhodného softwaru 

V dřívějších dobách probíhalo i samotné zpracování dotazníků za pomocí tužky 

a papíru. V dnešní elektronické době se využívají obecné (Microsoft Excel) či sofistikované 

nástroje (IBM SPSS). Jelikož se výzkumného šetření této práce zúčastnilo 35 respondentů 

(takový počet poskytne dostatek relevantních dat díky osobnímu dotazování), byl Microsoft 

Excel pro většinu analýzy svými funkcemi dostačující. V něm se vytváří tzv. datová matice 

(viz obr. 2.4). Každý řádek představuje jeden vyplněný dotazník. Sloupce jsou tvořeny 

otázkami a jednotlivé číselné hodnoty představují kód zvolené odpovědi. Jestliže je možné 

u jednoho dotazu vybrat více variant, vytváří se pro jednu otázku tolik sloupců, kolik daná 

otázka nabízí odpovědí. U zvolených odpovědí se pak vepisuje 1, pokud odpověď vybrána 

nebyla, ponechává se místo prázdné. (R. Kozel, 2011) 
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Obr. 2.4: Ukázka datové matice v MS Excel.  

(R. Kozel, 2011, s. 108) 

2.5.7 Analýza zaznamenaných dat a jejich vizualizace 

Naměřené znaky můžeme třídit do určitých skupin, kdy tou nejobecnější 

jsou kvalitativní data (někdy také kategoriální) a kvantitativní. Foret (2008) dělí tyto skupiny 

na data: 

- nominální (kvalitativní) – informace jsou vyjádřeny slovně a mohou 

být dichotomické (nabývají pouze 2 hodnot, např. muž × žena, zdráv × nemocen) 

nebo polytomické (mají více variant, např. nejoblíbenější barva, značka produktu), 

- ordinální – jednotlivé kategorie můžeme uspořádat podle pořadí (např. vzdělání, 

míry souhlasu) a lze zjistit, zda se sledovaná vlastnost liší (je vyšší, nižší, horší, 

lepší apod.) od jiné, 

- číselná (kvantitativní) – obsahují pouze numerické hodnoty, můžeme je rozdělit 

na intervalové (má ordinální vlastnosti, ale můžeme určit, o kolik se jedna hodnota 

liší od druhé) a poměrové (umožňují zjistit, kolikrát se jedna hodnota liší 

od druhé). 

 

Mezi základní analýzu patří popis dat formou statistických charakteristik. 

Ty provádíme na základě hodnot, které respondenti vybrali v rámci jednotlivých proměnných 

(otázek). Obecným ukazatelem je četnost, která reprezentuje počet výskytu hodnot. Tu dělíme 

na absolutní (suma jednotlivých variant odpovědí) a relativní (poměr absolutní četnosti vůči 

počtu oslovených respondentů, vyjádřena v procentech). Pokud chceme zjistit, jaká hodnota 

se vyskytuje nejčastěji, měříme modus. Medián určuje prostřední hodnotu v souboru  
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a průměr, pak aritmetický průměr, který je, na rozdíl od mediánu, ovlivněn extrémními 

hodnotami.  

Nejschůdnější možností, jak člověku představit naměřené výsledky, je tabulková 

či grafická vizualizace. Frekvenční tabulka zobrazuje četnosti naměřených dat, kdy v prvním 

sloupci bývá uvedena např. kategorie proměnné, v ostatních pak samotné četnosti. V případě, 

že potřebujeme zjistit závislosti mezi skupinami proměnných, využijeme kontingenční 

tabulku. Výše vypsané charakteristiky jsou přehledně vepisovány do statisticky-deskriptivních 

tabulek. 

