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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá oblastí pořízených dat a jejich předávání centrálnímu 

datovému skladu s cílem uchovat všechna data z provozních systémů České pošty pro 

potřeby uţivatelských poţadavků. V teoretické části je vysvětlen a popsán způsob práce 

centrálního datového skladu České pošty a jeho principy. V další části je pak moţné se 

seznámit s procesem analýzy dat, jehoţ výsledkem jsou získané pouţitelné informace. 

Tento proces je označován relativně novým termínem datamining. Praktická část je 

zaměřena na moţnosti dataminingu při odhalování skrytých vazeb mezi daty. Přitom je 

dodrţena jedna z metodologií, které jsou k tomuto účelu vypracovány. Zvyšující se 

zájem o uvedené odvětví vyvolává poptávku i po vhodném software. Součástí jsou 

zpracované ukázkové příklady včetně jejich zhodnocení. Diplomová práce naznačuje 

další způsoby vývoje popisované problematiky.  

 

Abstract 

This thesis deals with the areas acquired data and transmission to the central data 

warehouse to store all the data from operational systems of the Czech Post to the needs 

of user requirements. In the theoretical section explains and describes how to work the 

central data warehouse Czech Post and its principles. The next section is then possible 

to get acquainted with the process of data analysis, which results obtained useful 

information. This process is a relatively new term called data mining. The practical part 

is focused on the possibilities of data mining to detect hidden relationships among data. 

The same time is respected from one of the methodologies that are developed for this 

purpose. Increasing interest in the sector generated demand even after suitable software. 

Included are demonstration examples of processed sample, including their evaluation. 

This thesis suggests other ways of developing the described issues. 
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Úvod 

Pokud má být jakákoliv firma na trhu úspěšná, je pro ni velmi důleţité zvaţovat 

kroky do budoucna. Výjimkou v tomto ohledu není ani Česká pošta, která se musí 

vyrovnat s liberalizací evropského poštovního trhu. Strategie České pošty vychází 

z řady studií programů vybraných z minulosti a průběţně na ní pracuje mnoho 

poštovních odborníků podporovaných například firmou Boston Consulting Group, 

s.r.o., zaměřující se na poskytování manaţerského poradenství. Finální dokument není 

vzhledem ke konkurenčnímu prostředí kompletně k dispozici. Nicméně z uveřejněných 

částí i z toho, co jiţ bylo realizováno, jsou patrné podstatné změny sluţeb směrem 

k zákazníkům a také odvaha přebudovat léta pouţívané zvyky. Je zde viditelná snaha 

zasadit poštu do evropského kontextu.  

Mezi uvedené části strategie lze zmínit například (viz Obr. 1) navýšení poboček 

v obchodních centrech, které jsou jiţ v řadě míst k dispozici potřebám zákazníků.  Dále 

pak hledání nových příleţitostí v rozvoji logistiky. Česká pošta totiţ disponuje několika 

tisíci automobily s nadstandardním zbytkovým časem, který skýtá nové obchodní 

moţnosti. Dalším příkladem můţe být také asi méně populární, ale zato úsporné 

nahrazování málo navštěvovaných poboček motorizovaným doručováním. To dále 

přináší moţnosti přesunout kapacity do více obydlených oblastí[12]. 

 

 

Obr. 1 Strategie ČP - obchodní model[11] 
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  Vzhledem k navyšujícím se nárokům zákazníků se velmi klíčová ukazuje také 

optimalizace datové sítě. Podstatný rozvoj datové sítě posiluje elektronizaci sluţeb. 

Výsledkem je například Portál České pošty s  elektronickými sluţbami, který je 

oceňován firmami, domácnostmi i státní správou. V  souvislosti s tímto rozvojem 

celkem logicky vyvstává další strategický záměr České pošty stát se hlavním partnerem 

při rozvoji eGovernmentu. Tomu nasvědčuje celková škála poskytovaných sluţeb jako 

front-office činnosti veřejné správy ve formě kontaktních míst - CzechPoint, 

zabezpečená komunikace nebo technická a uţivatelská podpora. Předpoklady České 

pošty ve formě zkušeností, know-how či technických kapacit se zdají být pro tento 

záměr dostačující[12]. 

