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Abstrakt: Článek navazuje na předchozí příspěvky autorky věnované řízení 
výkonnosti eGovernmentu. V tomto případě je zaměřený na otázky definování, 
vytváření a využití metrik, jako jedné z klíčových součástí konceptů řízení výkonnosti 
(PM, Performance Management). Článek se zabývá rekapitulací podstaty metrik a 
jejich obecného vymezení, snaží se o jejich kategorizaci vzhledem k jejich užití v řízení 
informatiky ve veřejné správě, resp. orgánech veřejné správy. Jako příklady 
prezentuje i některé analytické aplikace a nástroje, tuzemské i zahraniční, pracující 
s rozsáhlými systémy metrik a prezentující veřejně dostupné přehledy a informace na 
úrovni centrálních orgánů.   

Klíčová slova: Veřejná správa, eGovernment, výkonnost, výkonnost eGovernmentu, 
řízení výkonnosti eGovernmentu, metrika, dimenze, KPI, analytika eGovernmentu. 

Abstract: The paper relates to the previous authors texts aimed at eGovernment 
performance management. In this case the paper is focused on the problems of 
metrics definition, implementing and use as one of key parts of Performance 
Management concepts. It summarizes substantial principles and general metrics 
specification or classification related to their use in the public administration 
management and its IT management. The paper includes some examples of analytical 
applications and tools working with big metrics systems and presenting surveys and 
information covering public administration bodies.  

Keywords: Public administration, eGovernment, performance, eGovernment 
performance, eGovernment performance management, KPI, eGovernment analytics. 
 

Metriky jako měřitelné a měřené údaje pro účely řízení, včetně řízení výkonnosti, 
nabývají na stále větším významu, vzhledem ke složitosti a rostoucím nárokům 
řízených objektů, ale i s rozvojem technologií, které jsou schopné metriky sbírat, 
vyhodnocovat a prezentovat uživatelům. S tím souvisejí i rozdíly v jejich pojetí, 
vymezení a vnímání ze strany jak těch, kteří se na jejich přípravě a zpracování 
podílejí, tak těch, kteří s nimi nakonec v reálu pracují. Tyto aspekty pak výrazně 
ovlivňuje i prostředí jejich vzniku a užití, a tedy i prostředí veřejné správy a 
eGovernmentu. Účelem tohoto článku je analyzovat některé možnosti a omezení 
metrik v řízení eGovernmentu, a to na bázi vymezení jejich obecných principů.  

1. Vymezení metrik a KPI jako součást řízení výkonnosti 

Velmi často se metriky chápou pouze jako synonymum pro ukazatele ekonomické i 
mimoekonomické, představující jednu ze základních součástí řízení podniků i dalších 
objektů. Na druhé straně, jak již bylo uvedeno, jsou metriky jednou ze čtyř součástí 
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konceptu řízení výkonnosti, tedy PM, resp. Performance Management (BACAL, 2012), 
(BURTON, 2007), jak ukazuje obrázek 1. 

 

Processes
• Plan

• Measure,

• Adjust

• Act

Methodologies
• BSC, 

• Activity Based Costing,

• Value Based Method,

• Six Sigma,

• European Foundation for Quality Mng. 

Applications
• Budgeting, Planning, Forecasting, 

• Financial Consolidation,

• Dashboards and Scoreboards,

• Profitability Modeling and Optimization

• Financial Statutory and Management Reporting

CPM Metrics

 

Obrázek 1: Koncepce řešení CPM (Zdroj: Chandler, 2007) 

 

V tomto případě jsou již chápány jako ukazatelé a jejich odpovídající dimenze 
nezbytné pro návrh a realizaci analytických, plánovacích a prognostických aplikací, 
které jsou rovněž součástí konceptu PM (NOVOTNÝ a kol., 2010). Pro úplnost je třeba 
dodat, že dalšími dvěma součástmi konceptu jsou procesy a metody, resp. metodiky. 
Podstatným principem celého konceptu je to, že všechny čtyři jeho součásti jsou 
vzájemně provázané s jasně definovanými vazbami. To má z pohledu řízení 
výkonnosti řadu efektů. V souvislosti s metrikami se ukazuje význam těchto vazeb 
v následujících aspektech: 

• Vzhledem k procesům je pak zřejmé, kde se metriky zjišťují a měří, kde se 
zpracovávají a transformují a zejména zda se navržené metriky vůbec 
využívají a kde. V rámci definovaných procesů je možné i analyzovat, kdo, 
jaké role, jsou za uvedené operace zodpovědné, případně z jakých zdrojů 
jsou jednotlivé metriky čerpány, jaká je jejich kvalita a dostupnost. Je možné 
tak zajistit minimalizaci, nebo alespoň redukci zbytečných, neefektivních 
nebo nekvalitních měření a zvýšit celkovou kvalitu systému. 
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• Vazba k metodám a metodikám – ukazuje zázemí, principy měření a širší 
kontext metrik, tak, aby jejich zjišťování a zpracování bylo jasně definováno a 
odpovídalo obvyklým standardům. Význam vztahu metrik k metodám je dán i 
zvýšením úrovně sjednocení interpretací a vnímání měřených hodnot 
různými uživateli, resp. jejich skupinami. Právě rozdílné pochopení metrik 
různými subjekty je jejich častým problémem a problémem celého řízení 
v praxi.  