Nejčastěji využívaným typem grafu je sloupcový, které mohou znázornit již zmíněné 

vlastnosti. Jeho nejjednodušší varianta ukazuje výsledky na úrovni prvního stupně (viz 2.5.4 

Kontrola a třízení dat). Pro porovnání výstupů mezi skupinami volíme skupinový 

nebo skládaný graf. K představení nominálních proměnných se užívá koláčových grafů 

s výsečemi. Dalším typem je spojnicový graf, například pro vizualizaci trendu. (Reichel, 

2009), (R. Kozel, 2011) 

2.6 Získání potřebných informací 

Aby bylo možné provést výzkum, je nutné získat vhodná data. Data reprezentují určitý 

stav, fakta, atributy či odrazy dějů a věcí, která sama o sobě bez dalšího kontextu nedávají 

smysl, čili neposkytují žádnou informaci. Informace je tedy soubor dat, jež jsou v určitém 

kontextu, jsou srozumitelná a použitelná. Jestliže pracujeme s daty, která byla získána  

již dříve za jiným účelem (i jinou osobou) nebo před samotným výzkumem, jehož nejsou 

přímo předmětem, mluvíme o datech, resp. informacích sekundárních. Naopak data získaná 

pro uvažovaný výzkum se nazývají primární. (Sklenák, 2001), (R. Kozel, 2011) 

2.6.1 Sekundární informace 

Získávání sekundárních informací v podstatě začalo zvolením tématu a cíle diplomové 

práce. Podkladová data, ze kterých vychází především teoretická část, byla čerpána z vhodné 

literatury, která byla vyhledána ve fakultní a vědecké knihovně a také na internetu. Do této 

kategorie spadají i poznatky z uskutečněných konzultací s vedoucím této práce. 

Důležitým krokem byl výběr zkoumaných webových portálu. Jelikož benchmarking 

umožňuje zkoumat i produkty či služby působící v jiném odvětví, byla v prvotní fázi 

uvažována i tato varianta. Po dalších úvahách se však autor zaměřil pouze na konkurenční 

prostředí, a to subjekty podnikající v oblasti plynu a elektřiny, přičemž zkoumal portály 

na úrovni typu zákazníka Domácnost. Po výběru konkrétních firem bylo třeba zajistit přístup 
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do zabezpečených uživatelských portálů. V případě zadavatelské firmy byl přístup umožněn 

samotnou společností, v ostatních případech autor požádal o autorizační údaje rodinu  

a známé, v jednom případě pak využil dostupné demo verze. Z důvodu ochrany osobních  

a jiných citlivých údajů, nebylo možné každému respondentovi předvádět portál v režimu 

přihlášení pod jednotlivými uživateli. Proto byly vytvořeny tzv. screenshoty
8
 všech sekcí, 

které byly následně v grafickém editoru nařezány a přestavěny do podoby HTML stránek. 

Základní prvky typu hlavní menu, submenu a vybrané požadavky pak fungovaly jako odkazy 

a respondent tak mohl portál osobně procházet. Dalším prezentačním nástrojem byla videa 

představující podobu  a funkčnost jednotlivých portálů. I zde bylo třeba zabránit zobrazení 

zmíněných údajů třetím osobám. V tomto případě došlo k rozmazání takových dat. To vše 

bylo následně použito při sběru primárních informací. 

2.6.2 Primární informace 

Ke sběru primárních informací byla využita technika popsána v kapitole 2.5 Typy 

výzkumu a jejich charakteristika. Konkrétně byl zvolen kvalitativní ad hoc výzkum formou 

osobního dotazování, při kterém byl využit polostrukturovaný dotazník.  

Cílovými respondenty byli lidé, jež mají pozitivní vztah k uživatelským portálům 

(i z jiného odvětví) a dokážou tedy určité prvky ocenit či naopak vytknout. Zároveň byly 

do průzkumu zahrnuty osoby v různé věkové kategorii, přičemž minimální věk byl stanoven 

na 18 let (do té doby osoby většinou žijí s rodiči a služby portálů energetických služeb 

nevyužívají). Celkový počet zodpovězených dotazníků byl stanoven na 35. Autor si zajistil 

respondenty v okruhu známých, vyučujících na ekonomické fakultě VŠB, jiné vyhledal 

pomocí sociálních sítí a také v řadách zaměstnanců pobočky firmy zadavatele. Jednotliví 

respondenti byli kontaktováni osobně, e-mailem nebo telefonicky, čímž byli obecně uvedeni 

do problematiky, a následně s nimi byla sjednána schůzka.  

