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Abstrakt: článek je zaměřený na visualizaci dat v podnikových analytických úlohách, 
především pro oblast aplikací BI a využití aplikací typů scorecard a dashboard. 
Vizualizace dat je jedním ze základních přístupů k datům, který umožňuje prezentovat 
data přehlednou formou tak, aby je manažer rychle pochopil a dovedl s nimi pracovat. 
Pro návrh efektivního dashboardu je třeba dodržovat určité zásady ve vizualizaci dat, 
a tak připravit dashboard, který bude plně vyhovovat nárokům uživatele. 

Klíčová slova: scorecard, dashboard, KPI, metriky, ukazatel výkonnosti, vizualizace 
dat. 

Abstract: The article focuses on data visualization in enterprise analytics, primarily for 
BI applications and the use of scorecard and dashboard applications. Data 
visualization is one of the basic data approaches that allows data to be presented in a 
clear form so that the manager quickly understands and is able to work with them. To 
design an efficient dashboard, you need to follow certain data visualization rules to 
prepare a dashboard that will fully suit the user's requirements. 
Key words: scorecard, dashboard, KPI, metrics, performance indicator, data 
visualization.  

Úvod 

Velké množství dat a informací, které jsou v současných informačních systémech 
zpracovávány, je třeba prezentovat v přehledné a srozumitelné formě. Místo 
rozsáhlých tabulek dat, ve kterých se dohledávají data velmi obtížně, je vhodné využít 
vizualizaci dat. Vizualizací dat je míněna jejich grafická prezentace, kterou lze řešit 
různými typy grafů, barevným kontrastem dat v tabulce, využitím různých prvků jako 
jsou ikony, piktogramy, grafické budíky, měřidla apod. 

Vizualizace dat je běžně používaná forma prezentace v různých typech reportů na 
různé úrovni řízení. Od „běžných“ prezentací v Powerpointu, přes vizualizace v Excelu 
či jiných typech obchodních aplikací.  Ještě významnější roli má vizualizace v oblasti 
analytických úloh, ve kterých se prezentují data z různých pohledů a úrovní řízení. 
Vizualizované výstupy mají formu standardních reportů, ale i výstupů ve 
specializovaných typech aplikací jako jsou scorecardy a dashboardy. 

Scorecard je specializovaná aplikace, která slouží pro porovnávání vývoje hodnot 
vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti ve vztahu k jejich předem definovaným 
cílovým hodnotám.  

Podle (Few, 2006) je scorecard „strategický manažerský nástroj, který napomáhá 
měřit, monitorovat a komunikovat strategický plán a cíle organizace způsobem, který 
je všem srozumitelný“. Scorecard tak jako dashboard zobrazuje data v grafech, ale 
obsahuje i textové komentáře vysvětlující výsledky a předvídá budoucí vývoj. 

V tomto typu výstupu jsou prezentována data nejen agregovaná, ale i data detailní. 
Scorecardy jsou typy reportů které, jak už z názvu vyplývá, prezentují určitý vztah 
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mezi sebou (skóre). Doplněním ikonek či jiné infografiky, lze dosáhnout rychlého 
přehledu o vztahu mezi hodnotami či vývojovém trendu. Manažer získá rychlý přehled 
o kladném či záporném trendu vývoje sledovaných hodnot vůči plánovanému stavu, 
limitu, předchozímu časovému období apod. 

Další formou manažerských výstupů (reportů), ve kterých je uplatněna vizualizace 
ještě na vyšší úrovni, jsou dashboardy. Dashboard je aplikace, která umožňuje 
uspořádat prezentaci vybraných předem definovaných klíčových indikátorů výkonnosti 
v přehledné a intuitivní grafické podobě. Stephen Few ve své definici dashboardu 
zdůrazňuje koncept grafického řešení aplikace. Few (2006) pojímá dashboard jako 
„vizuální zobrazení nejdůležitějších informací potřebných k dosažení jednoho či více 
cílů. Informace jsou konsolidované a uspořádané na jedné obrazovce tak, aby byly 
přehledné na první pohled.“ Tato definice dashboardu charakterizuje, že hlavním cílem 
dashboardu je zobrazit klíčové informace přehledně a srozumitelně bez dlouhého 
zkoumání toho, co data znamenají.  Scorecard i dashboard slouží pro analýzu a 
monitorování dat o podniku, ale z jiného pohledu. Scorecard pomáhá manažerům 
kontrolovat data o průběhu a řešení určité strategie, procesu řešení. Dashboard 
monitoruje základní klíčová data o podniku nezávisle na strategii. 

