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 Abstrakt práce:
Tato práce se zabývá softwarovými aplikacemi Business intelligence.
Konkrétně analyzuje informační systém pro podporu rozhodování - Business
Navigation System od společnosti Inekon Systems, s.r.o. a navrhuje
konkrétní řešení konfigurace modelů pro vybranou společnost reprezentující
malé a střední podniky v oboru rychloobrátkového zboží. Reprezentační
podnik je vybrán na základě analýzy malých a středních podniků z oboru
rychloobrátkového zboží a dotazníkového šetření zjišťující zvyklosti při
tvorbě prodejních plánů a spokojenosti se stávajícím informačním systémem
pro podporu rozhodování oslovených společností.

Rozhovor
 Co Vás přesvědčilo k tomu přihlásit svou práci do
projektu FINdiplomka roku?
K přihlášení do projektu FINdiplomka mne přesvědčili hlavně vedoucí
diplomové práce doc. Ing. Martin Zralý, CSc. a konzultant společnosti
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Inekon System, s.r.o., Ing. Jan Hušek, Ph.D.. Mne samotnou do projektu
táhla touha porovnat svou práci s podobnými pracemi z celé republiky a
získání názorů na své dílo od odborníků z praxe.

 Co Vás inspirovalo k výběru téma diplomové práce?
K výběru tématu Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží mě
inspirovalo hlavně spojení řízení podniku a jeho financí se stránkou
technickou - tedy systémem pro podporu rozhodování ve společnostech
(Business Navigation System).

 Potýkal/a jste se při psaní práce s nějakými
překážkami?

Největší překážkou byla ochota nejvyšších manažerů společností z oblasti
rychloobrátkového zboží vyplnit dotazník, který byl součástí mé práce a díky
jeho výsledkům jsem mohla identifikovat potřeby manažerů při tvorbě plánů
a řízení podniku.

 V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?
Největším přínosem pro mne bylo hlavně zjištění, jakému oboru se v životě
budu chtít v budoucnu pohybovat, co mi vlastně prakticky půjde. Zároveň
jsem si dokázala, že na to prostě mám. Dostudovala jsem a má diplomová
práce sklízí úspěch i ještě dlouho po obhajobě, což mě těší.