Při setkání byl každému dotazovanému detailněji představen cíl průzkumu a forma, 

jakou bude celá záležitost probíhat. Každý respondent měl k dispozici několik možností, 

jak se se zkoumaným portálem seznámit - ty byly zmíněny v předchozím textu Za výchozí 

variantu byla stanovena HTML verze portálů, která respondentovi umožnila studovat stránky 

jeho vlastním tempem. V dalších fázích pak byla možnost prohlédnout si dílčí videa ukazující 

funkčnost či efekty portálů. 

                                                 

8
 Screenshot – česky „snímek obrazovky“, slouží k zachycení aktuálního dění na obrazovce do obrázku 
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Během zkoumání jednotlivých uživatelských portálů měl dotazovaný k dispozici 

dotazník (viz příloha č. 1), který obsahoval 30 otázek. Dotazník byl rozdělen do 6 částí 

a byl koncipován tak, že u jednotlivých otázek měl každý portál vyhrazený prostor 

pro zapsání odpovědi. Respondent tak zodpovídal jednu otázku v rámci všech šetřených 

portálů, což mu umožňovalo je v jednu chvíli mezi sebou porovnat a zvolit vhodnou 

odpověď. U každé části na škále 1-5 ohodnotil její důležitost na základě svých preferencí, 

otázky pak byly bodovány na škále 1-6. Jelikož bylo vyplnění dotazníku časově náročné,  

byl alespoň z psychologického hlediska (viz 2.5.2 Typy otázek a konstrukce dotazníku) 

vytištěn na složený list, aby respondentovi připadal kratší. Během vyplňování byla nabídnuta 

pauza, která mohla trvat od několika minut až po dny, pokud to bylo z hlediska časového 

harmonogramu respondenta nutné. Zároveň byl každý respondent požádán, zda souhlasí 

s pořízením audio záznamu celé schůzky. Cílem bylo urychlit celý proces v oblasti zapisování 

vedlejších poznámek, které tak mohly být zaznamenány později.  

2.7 Postup vyhodnocení výsledků moderovaného rozhovoru 

Vyhodnocení výsledků vycházelo z postupu popsaného v předchozích kapitolách. 

V Microsoft Excel byla vytvořena vhodná matice (viz příloha 3), do níž byly zanášeny 

jednotlivé zaznamenané hodnoty. Pomocí odpovídajících vzorců byly vytvořeny výpočty, 

jež průběžně automaticky aktualizovaly výsledky. Sledovány byly absolutní a relativní 

četnosti, modus, medián a průměrné hodnoty vypočítány dle vzorce (2.1).  

    
 

 
∑     ̅

 

 

 

(2.1) 

kde  PHr  průměrné hodnocení zkoumaného kritéria 

 n  celkový počet zaznamenaných měření, kdy n = 35 

ri  jednotlivé hodnoty zadané respondenty 

i náleží do N = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

  ̅  aritmetický průměr zkoumaného kritéria 
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Průměrné hodnocení každého kritéria bylo také vyjádřeno v procentech. 

     
   
 
      

(2.2) 

kde  PVr  procentuální vyjádření výsledků zkoumaného kritéria 

 k maximum hodnotící škály bodování kritérií, kdy k = 6 

 

Aritmetický průměr byl vypočítán i v případě dimenzí, kdy výsledek prezentoval 

jejich váhu.  

    
 

 
∑  

 

 

  ̅  

(2.3) 

kde  PHd průměrné hodnocení zkoumané dimenze 

 n celkový počet zaznamenaných měření, kdy n = 35 

 di jednotlivé hodnoty zadané respondenty 

i náleží do N = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

  ̅ aritmetický průměr zkoumané dimenze 

 

Výpočet procentuálního vyjádření je obdobný jako u vzorce (2.2), liší se však 

v hodnotě jmenovatele.  