Je tedy zřejmé, ţe strategie podniku jakoţto dlouhodobého plánu, který se 

zaměřuje na určité cíle, má své opodstatnění a jedná se samozřejmě o myšlenkový 

základ samotného fungování. Nedílnou součástí je však také informační strategie, která 

je jedním z výstupů strategického řízení k dosaţení cílů v oblasti nakládání s daty, 

informacemi, popř. znalostmi. Jejím vyuţitím lze stanovit, jaké informace jsou potřebné 

pro rozhodování podniku., jak budou udrţovány a dále budovány. K obsahu informační 

strategie by jistě měly patřit určité vize či cíle a celkově by měla přispět k nastolení 

pořádku v řízení vývoje a provozu firmy. Jedná se tedy o důleţitý prostředek jak pro 

fungování informačního systému, tak pro adresné financování informačních technologii. 

V tomto ohledu se jeví jako jeden z velmi účinných nástrojů pro strategické 

rozhodování datový sklad.  Jeho přínos pro marketing, controlling či management 

podniku je nesporný. 

Jestliţe je přípustné určit informace jakoţto další výrobní faktor, potom vše co 

ovlivňuje výrobní faktor lze povaţovat za strategické. Podobně důleţité je tedy 

strategicky řídit podnikové finance i strategicky řídit podnikové informace. Proto je 

moţné povaţovat datový sklad za strategický prvek v  IS/IT podniku, který umoţňuje 

řízení informací, jejich zpřístupnění, uchování a přeměnu ve znalosti.  

Cílem této diplomové práce je vysvětlení principů datových skladů v návaznosti 

na budování a provoz Centrálního datového skladu České pošty. Vzhledem k velikosti 

podniku a jeho předpokladům je zde stanovena hypotéza moţnosti efektivního vyuţití  
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databází k odhalování skrytých souvislostí – dataminingu.  Přitom je vycházeno ze 

skutečnosti, ţe podnik v současné době analýzy tohoto typu neprovádí a dostatečně tak 

nevyuţívá svůj potenciál široce rozvinutého datového centra. K podpoření uvedeného 

tvrzení má poslouţit také rozbor problematiky dolování dat, včetně praktického příkladu 

provedené analýzy. Pro dosaţení další prosperity a udrţení konkurenceschopného 

postavení na trhu se můţe datamining ukázat jako správné východisko. 
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1. Centrální datový sklad  

Tato kapitola je zaměřena na hlavní principy centrálního datového skladu. Dále 

pak jeho historii zavedení a zpřístupnění provozním potřebám České pošty. Jsou zde 

popsány také dopady vyuţívání CDS do firemní kultury, jenţ s sebou přináší jeho 

realizace. 

1.1 Hlavní principy datového skladu 

Velké mnoţství nesourodých dat, které jsou pořizovány všemoţnými druhy 

provozních systémů formou různých typů transakcí podněcuje firmy k potřebám 

vytvoření jednotných ucelených úloţišť dat. Následná optimalizace s sebou přináší 

moţnosti jejich analytického zpracování včetně poskytování okamţitých informací. 

Hlavní část je tvořena rozsáhlou databází, v níţ se nachází data nejen z interních zdrojů, 

ale i externích zdrojů jako např. data zákazníků či obchodních partnerů. 

Obecně přijímanou definici vytvořil jiţ v 90. letech průkopník skladování dat a 

mnohými označován jako otec datového skladu americký počítačový vědec William H. 

Inmon[3].  