• Uplatnění v aplikacích – jak již bylo částečně naznačeno, jde především  
o aplikace a nástroje analytického, plánovacího, resp. prognostického 
charakteru. Na tomto základě je možné přesněji definovat funkcionalitu 
aplikací a následně i jejich možnosti uplatnění v jednotlivých podnikových 
procesech (další vazby aplikace – procesy). Dalším efektem této vazby je i 
redukce zbytečného překrývání funkcionality, případně analýzy možností 
dosud nepokrytých a požadovaných funkcí z pohledu procesů.  

V souvislosti s řízením výkonnosti je podstatnou charakteristikou metrik jejich význam 
vzhledem k úrovni výkonnosti podniku a podnikových procesů. V tomto smyslu se 
rozlišují (VOŘÍŠEK a kol., 2012), (PALADINO, 2011): 

• KRI, Klíčové indikátory výsledků, tj. metriky týkající se nákladů, výnosů a 
profitability podniku a sleduje se i spokojenost zákazníků,  

• KPI, Klíčové indikátory výkonnosti, tj. metriky týkající se měření výkonnosti 
lidských zdrojů, výkonnosti interních procesů a další, 

• PI, ostatní indikátory výkonnosti, tj. specifické indikátory výkonnosti 
vybraných procesů, zdrojů či pracovních týmů podniku. 

Protože metriky se většinou chápou jako základ analytických a plánovacích aplikací 
v rámci systémů řízení výkonnosti, hrají v nich podstatnou roli navrhované analytické 
dimenze. To znamená, že jde o většinou hierarchicky uspořádané prvky, podle nichž 
se sledované ukazatele analyzují a plánují. Příkladem mohou být nákladové struktury, 
struktury poskytovaných služeb, struktury pracovníků, externích partnerů apod. 
Zvláštní dimenzí je dimenze času. 

Uvedené termíny by měly být všeobecně známé, přesto autorka považovala za 
vhodné je zrekapitulovat jako všeobecný základ pro další úvahy. 

2. Pojetí a úrovně metrik ve vztahu k eGovernmentu 

Uvedené principy jsou uplatňovány i v systémech metrik pro řízení výkonnosti 
eGovernmentu a orgánů veřejné moci. Pro celou veřejnou správu a eGovernment je 
charakteristická vysoká rozmanitost orgánů a organizací, značný počet řídících úrovní, 
značná různorodost provozovaných aplikací a datových zdrojů a další. Tomu pak 
odpovídá i značný rozsah a rozmanitost systémů metrik, které se v souvislosti s jejich 
řízením a řízením výkonnosti uplatňují (BOYNE, 2006), (JEŠUTA, 2012), (TAJTL, 
2012). Je tedy účelné provést jejich alespoň hrubé zmapování a kategorizaci, tedy 
všech těch, které je možné a dobré sledovat. Z pohledu úrovní řízení lze rozdělit 
systémy metriky do těchto skupin: 

Metriky mezinárodních organizací  

Systémy metrik mezinárodních organizací představují převážně přehledy získaných 
statistických údajů za jednotlivé státy a slouží především k mezinárodnímu 
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porovnávání. Příkladem jsou údaje v databázích EUROSTAT, OECD, WEF a další. 
V současné době z pohledu výše zmíněných dimenzí jsou založené prakticky výlučně 
na dimenzi času, další vesměs nevyužívají. S ohledem na rozsah a rozmanitost zdrojů 
dat je často problémem aktuálnost a srovnatelnost údajů.   

Metriky sledované na úrovni jednotlivých států 

Klasickým zdrojem taktových metrik jsou data statistických úřadů, tedy např. Českého 
statistického úřadu. Statistiky ČSÚ poskytují poměrně širokou škálu údajů, rovněž 

sledovaných v čase, využívaných na úrovni řízení státu, tedy na vládní úrovni a úrovni 
jednotlivých ministerstev a centrálních úřadů. Vedle tohoto zdroje vznikají další 

specializované systémy a portály, jejichž příkladem je Monitor Státní pokladny MF ČR, 
který poskytuje podnikům i veřejnosti dobře zvládnutou vizualizační formou jednak 

základní údaje o státním rozpočtu a jeho čerpání ( 

Obrázek 2), jednak nabízí i celou škálu analytických funkcí založených na 
definovaných ukazatelích a dimenzích (Obrázek 3). I když jde prakticky výlučně o 
finanční data a de facto v gesci MF ČR, má zmíněná aplikace a systém metrik 
celostátní charakter a lze je do této skupiny zařadit. Využití je především informativní a 
do jisté míry kontrolní, jak z pohledu veřejnosti, tak podniků a organizací.  