     
   
 
      

(2.4) 

kde  PVd procentuální vyjádření důležitosti zkoumané dimenze 

 l maximum hodnotící škály důležitosti dimenze, kdy l = 5 

 

Pro případnou nutnost třízení druhého stupně byly pro snazší analýzu zároveň 

vytvářeny další datové matice, které však již nebyly řazeny podle čísla dotazníku, 

ale podle pohlaví, věku nebo vzdělání.  

Dále byla vytvořena pomocná tabulka, do které byly průběžně zapisovány odpovědi 

z otevřených otázek a poznámky zaznamenané během osobního dotazování. Ty byly třízeny 

dle jednotlivých portálů a konkrétních otázek (viz příloha 4). Poslední sloupec byl určen 

k zapisování čísla dotazníku, ze kterého byly připomínky převzaty. Autor si tak vedl jejich 

četnost, a tak získal přehled o váze těchto tvrzení. 
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Z datových matic byly v MS Excel vygenerovány vhodné grafy a IBM SPSS 

bylo využito pro vytvoření boxplotů. Na závěr bylo zjištěno, kolikrát se na dané pozici portál 

umístil v porovnání s ostatními, přičemž byl tento údaj vyjádřen i procentuálně na základě 

vzorce (2.5) 

     
∑  
 
      

(2.5) 

kde  PVp procentuální vyjádření pořadí portálu na dané pozici 

 pi pořadí konkrétního portálu na dané pozici 

i náleží do N = {1, 2, 3, 4} 

 m celkový počet zkoumaných kritérií, kdy m = 11 

 

Vyznačena byla i průměrná hodnota každé aplikace v rámci všech souvisejících otázek 

(vzorec 2.6), včetně jejího procentního vyjádření (vzorec 2.7).  

 

     
∑  ̅

 
 

(2.6) 

kde  CPHb celkové průměrné hodnocení vyjádřeno v bodech 

   ̅ aritmetický průměr kritéria daného portálu  

 o celkový počet zkoumaných kritérií, kdy o = 6 

 

     
    
 

      

(2.7) 

kde  CPHp celkové průměrné hodnocení vyjádřeno v procentech 

q maximum hodnotící škály kritérií, kdy q = 6 

 

Čtenář tak získal představu, které řešení se dá z celkového hlediska považovat 

za nejlépe zpracované, a naopak. 

2.8 Shrnutí teoretické části 

V dosavadním textu byly popsány dva typy přístupu k internetu v závislosti 

na zobrazovacím zařízení. Byl vysvětlen pojem portál a s ním související bezpečnost 
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a ochrana dat. Protože předmětem práce bylo porovnávat různá řešení uživatelských portálů, 

tedy provést benchmark, musela se nejdříve stanovit konkrétní kritéria. Z více než 400 

existujících koncepcí různých autorů byly vybrány tři, které se svým charakterem hodily 

pro zkoumaný problém. Nastavená kritéria bylo třeba ohodnotit běžnými uživateli internetu 

a musela se tedy zvolit vhodná metoda výzkumu. Za nejlepší variantu bylo zvoleno osobní 

dotazování, jehož faktory, včetně tvorby dotazníku a jeho vyhodnocení, jsou vylíčeny 

v předchozích kapitolách. Nakonec bylo charakterizováno získávání primárních 

a sekundárních dat a postup vyhodnocování výsledků. 
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Následující kapitoly „Analýza výchozího stavu řešení uživatelského portálu“ a „Návrh 

inovace prostředí uživatelského portálu“ nejsou z důvodu podepsané dohody o mlčenlivosti 

dostupné. 
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5 Závěr 
Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení inovací uživatelského portálu 

energetické firmy, a to na základě benchmarkového srovnávání se třemi konkurenčními 

řešeními. Dílčím cílem bylo stanovit doporučení, zda má společnost vytvořit také mobilní 

verzi jejich aplikace.  

V teoretické části byl kromě přístupů k internetu specifikován i pojem portál a způsob 

zkoumání jeho kvality. To vychází z oblasti nazvané User experience (Uživatelský prožitek). 