 „Datový sklad je podnikový strukturovaný depozitář předmětově orientovaných, 

vzájemně provázaných, časově neměnných, historických dat používaný na získávání 

informací a podporu rozhodování. V datovém skladu jsou uložena detailní a sumární 

data.“ 

                                                                                                       Bill Inmon 

V této době byly také vytvořeny dva základní směry přístupu řešení datového 

skladu. První přístup, jehoţ představitelé jsou Bill Inmon, Stephen Gardner a Claudia 

Imhoff, prosazoval specializovaný systém s transformovanými daty různorodých 

provozních systémů, transformaci a ukládání pro jejich univerzální pouţití a vytvoření 

flexibilní datové základny. Druhý přístup představuje Ralf Kimbal, který se ve svých 

publikacích věnuje vytváření většího mnoţství menších specializovaných řešení pro 

podporu rozhodování. Tyto tzv. subsystémy na sobě relativně nezávisí a kaţdý je 

navrţen podle poţadavků určité cílové skupiny uţivatelů. 
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Datový sklad zapadá do celkové strategie podniku, jak rozvíjet datové modely 

uţitečné pro business inteligence (viz Obr. 2). Tímto termínem je označován proces 

transformace dat na informace a následný převod na znalosti, jenţ slouţí k  podpoře 

rozhodování. 

 

Obr. 2 Business inteligence[17] 

 

 

Součástí BI systémů jsou technologie, dovednosti, aplikace i znalosti slouţící 

k lepšímu pochopení situace na trhu s cílem podpořit obchodní rozhodování.  BI 

aplikace shromaţďují a porovnávají informace z různých částí podniku a zpracovávají 

finanční, prodejní i výrobní data pro obchodní účely. Běţně pouţívané funkce BI 

aplikací v sobě zahrnují uspořádání velkých objemů dat, systémy vnitropodnikových 

výkazů a zpráv slouţící ke kontrole vývoje hospodaření, přehledová zobrazení, 

získávání potencionálně uţitečných informací z dat, řízení výkonnosti a prediktivní 

analýzy. 
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OLTP aplikace  

Provozní aplikace slouţící k automatizaci procesu, který je součástí obchodní čí výrobní 

aktivity (účetnictví, skladování, řízení výroby, personalistika atd.) 

 

Data warehouse 

Datový sklad představující integrovaná neměnná a časově orientovaná data o daném 

subjektu. 

 

OLAP 

On-line Analytical Proccesing – proces, jenţ zajišťuje interaktivní práci s daty (analýzy, 

reporting informací). 

 

Data Mining 

Hledání skrytých souvislostí v datech pomocí metod matematické statistiky, induktivní 

logiky či algoritmů neuronových sítí. 

 

1.2 Vývoj, budování a koncepce CDS v ČP 

Koncepční návrh Centrálního datového skladu se začal tvořit jiţ v říjnu 2001 a 

slouţil jako logická koncepce řešení v horizontu do konce roku 2005. Představoval 

principy, na kterých byl následně CDS realizován ve vybraných oblastech ČP. Jednalo 

se především o tyto uvedené oblasti[9].: 

 strategie potřeb ČP pro vyuţívání CDS 

 oblast pouţití CDS v souvislosti s ostatními úlohami 

 aplikační architektury s cílem poskytování sluţeb CDS charakteru Enterprise  

            Business Intelligence 

 datové architektury CDS včetně cílového objemu dat a způsobu transformace  

            dat z provozních systémů 
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 softwarových technologií zamýšlených pro realizaci CDS se zřetelem na 

            aplikační vrstvu a zejména transformační vrstvu 

 technického řešení jako principiálního základu pro řešitele úlohy CDS se  

            záměrem počtu a konfigurace DW komponent v přírůstcích rozvoje CDS 

 principů provozu a administrace CDS včetně poţadavků na přímo související  

            úlohu Centrální podpory uţivatelů 

 koncepce řešení bezpečnosti a stanovení logického modelu bezpečnostních   

            prvků CDS 

 personální oblasti a úvah o změně kvalifikace obsluhy 

 časových záměrů přírůstkových etap rozvoje CDS navázaných na realizaci  

            podmiňujícího centrálního prostředí CDS 

 

Koncepční návrh centrálního datového skladu definoval prostředí pro jeho 

zavedení a vyuţívání v podmínkách České pošty. Architektura centrálního datového 

skladu byla navrţena tak, aby byl umoţněn jeho dlouhodobý rozvoj a optimální 

vynaloţení prostředků v čase, přičemţ byl kladen důraz na dodrţení architektonických 

principů daných v architektuře systému. 