Původně byly dashboardy primárně určeny pro vrcholné řídící manažery firem. Jejich 
prostřednictvím bylo možné sledovat klíčové ukazatele podniku na strategické úrovni 
řízení. Vývoj aplikací BI i SSBI a rostoucí nároky manažerů na informace, rozšířil tyto 
aplikace i na nižší úroveň řízení, a proto se s dashboardy setkáme na všech úrovních 
řízení: od operativní, přes taktickou až po strategickou úroveň.  

Dashboard v analytických úlohách BI a SSBI má stejný cíl jako palubní deska 
automobilu. Stejně jako řidič během jízdy monitoruje základní údaje o rychlosti jízdy, 
teplotě motoru, výši otáček atd., manažer sleduje základní ukazatele pro řízení 
v podniku a nepotřebuje znát detailní hodnoty. Zajímavé jsou však pro něho data  
o klíčových metrikách ve vztahu k určitým limitům, jejich odchylkách, vztah určité 
hodnoty k jiné hodnotě (skóre), apod. Dashboard má informovat o důležitých 
změnách, o negativním či pozitivním vývoji hodnot, a tak by měl signalizovat vznik 
možné problémové situace. Proto se v dashboardech používají grafické prvky, které 
upozorní na stav veličin. Mezi tyto grafické prvky patří minigrafy, různé teploměry, 
informační desky nebo měřidla.  

Eckerson (2010) rozlišuje tři vrstvy dashboardu: 

• v nejvyšší vrstvě jsou zobrazeny abstraktní grafické informace obsahující 
přehled hodnot, které jsou sledovány. Jedná se o agregované hodnoty 
doplněné podle předem daných pravidel (logiky) grafickými symboly. Uživatel 
tím rychle zjistí stav sledované veličiny i možné problémové situace v jejich 
vývoji. 

• v prostřední vrstvě jsou zobrazena agregovaná dimenzionální data. Tato 
agregovaná data pomohou uživateli vyhledat problémové oblasti, na které lze 
pohlížet z různých pohledů s tím, že data lze seskupovat podle vlastních 
kritérií. Typickými vizualizačními komponentami jsou grafy. 

• v nejnižší vrstvě jsou zobrazena detailní data. Tato data slouží k detailní 
analýze. V taktických dashboardech jsou to např. denní prodeje, objednávky 
zboží v jednotlivých lokacích, atd. Detailní data jsou zobrazena často ve 
formě tabulek. 
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Obrázek 1 představuje dashboard (Matillion, 2017a) pro monitorování základních 
ukazatelů v oblasti e-commerce. Struktura dashboardu obsahuje různé vizualizační 
komponenty, grafy a tabulky obsahující žebříčky firem podle rozdílných kritérií). 
Číselná návěští představují agregovaná data – zde např. počet objednávek, počet 
zákazníků atd. 
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Obrázek 1 Vizualizace dat v dashboardu 

I zde jsou využity minigrafy, často použité jako doplňující informace k hodnotě 
ukazatele. Minigrafy slouží pro rychlou informaci o vývojovém trendu sledované 
veličiny. Nemají zobrazeny ani popsány osy x a y, jsou uvedeny bez hlavního titulku 
grafu. Formou spojnicového minigrafu se vyjadřuje vývoj hodnoty, průměru atd. Pro 
prezentaci vývoje se používá spojnicový graf, pro demonstraci odchylky od určité 
hodnoty se používá sloupcový graf. Příklad dashboradu na Obrázku 1 obsahuje 
sloupcové minigrafy pro zachycení porovnání hodnot.  