 

Obrázek 2: Monitor Státní pokladny ČR  
(Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/statni-rozpocet/) 

 

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/statni-rozpocet/
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Obrázek 3: Analytická část monitoru Státní pokladny  

(Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/analyza/) 

Analytické portály na bázi definovaných systému metrik na státní úrovni vznikají 
samozřejmě i v zahraničí, a to i s podporou fondů EU. Jako příklad lze uvést řecký 
projekt OpenBudgets, jehož základní dashboard ukazuje Obrázek 4. 

 

 

Obrázek 4: Dashboard metrik projektu OpenBudgets (Zdroj: http://kpi.okfn.gr/) 

http://monitor.statnipokladna.cz/analyza/
http://kpi.okfn.gr/
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Metriky sledované na úrovni jednotlivých regionů 

Další úrovní řešených systémů metrik jsou metriky sledované na úrovni jednotlivých 
krajů a regionů. Takové řešení je např. rovněž součástí Monitoru Státní pokladny, jak 
ukazuje Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Metriky sledované podle jednotlivých krajů ČR  
(Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/kraje/detail/CZ020) 

Metriky sledované na úrovni jednotlivých orgánů veřejné moci (OVM) 

Základní kategorizaci metrik pro veřejnou správu a eGovernment uzavřeme systémy 
metrik pro: 

• potřeby řízení orgánů státní správy (ministerstev a dalších centrálních 
státních orgánů), 

• potřeby orgánů samosprávy (krajských a místních úřadů). 

Pro oba typy orgánů veřejné moc platí, že jejich systémy metrik a na nich založené 
analytické, plánovací a případně prognostické aplikace zahrnují ty metriky, které slouží 
pro jejich vnitřní řízení a ty určené pro veřejnost (SHARK, TOPORKOFF, 201). Stále 
větší část těchto systémů a aplikací je již založena na metrikách výše definovaného 
charakteru, tedy kombinacích sledovaných ukazatelů a odpovídajících dimenzí. To 
dokazuje vznik a poměrně rychlý rozvoj datových skladů a uplatňování dalších 
technologií podporujících řešení kvalitních a rozsáhlých analytických a plánovacích 
aplikací. Těmito technologiemi je již vybavena většina orgánů státní správy a zvyšující 
se počet úřadů samosprávy.  
 

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/kraje/detail/CZ020
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alan+R.+Shark+D.P.A&search-alias=books&text=Alan+R.+Shark+D.P.A&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sylviane+Toporkoff&search-alias=books&text=Sylviane+Toporkoff&sort=relevancerank
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3. Principy a problémy metrik řízení výkonnosti 
eGovernmentu  

I přes to, že navrhované systémy metrik a aplikací povětšinou zatím netvoří obvykle 
součást celého konceptu řízení výkonnosti, jak bylo zmíněno v úvodu článku, je jejich 
rozvoj již intenzivní. S jejich řešením a implementací jsou v rámci uvedených skupin 
(mezinárodních, resp. nadnárodních organizací) spojeny následující principy a 
problémy, i když jejich přehled nebude s ohledem na rozsah problematiky zdaleka 
úplný: 

• Kvalitní analýza požadavků a potřeb 

Získávání metrik, resp. jejich hodnot, ať už formou standardních zdrojů výkazů, či 
různých průzkumů, je poměrně časově a často i finančně náročná činnost. Je proto 
velmi podstatné počáteční vymezení cílů užití těchto metrik a určení rozsahu, resp. 
oblastí jejich sledování. Počáteční kvalitní analýza požadavků a potřeb řízení OVM je 
nezbytným předpokladem pro efektivní další kroky řešení. Minimalizuje se tak riziko 
tvrzení uvedené v (BASL, NOVOTNÝ, 2015): “Často měříme špatné věci, špatným 
způsobem a opakovaně toho měříme až moc”.  

Tento zmíněný princip je i často důvodem pro trvale kritizované zvyšování 
administrativní zátěže podniků a jednotlivců. Zejména centrální orgány požadují na 
jednotlivých subjektech sbírání a poskytování informací, aniž by byla provedena 
detailní a kvalifikovaná analýza, kdo bude takové informace využívat a za jakým 
účelem.   