Z celé řady modelů byly vybrány tři, jež byly postupně představeny. Pro účely práce byla 

vybrána předloha autorů Hassan a Abuelrub, na základě které byl sestaven dotazník rozdělený 

do jednotlivých zkoumaných dimenzí s vlastními atributy. Sběr dat probíhal osobním 

dotazováním s běžnými uživateli internetu. 

Dále byly představeny čtyři porovnávané portály a následně konkrétní výsledky 

výzkumného šetření. Ty odhalily, do jaké míry byli respondenti spokojeni se zpracováním 

zadaných atributů, ale také prezentují reakce na další zcela obecné otázky, jež s uživatelskými 

portály souvisely. Poslední část nevycházela pouze z naměřených hodnot a verbálních názorů 

dotazovaných, ale také z vlastních poznatků autora, jež načerpal během tvorby diplomové 

práce a které v dotazníku zkoumány nebyly. V této kapitole byly popsány jednotlivé návrhy 

na zlepšení uživatelského portálu z pohledu uživatele, přičemž některé z nich byly 

vyobrazeny i graficky.  

V závěrečné části práce byly navrženy inovace v oblasti struktury, jako byla úprava 

navigačního menu v obsahové dimenzi, kde se zejména jednalo o kompletní přebudování 

úvodní stránky, ale také ve funkcionalitě. Zde šlo především o možnosti sestavit si vlastní 

oblíbené menu, povolit či zakázat zasílání různých zpráv a upozornění, nebo důslednější 

zpracování nápovědy. Vzhled aplikace byl vyhodnocen jako vyhovující. Kdyby se ovšem 

společnost rozhodla pro změnu i v této oblasti, bylo by vhodné implementovat moderní prvky 

dle aktuálních trendů. Na základě zanalyzovaných dat bylo vysloveno doporučení 

pro zavedení mobilní verze uživatelského portálu, a to nejdříve formou optimalizace 

pro prohlížeče. 

Vzhledem k navrženým změnám v konkrétních oblastech portálu, včetně doporučení 

vytvořit mobilní verzi, byly stanovené cíle diplomové práce splněny.  
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Seznam zkratek 
3D   trojdimenzionální, trojrozměrný 

APS   Advanced Planning Systém (systém pokročilého plánování) 

B2B   Business to Business 

B2C   Business to Customer 

B2E   Business to Employee 

CAPI    Computer Assisted Personal Interview 

CRM   Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

CSS    Cascading Style Sheets (kaskádové styly) 

ENIAC  Electronic Numerical Integrator And Computer 

ERP   Enterprise Resource Planning 

FAQ   Frequently Asked Questions (často kladené otázky) 

FCAM   Factor-Criteria-Attribute-Metric 

HTML   HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro hypertext) 

IaaS   Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) 

IB    Internetové bankovnictví 

IBM   International Business Machines Corporation 

ICT  Information and Communication Technologies (informační 

a komunikační technologie) 

IE   Internet Explorer 

IS   Informační systém 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace 

pro normalizaci) 

IT   Information Technology (informační technologie) 

KP1   Konkurenční portál 1 

KP2    Konkurenční portál 2 

KP2    Konkurenční portál 3 

MIS   Management Information Systém (Manažerský informační systém) 

P+P    Paper + Pen 

PaaS   Platform as a Service (platforma jako služba) 

PDF   Portable Document Format (přenosný formát dokumentů) 

PIN   Personal Identification Number (osobní identifikační číslo) 

PHP   Hypertext Preprocessor (hypertextový preprocesor) 
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SaaS   Software as a Service (software jako služba) 

SCM   Supply Chain Management (systém řídící dodavatelský řetězec) 

SEO   Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) 

SMS   Short Message Service (služba krátkých textových zpráv) 

SPSS   Statistical Package for the Social Sciences 

UX   User Experience (uživatelský prožitek) 

VP   Výchozí portál 

WWW   World Wide Web (celosvětová síť) 
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