Důležitou součástí dashboardu je i sekce pro ovládání a nastavení výstupů ze strany 
uživatele. Jedná se především o ovládací prvky, které umožní uživateli nastavit filtry 
pro výběr dat (např. časové období, výběr organizační jednotky, lokality atd.). 

Dashboardy obsahují kromě grafů, také grafické prvky jako jsou měřidla (budíky) či 
teploměry. Původně dashboard opticky napodoboval palubní desku v automobilu, aby 
tak jako řidiče, i manažera informoval o základních metrikách, aniž by byly detailně 
popsány (podobně jako je řidič informován za jízdy o hlavních parametrech jízdy – 
rychlosti, teplotě motoru, otáčkách, atd.). Měřidla a semafory jsou známé i z jiných 
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oblastí řízení, jsou přehledné a srozumitelné. Obrázek 2 představuje ukázku měřidel 
použitých v dashboardech. 

 

 

Obrázek 2 Měřidla v dashboardech 

Semafory, teploměry či budíky jsou však prostorově náročnější, zabírají větší plochu 
než např. návěští či minigraf a jsou někdy zbytečně výrazné. Současný trend ve 
vizualizaci dat nahrazuje tyto prvky buď jednodušším grafickým ztvárněním budíků 
s jednoduchými tvary (tak jako je tomu u měřidla na obrázku vpravo), nebo jsou 
nahrazeny jiným typem grafu, např. minigrafy (např. limitním pruhovým) či ikonami 
(např. teploměr je nahrazen barevným puntíkem u popisku dat). 

Zásady správného grafického návrhu dashboardu  
Návrh dashboardu představuje komplexní přístup k řešení výstupů – od datového 
modelování, analýzu funkcí, až po kódování a implementaci aplikace. Při návrhu 
dashboardu platí stejná pravidla jako u jiné aplikace IS – je nutno provést analýzu 
funkcionality, komu primárně a na jaké úrovni řízení bude dashboard určen, jaká data 
a v jaké formě budou informace uživateli sloužit atd. (Pour, 2012). Návrh dashboardu 
tedy prochází následujícími kroky (Obrázek 3): 

Tento článek je zaměřen výhradně na řešení vizuální stránky dashboardu, která je 
však jen jedním z kroků procesu návrhu. 

Cílem návrhu dashboardu je vhodně navržená vizualizace dat, která 
minimalizuje čas potřebný na porozumění datům a koncového uživatele informuje  
o všem podstatném na první pohled (tedy bez zbytečného a zdlouhavého studování 
dat a vazeb). Mohou to být aktuální či očekávaná data a jejich vztah k datům  
z předchozího období, trendové křivky, data o závislostech na ukazateli, předem 
určený limit, maximální či minimální hodnoty ukazatelů apod. 

Krok 1: Obsah dashboardu  

První krok v návrhu dashboardu je definování jeho obsahu. Tedy pro koho je 
dashboard určen, na jaké úrovni řízení bude manažer sledovat data a pro jakou oblast 
podniku. 

Obrázek 3 Kroky postupu při návrhu dashboardu 
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Podle úrovní řízení lze rozdělit dashboardy tak, jak prezentuje Tabulka 1. Lze tak 
identifikovat uživatele dashboardu, rozsah i detail informací, se kterými pracují 
(Eckerson, 2010).  

Tabulka 1: Typy dashboardů podle úrovně řízení 

 Operativní Taktické Strategické 

Cíl a účel dashboardu Monitoring operací Měření postupu Aplikovat strategii 

Komu je určen Vedoucí specialisté 
Vedoucí pracovníci 
na střední úrovni 
řízení, analytici 

Vedoucí pracovníci 
na nejvyšší 
(strategické) úrovni 
řízení 

Rozsah sledovaných 
dat 

Oddělení, 
jednotlivec 

Oddělení  Podnik 

Agregace dat Detailní Detailní, Souhrn Detailní, Souhrn 

Na co je primárně 
zaměřen  

Monitoring Analýza Strategické řízení 

 

Uvedené typy dashboardů jsou zaměřeny pro určitou oblast řízení v podniku (Finance, 
Nákup, Prodej, Lidské zdroje HR, atd.). Tomu také odpovídá rozdílnost v klíčových 
ukazatelích i rozsah dat, které se vztahují k určité organizační jednotce. Tento krok 
určí i jaká data a na jaké úrovni agregace budou zobrazena v dashboardu.  

