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Specifika strategického
řízení na univerzitě 

Definice strategického řízení:

Strategické řízení je řízení zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. 
Zásadní pro strategické řízení je definice cílů a stanovení způsobu jejich dosažení.

Jak lze strategicky řídit univerzitu?

• Strategie a dlouhodobé plánování – měnící se managementy by měly sdílet cíle a akceptovat a chápat 
metriky

• Řízení (hierarchické) je limitováno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, spíše než řízení – umění 
vyjednávání a kompromisu



Vnímání potřeby dat

Potřeba validních informací pro vyjednávání, poznání faktů a vytvoření nástrojů pro jejich zobrazování

• Historicky vždy nad primárními IT systémy existovaly nadstavby umožňující sestavy nad daným systémem 
(studijní agendy, ekonomické systémy,…)

• Univerzity si pořizovaly nebo vytvářely další manažerské IS nadstavby umožňující kombinovat data z více 
IS pracující nad primárními daty. Se zvětšujícím se objemem dat byly tyto systémy pomalé a limitované 
změnami primárních systémů

• V roce 2017 připravila UPCE OP VVV projekt „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení 
na Univerzitě Pardubice“, jeho součástí byla KA09 „Zkvalitnění strategického řízení“ s cílem umět 
adekvátně reagovat na měnící se vnější podmínky, systém financování VVŠ, demografický vývoj, 
požadavky praxe, atd.   –



Rozhodnutí o mentální a technologické změně

Revize systému strategického řízení UPa (2018) – potřeba moderního dynamického nástroje s 
pochopitelnými výstupy a možností detailních uživatelských pohledů

• Inspirace u ostatních univerzit v ČR i ve světě – spolupráce s týmem ZČU vyvíjejícím studijní systém 
IS/STAG a nad ním datový sklad s moderní prezentační vrstvou, dlouholetá spolupráce formu CRP 
(např. v roce 2017 CRP „Informační a analytická podpora pro hodnocení kvality studijních programů“, 
CRP 2018 „Datová a analytická podpora hodnocení životního cyklu studenta v komparativní 
perspektivě“)

• Pro UPCE rozhodující rok 2019 a spolupráce se ZČU na CRP „Datová podpora pro hodnocení ukazatelů 
kvality studijních programů“ – zahájení budování DWH a vytvoření prvních BI výstupů v rámci 
projektu i pro potřeby tvorby výstupů pro výroční zprávy



Když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a jiní větrné mlýny. 

Modern Design

Čínské přísloví

Úskalí implementace

• Příprava a realizace veřejné zakázky „Datové sklady, manažerské informační 
systémy a nástroje Business Intelligence“

“



Modern Design

Úskalí implementace

Implementace DWH vs. požadavky legislativy?
• Legislativní analýza před implementací

• Jsou v DWH osobní údaje?
• Lze využít nějakých výjimek?
• Za jakých podmínek?

• Technická a organizační opatření
• Technická opatření – nástroje pro pseudonymizaci, zabezpečení, …
• Organizační opatření – interní legislativa

• Definici přípustného a nepřípustného využití DWH/BI 
• Definice přístupů

Doporučení: Nebrat DWH/BI jen jako technologii.



Modern Design

Úskalí implementace

Není třeba vědět, o koho jde, ale že jde o stále jednu osobu

• Různé systémy = různý způsob práce s identitami
• Jedna a ta samá osoba v různých systémem různé identifikátory

• Na UPCE implementován IdM („malý registr obyvatel“)

Přístupy nejen udělovat, ale i odebírat
• Automaticky spravovaný IdM security groups

Doporučení: Funkční IdM velice v(ý)hodný pro implementaci DWH/BI.



Modern Design

Úskalí implementace

Náklady na vybudování
• Finanční

• V minulosti využity CRP
• Personální

• Kde vzít specialistu na potřebnou infrastrukturu?
• Nejen prvotní implementace, ale i následná údržba

• Využití MS Azure

Doporučení: Určit a věnovat se podstatě problému.



Modern Design

Úskalí implementace

Změny vždy přináší obavy. 
• Proč zavádět něco nového? 

• Stávající známe – tak nějak „nám stačí“.
• To bude příliš složité, to se nenaučíme. 