 

1.2.1 Principy plnění a aktualizace dat 

Datové sluţby poskytované v rámci Enterprise  Business Intelligence v ČP mají 

více úrovní (viz Obr. 3). Nároky na zpracování dat, znalostní úroveň či tvůrčí myšlení je 

tím vyšší, čím větší úrovně je dosaţeno. Tím také zákonitě stoupají nároky na 

funkcionalitu pouţitých prezentačních nástrojů. 
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Obr. 3 Schematické rozdělení vrstev[9] 

 

 

Naplnění a transformace dat zahrnuje: 

 pokyny pro transformaci z datového zdroje transformace do cílového prostředí 

transformace (definice tabulek a sloupců, datový typ, transformační předpis) 

 definice podmínek správnosti vyplnění jednotlivých záznamů, vazby mezi 

tabulkami 

 chronologickou posloupnost plnění jednotlivých tabulek 

 stanovení prvotní agregace dat (sumarizace z detailních dat) 

 stanovení indikace zahájení přenosu dat. 

 

 

 Výstupy  
        a  reporty 
 
 
 

 Mezivrstva   
        (katalog, 
kostka) 
 
 
 
 
 

CDS 
 
 
 
 
 

 Transformační  
        databáze 
 
 

 Databáze  

        provozních úloh 

CDS 

TDB 
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Aktualizace dat zahrnuje: 

 pokyny pro transformaci 

 definice dávky 

 stanovení indikace a časové periody pro přenos dat 

 stanovení typu změny 

 

 Objem dat v datovém skladu je řízen především uţivatelskými poţadavky. Ze 

zkušenosti z jiných projektů lze konstatovat, ţe délka ukládání dat se prodluţuje 

s délkou provozu datového skladu. Uţivatelé se časem naučí efektivně vyuţívat uloţené 

časové řady. Reporty a analýzy nad nimi realizované se stávají základními podklady pro 

podporu rozhodování. Obvyklá délka historie ukládané v datovém skladu se pohybuje 

kolem tří let. Cílově datový sklad obsahuje všechna data z provozních systémů. 

1.2.2 Informační zdroje CDS  

Do datového skladu jsou ukládány informace jak o vnitřním provozu firmy, tak i 

o zákaznících a to i o potencionálních. Informačními zdroji o vnitřním provozu firmy 

jsou stávající automatizované úlohy poskytující informace o: 

 produktech v jednotlivých fázích – podání, přeprava, dodání 

 zdrojích – pracovníci, pošty, přepravní uzly, výpočetní centra 

 nákladech i příjmech 

 

Informačními zdroji o zákaznících jsou: 

 automatizované úlohy ČP 

 úloha Správa zákazníků 

 informace od obchodníků ČP 

 informace z centra zákaznické podpory 
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Pro potřeby ČP jsou také vyuţívány vnější strategické informační zdroje jako 

například státní informační systém (údaje o obyvatelstvu, firmách a obcích) anebo 

informace o konkurenci[9]. 

1.2.3 Skladba prostředků CDS 

Centrální datový sklad je zaloţen na produktu Teradata, který je rozšiřitelný 

v rámci definovaných stavebních prvků (node). V roce 2001 se jednalo o vybudování 

jednoho node. S  připojením dalších úloh v roce 2002 a následným nárůstem objemu dat 

bylo provedeno rozšíření na dva node aţ na cílové rozšíření čtyři node. Při rozšiřování 

se vycházelo z předpokladu, ţe kaţdý node má schopnost obslouţit cca 500 GByte dat. 

Při rozšiřování systému nedochází ke změně uloţených dat.  Skladbu prostředků pro 

realizaci poţadovaných funkcí lze rozdělit (viz Obr. 4) na níţe uvedené vrstvy. 

 

Obr. 4 Schéma logické architektury[9] 
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1.2.3.1 Databázová vrstva  

Pro uloţení dat slouţí databáze Teradata, jejíţ velikost je rozšiřována podle 

nárůstu úloh. Před uloţením prochází data transformací, která je částečně prováděna 

v databázi Teradata a částečně ji provádí produkt společnosti Informatica nad vlastní 

SQL databázi. 