• Vztah k procesům řízení VS 

Na předchozí poznámku navazuje i řešení vztahu navrhovaných metrik a podnikových 
procesů, resp. procesů OVM (BASL, NOVOTNÝ, 2015). Problém je v tom, že procesy 
OVM musí být definovány a dokumentovány relativně přesně a na odpovídající úrovni 
detailu. Musí být i zřejmé role, které se na jich průběhu podílejí, aby bylo následně 
jasné, kdo je v jejich průběhu za přípravu (kontroly, opravy atd.) metrik zodpovědný a 
zejména, kdo je bude využívat a proč (viz předchozí bod). Obdobně musí být 
v souvislosti s procesy dokumentovány jejich především datové vstupy a výstupy, jako 
základ pro vyhodnocení datových zdrojů a jejich kvality pro přípravu definovaných 
metrik.   

• Vztah ke službám eGovernmentu 

Systém služeb, základních i IT služeb, je jedním z hlavních principů současného 
řízení. S definováním služeb v rámci eGovernmentu souvisí určení jejich klíčových 
charakteristik (BASL, NOVOTNÝ, 2015) a s nimi souvisejících metrik, a to identifikace 
potřeb uživatelů (podniků, občanů, pracovníků OVM), vytváření standardů služeb a 
jejich cílových hodnot, monitorování výkonnosti. K některým dalším metrikám v tomto 
kontextu paří (FORTINOVÁ, 2015): 

o rozsah poskytovaných a podporovaných IT služeb - v současné době 
nejčastější charakteristika pro sledování úrovně eGovernmentu v rámci států 
EU, založená na standardu 20 služeb EUROSTATu (EUROSTAT, 2016), 

- metrika: počet služeb poskytovaných v daném období, regionu apod. 

o kvalita poskytovaných IT služeb - je daná zejména úrovní poskytované 
funkcionality, kvalitou uživatelského interface apod., 
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- metrika: může být v tomto případě vyjádřená bodovou škálou  

o úroveň využití poskytovaných služeb komerčními subjekty a občany, která je 
velmi často v mezinárodních statistikách v rozlišení na podniky a občany, 
s jejich přesným vymezením, např. obvykle podniky s počtem zaměstnanců 
vyšším než 10 apod., nebo u občanů, 

- metrika: obvykle v procentuálním vyjádření – podle typů podniků, podle 
odvětví, podle kategorií občanů apod. 

o počet občanů resp. firem, které jsou potenciálními uživateli IT služeb: 

-  jde o kvalifikované odhady, ale velmi významné pro výpočty návratnosti 
investic do přípravy IT služeb, 

- metrika – obvykle v absolutním nebo procentuálním vyjádření – podle 
typů podniků, podle odvětví, podle kategorií občanů apod. 

o skutečný počet uživatelů v rámci určitého období,  

- metrika: obvykle v absolutním nebo procentuálním vyjádření – podle typů 
podniků, podle odvětví, podle kategorií občanů apod. 

o náklady na poskytované IT služby 

- objem nákladů na IT služby v členění podle kategorií IT služeb, 
poskytovatelů, OVM, nákladových druhů, případně dalších dimenzí 

o a další… 

• Metriky ve vztahu ke kvalitě řízení OVM a jeho IT  

Kvalita systémů metrik, jejich návrhů i vlastních získávaných dat, je velmi závislá na 
řadě faktorů spojených s úrovní řízení jak celého OVM, tak IT. K nim např. patří: 

o nastavení správné motivace pracovníků OVM na získávání a zpracování 
relevantních dat metrik, 

o v případě širšího spektra subjektů poskytujících data pro definované metriky 
je předpokladem jejich kvalitní dokumentace a metodika pro jejich zjišťování 
(jak se ukázalo, tak v některých případech byl právě tento problém důvodem 
znehodnocení celého projektu), 

o nastavení jasných pravidel pro správu metrik, jejich aktualizace a poskytování 
definovaným uživatelům případně veřejnosti, 

o analýza kvality datových zdrojů pro metriky, což je obecný problém 
analytických úloh, ale při velkém rozsahu a rozmanitosti subjektů veřejné 
správy a jejich zdrojů nabývá na ještě větším významu a složitosti, 

o v případě analytických a plánovacích aplikací je nezbytným předpokladem 
jejich efektivního využití velmi dobrá úroveň kvalifikační přípravy uživatelů, 

o a další. 

4. Závěry  

Systémy metrik a jejich kvalitní příprava a kvalifikované využití je podstatnou součástí 
řízení výkonnosti veřejné správy. Je s nimi spojena řada specifických otázek a 
problémů vyplývajících ze složitosti, rozsahu a rozmanitosti. Je proto nezbytné hledat i 
specifické analytické postupy a principy řízení respektující tuto sféru jejich uplatnění.   
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