Benefity jsou vidět až po čase
• Vzhled prodává
• Interaktivita → zvyšuje efektivitu práce
• Možnost vést „dialog“ s daty → přirozenější způsob analýzy









Modern Design

Úskalí implementace

Změny vždy přináší obavy. 
• Proč zavádět něco nového? 

• Stávající známe – tak nějak „nám stačí“.
• To bude příliš složité, to se nenaučíme.

Benefity jsou vidět až po čase
• Vzhled prodává
• Interaktivita → zvyšuje efektivitu práce 
• Možnost vést „dialog“ s daty → přirozenější způsob analýzy

Doporučení: Tvořit a prezentovat funkční prototypy. Školit uživatele. Dát tomu čas.



Modern Design

Úskalí implementace

(Ne)dostupnost dat
• Interní systémy

• Snaha max. využít data, která tak jako tak pořizujeme
• Externí systémy, např.

• Mezinárodní: Web of Science, Scopus
• Národní: 

• RIV 
• RUV 
• Různé výstupy v XLS, ZIP, webová „kukátka“, … 







(Ne)dostupnost dat
• Interní systémy

• Snaha max. využít data, která tak jako tak pořizujeme
• Externí systémy, např.

• Mezinárodní: Web of Science, Scopus
• Národní: 

• RIV 
• RUV 
• Různé výstupy v XLS, ZIP, webová „kukátka“, … 

Doporučení: Snažit se s poskytovateli dat domluvit na lepší formě poskytnutí dat. Standardizace metodik 
výpočtů.

Úskalí implementace



Zkušenosti s implementací

• Kapacity „tvůrce sestav“ jsou vždy a všude úzkým hrdlem
• Spíše než sestavy poskytovat nástroj a data a související znalosti

• Úplný self-service je reálně obtížné docílit
• I u nás vznikl/vzniká specializovaný útvar, zatím ve formě referátu

Doporučení: Nevzdávat se myšlenky na self-service coby dlouhodobého cíle. Střednědobě je nezbytné 
počítat s alokací zdrojů na „zakázkovou“ tvorbu sestav.

Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život...

Čínské přísloví

“



Zkušenosti s implementací

Bez měření není vědění
• V byznysovém prostředí běžné sledování výkonových ukazatelů
• Vhodně nastavená kombinace ukazatelů – výhodná i pro VVŠ

• Strategický záměr tuto kombinaci definuje 

• Identifikován potenciál DWH/BI pro jejich sledování
• Intenzivní diskuze nad obsahem a formou
• Stabilizace know-how jejich vyhodnocování

• Bez ztráty flexibility 
• Identifikace účelného rozšiřování IT podpory vybraných procesů







Přínosy

Zkušenosti s novou technologií nám rozšířily obzory
• Naše první zkušenost s cloudovými technologiemi

• Překonání určité počáteční nedůvěry, …
• Nákup licencí, 
• Způsoby konfigurace, 
• Zkoušení dalších možností

• Implementace dalších služeb
• Zejména v oblasti zabezpečení a správy
• Ale i v oblasti komunikace v rámci organizace,

podpory uživatelů, optimalizace procesů



Přínosy

Návratnost investovaného času
• Včasná identifikace trendu

• více času na přípravu on-line zápisů





Přínosy

Návratnost investovaného času
• Včasná identifikace trendu

• více času na přípravu on-line zápisů
• Snadná modifikace již existujících výstupů

• Sestavy pro VZoC→ data mezinárodní žebříčky
• Jen upravené mapování



Přínosy

Implementace DWH/BI na VVŠ nabízí jedinečnou příležitost
• pro elektronizaci předávaných informací

• VVŠ →MŠMT (a další)





Přínosy

Implementace DWH/BI na VVŠ nabízí jedinečnou 
příležitost
• pro elektronizaci předávaných informací

• VVŠ →MŠMT (a další)
• MŠMT (a další) → VVŠ

Doporučení/Přání: 
• Data z „výtvarného díla“ se získávají obtížně. „Výtvarné 

dílo“ z dat poměrně snadno.
• Nepředávejme data v podobě vhodné pro lidi (XLS, 

PDF, …). 
• Budujme komunikační rozhraní, které je vhodné 

pro stroje.



Děkujeme Vám za pozornost

Olga Klápšťová
olga.klapstova@upce.cz

Jiří Šafra
jiri.safra@upce.cz
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