Detail dat odpovídá typu dashboardu 

Určit vhodnou úroveň detailu zobrazovaných dat. Manažer nepotřebuje znát velmi 
detailní data, stačí znát hodnoty v řádech. Např. souhrn tržeb nebude zobrazen ve 
zbytečném detailu, např. v hodnotě 16 458 777 Kč, ale stačí uvést hodnotu 16,5 mil. 
Kč. 

Toto pravidlo platí i pro určení správné úrovně detailu klíčových ukazatelů výkonnosti 
(KPI). Je třeba dobře navrhnout požadovaný souhrn dat vzhledem k typu dashboardu 
(viz. Tabulka 1), tj. zda se KPI vztahuje k období dnů, měsíců či k celému roku. 

Krok 2: Struktura dashboardu 

Teprve poté je třeba určit strukturu dashboardu, která by měla uživateli data zobrazit 
v souvislostech, přehledně aniž by musel uživatel přeskakovat pohledem napříč mezi 
sekcemi na obrazovce. V dashboardu je obvykle mnoho dat a informací, a proto je 
účelné rozdělit přehledně plochu do několika sekcí, podle (Few, 2006) optimálně 4 až 
6 sekcí. Lze tím dosáhnout lepší přehlednosti a čitelnosti dat na ploše monitoru.  

Aplikace musí být pro manažera jednoduchá i v komunikaci. Umístění dat musí 
odpovídat nejen zvyklostem čtení dat na ploše obrazovky ale i vztahům mezi nimi. 
Jsme zvyklí číst ve směru od shora dolů, zleva do prava. Z toho vychází i struktura 
dashboardu a umístění dat na ploše a podle jejich významu. Nejdůležitější data 
umístíme v horní části dashboardu. Data umístíme do sekcí podle jejich zaměření a 
vzájemných vazeb. 

Výše uvedený Obrázek 1 představuje dashboard správně rozdělený do sekcí, které 
jsou na první pohled srozumitelné a přehledné. 
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Krok 3: Vizualizace dat  

Návrh vizualizačních komponent (grafy, tabulky, návěští hodnot, atd.) vzhledem ke 
sledovaným datům je krok, který přímo souvisí s obsahem a strukturou dashboardu. 
Vizualizace dat nesmí vést ke špatné interpretaci informací.  

Jednoduchý design 

Primární cíl dashboardu je snadné a rychlé předání důležitých informací uživateli 
vzhledem k řešené problematice. Data by měla být zobrazena bez zbytečných údajů, 
které nejsou z pohledu uživatele podstatné. Návrh by měl být oproštěn od 
nepodstatných textů (poznámek, popisků, komentářů), bez zbytečné grafiky. Návrh 
dashboardu proto musí být co nejjednodušší na rozdíl od ostatních typů reportů. 

Loga 

Logo není primární informací strategického významu, a proto do dashboardu nepatří. 
Pravidlo tedy zní: nepoužívat loga, pokud to není nutné. Jedná se jen o doprovodnou 
informaci. 

Omezené používání popisků 

Používání popisků os jen tam, kde je to nezbytně nutné. V dashboardech jsou 
prezentovány klíčové ukazatele, jejichž podstatu uživatel (manažer) zná, tudíž není 
nutné popisky uvádět.  

Data v dashboardu zobrazit na jedné obrazovce 

Všechny důležité informace musí být zobrazeny na 1 obrazovce, tak, aby byly 
přehledné. Manažer nemusí rolovat mezi obrazovkami. Pokud je potřeba zobrazit 
detailní data, potom je možné uplatnit princip drill down a zobrazit data v poznámce 
nebo např. v bublině jako doprovodnou informaci na vyžádání (poklikem na hodnotu 
zobrazit popisná data) nebo zobrazením detailních dat v novém okně. 

Zobrazení hodnot KPI  

V dashboardech se pro výsledné hodnoty KPI nepoužívají grafy, ale jen návěští 
s číslem často doplněné další vysvětlující hodnotou či minigrafem zobrazující 
vývojovou křivku.   

 

Obrázek 4 Ukázka návěští klíčových ukazatelů 
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Obrázek 4 ukazuje zobrazení 4 ukazatelů, které jsou doplněny popisky a dalšími 
hodnotami vztahující se k danému ukazateli. Velkým písmem je zobrazena hodnota 
ukazatele, v poloviční velikosti jsou uvedeny doprovodné hodnoty, trendy vývoje ve 
formě minigrafu apod. 

Vhodná paleta barev.  

Návrh dashbordu byl měl být barevně neutrální, nejlépe s využitím pastelových barev, 
šedých modrých odstínech. Pouze ta data, která mají být kontrastní (limity, vyjímky, 
alerty) jsou obarvena v kontrastní výrazné barvě (červené, oranžové, žluté apod.). Je 
dobré respoektovat i určité zvyklosti používání barev. Například používání zelené 
barvy pro pozitivní čísla, červené barvy pro záporné hodnoty apod. Příliš mnoho barev 
odvádí pozornost od podstatných informací. Pozadí dashboardu by mělo být 
jednoduché, nejlépe jednobarevné v neutrální barvě (bílé, světle šedé či jiné pastelové 
barvě).  

Obrázek 5 zobrazuje dashboard dostupný na (Matillion, 2017b).  

https://www.firmofthefuture.com/content/using-dashboards-for-a-real-time-view-to-productivity/

 

Obrázek 5  Nevhodné barevné řešení dashboardu 

Obsah dashboardu je velmi nepřehledný nejen použitím široké palety barev. Barvy 
jsou syté, a tak není na první pohled jasné, jaká hodnota je důležitá. Červená barva je 
zde použita jako jedna z mnoha barev, nemá žádný zvláštní význam alertu 
(upozornění). Uživatel z dashboardu nezíská informaci, zda je vývoj hodnot v pořádku 
či nikoliv. Sloupcový či pruhový graf v dashboardu obsahuje příliš mnoho položek, 
které lze jen velmi těžko od sebe rozpoznat. Porovnání hodnot je tak velmi ztížené.  
Nevhodné je i použití koláčových grafů, které obsahují velmi mnoho výsečí, které jsou 
těžko navzájem měřitelné. 
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Vyhýbat se 3D zobrazení grafů.  

Zobrazení dat ve 3-rozměrném prostoru uživatele zatěžuje, pro někoho může být 
těžké rozpoznat správné vazby dat zobrazených ve 3 dimenzích. Často dochází ke 
špatné interpretaci dat či jejich zkreslení. 

Mřížka 

Grafy v dashboardech nepoužívají mřížku. Vzhledem k tomu, že prostor na obrazovce 
je omezen a zobrazuje se mnoho vizuálů, plocha grafu nebývá příliš velká a mřížka 
často nevede k přehlednějšímu zobrazení, ale naopak spíše k hůře čitelnému 
výsledku. Proto se mřížka v grafech používá zřídka. 

Nepoužívat méně obvyklé typy grafů  

Vizualizace dat musí být na dashboardu srozumitelná na první pohled. Proto 
využívejte známé typy grafů (oblíbené jsou spojnicový, sloupcový, krabicový, 
bublinový graf nebo stromová mapa), které uživatelé dobře znají a nepotřebují 
vysvětlující popisky. Vyhýbejte se používání v praxi neobvyklých či složitých typů 
grafů, které nejsou na první pohled dobře srozumitelné. 

Jednoduchá navigace 

Pokud umístíme na plochu souhrnná (agregovaná) data, potom také předpokládejme, 
že uživatel bude chtít vidět i detailní data, ze kterých souhrn vznikl. Jednoduchou 
formou komunikace může uživatel daný údaj rozkliknout a získat detailní data buď 
samostatně na další obrazovce nebo např. ve formě komentáře. Je třeba zvážit, kdy je 
vhodné data v detailu poskytnout, a kdy to vhodné není. Dashboardy tak jako i 
scorecardy využívají přístup drill-down k datům. 

Jednoduchá komunikace a interaktivita 

Jednoduchá navigace úzce souvisí s komunikací uživatele s aplikací dashboardu, 
která by měla být také navržena s velmi jednoduchým ovládání. Data jsou navržena 
na ploše jedné obrazovky, takže odpadá jakékoliv rolování. Interaktivita v komunikaci 
podporuje aktivní přístup k zobrazeným datů. Prostřednictvím ovládacích prvků 
(tlačítka, zaškrtávací pole, aj.), může uživatel volit zobrazovaná výstupní data, např. 
nastavení filtrů, zobrazované období podle datumu atd. Především v nástrojích SSBI 
je tato interaktivita v komunikaci velmi důležitá. 

Naopak mezi zdařilé návrhy lze zařadit dashboard na Obrázek 6. Tento dashboard  
z (Webb, 2008) ačkoliv obsahuje velké množství dat, je rozdělen do několika sekcí, 
které jsou dobře rozlišitelné. V těchto sekcích jsou použity alerty (upozornění) ve 
formě červených puntíků (teček) pro indikaci negativního výsledku. Data jsou 
doplněna různými typy minigrafů pro zachycení vývojové křivky (spojnicové grafy), 
pruhovými grafy pro porovnávání aktuální hodnoty s ostatními limity apod. Dashboard 
neobsahuje žádné nadbytečné grafické prvky. Je navržen v neutrálních barvách – 
sekce jsou uvedeny titulky s větším písmem ve světle modré barvě, popisky dat a 
hodnoty jsou uvedeny v tmavě šedé barvě. Proto je tak velmi dobře znatelný kontrast 
červených puntíků (alertů) oproti ostatním hodnotám, a tak velmi přitahují pozornost. 
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Obrázek 6  Příklad správně navrženého dashboardu 

Na rozdíl od předchozího příkladu, dashboard z (Wave, 2017) prezentovaný na 
následujícím obrázku obsahuje více grafických vizuálů (Obrázek 7). Obsahuje jak 
celkové agregované hodnoty, tak i grafy pro prezentaci vývoje (spojnicové a plošné 
grafy), i porovnání hodnot pomocí koláčového či sloupcového grafu. Vzhledem k tomu, 
že koláčový graf obsahuje málo výsečí, jsou hodnoty dobře čitelné a výseče navzájem 
dobře měřitelné.  
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Obrázek 7  Ukázka správně navrženého dashboardu 

Barevné řešení dashboardu vychází ze tří základních barev (černá, šedá a světle 
modrá). Jedná se o taktický dashboard, tomu odpovídá i rozsah sledovaných dat. 
Struktura dashboardu je přehledná a srozumitelná.  

Závěr 

Tvorba efektivního dashboardu zahrnuje nejdříve důkladnou analýzu potřeb uživatele, 
která spočívá ve výběru dat (včetně zdrojů) a určení jejich agregace (tedy úrovně 
detailu potřebnou pro řízení), na kterou navazuje proces návrhu odpovídajících 
vizualizačních komponent (určení formy tabulky či zvolení typu grafu). Vizualizace 
dashboardu by měla vždy dodržet pravidlo jednoduchosti (nepoužívat složité či 
neobvyklé typy grafů bez zbytečných grafických doplňků a textů), přehlednosti 
(uspořádání dat v logických sekcích i na tomu odpovídající úrovni), pravidlem 
kontrastu pro rychlé upozornění na důležité informace či limitní situace). Nelze 
opominout pravidlo snadného ovládání aplikace a interaktivní přístup ze strany 
uživatele, která podporuje flexibilitu v pohledu na data a možnost změny výstupu podle 
požadavků uživatele. Důležitou součástí návrhu je i snadná dostupnost k výstupům, 
kterou lze zajistit umístěním na různých informačních zdrojích (na podnikovém 
sdíleném serveru, v aplikacích IS, webu, …). Dodržení výše uvedených pravidel vede 
k flexibilnímu dashboardu nezávisle na tom, zda se jedná o podporu na taktické či 
strategické úrovni řízení podniku. 
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