1.2.3.2 Aplikační vrstva  

 Je tvořena nástroji aplikační vrstvy logiky CDS. Tato vrstva zajišťuje propojení 

databázové vrstvy s presentační vrstvou a obsahuje procedury, skripty a různé utility 

zajišťující dodání dat v poţadovaném tvaru a čase. Jejím základem jsou aplikační 

nástroje Cognos. Centrálně umístěnou a provozovanou aplikační vrstvu tvoří jednotlivé 

moduly (viz Obr. 5) zajišťující poţadované činnosti. Kaţdý modul je logickou 

mnoţinou funkcí dodaných SW nástrojů nebo vytvořených programových komponent.  

 

Základní funkcionality aplikační vrstvy[9] : 

 Řídící modul – řízení přístupu uţivatelů a postupu zpracování poţadavků, 

koordinace práce ostatních modulů. 

 Komunikační modul – zajištění komunikace mezi aplikační a prezentační 

vrstvou a mezi aplikační a databázovou vrstvou. 

 Bezpečnostní modul – zajištění bezpečnosti obousměrné komunikace a 

předávaných dat (šifrování). 

 Modul uţivatelských poţadavků – přijímání přímých uţivatelských poţadavků, 

interpretace a řízení (předání/převzetí) jejich zpracování  

 Modul časového spouštění – automatizované spouštění zpracování poţadavků 

na datové výstupy a monitoring systému v časových periodách nastavených v 

řídícím modulu 

 Modul zpracování poţadavků – výkonný modul (procedury, makra, skripty, 

utility aj.) pro zpracování uţivatelských, resp. automaticky vykonávaných 

poţadavků. 

 Modul generování výstupů – formátování datových, resp. systémových výstupů 

do předepsané podoby (katalogy a kostky Cognos, reporty, data formátu XLS, 
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CSV, XML, HTML aj., logy). 

 Distribuční modul – rozesílání automaticky zpracovávaných a formátovaných 

výstupů emailem nebo jiným způsobem podle seznamu uţivatelů definovaném v 

řídícím modulu. 

 Modul monitoringu uţivatelů – sledování činnosti uţivatelů a jejich vyuţívání 

jednotlivých výstupů. 

 Modul monitoringu úloh a chyb – sledování stavu zpracování plánovaných úloh, 

monitorování vzniklých chyb  

 Modul monitoringu systému – sledování stavu databáze a operačního systému 

 

Řídící 

modul

Komunikační modul

Modul 

monitori

ngu

uţivat.

Modul zpracování poţadavků Modul monit.systému

Modul uţivatelských poţadavků

Modul časového spouštění

Modul generování výstupů

Distribuční modul

Bezpečnostní modul

Komunikační modul

Modul 
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úloh a 

chyb

 

Obr. 5 Schéma - základní funkcionality aplikační vrstvy[9] 

1.2.3.3 Presentační vrstva  

Slouţí k zobrazení dat u uţivatele a je sloţena z aplikací, které jsou instalované 

také na jeho straně, na jeho počítači. Přístup externích uţivatelů z internetu k údajům 

CDS je řešen přes Databázi WWW, která je z pohledu bezpečnosti oddělena od 

Databáze CDS. Databáze WWW poskytuje údaje pro Informační portál České pošty. 
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1.2.4 Služby nabízené CDS  

Obsah sluţeb poskytovaných CDS závisí mj. na obsahu a kvalitě dat udrţovaných 

v datových strukturách CDS. Sluţby nabízené CDS z pohledu technologie přístupu a 

charakteru uţivatele jsou[9]: 

 

 interní – v rámci interní organizační struktury ČP 

o interaktivní manaţerské a analytické výstupy poskytované nástroji 

Cognosu 

o interaktivní manaţerské a analytické výstupy poskytované jinými 

nástroji (technologie: SQL, ODBC, Web browser aj.)  

o poskytování údajů pro reklamace z jednotlivých úloh 

o automaticky generované sumarizační sestavy pravděpodobně formátu 

HTML uloţené na serveru nebo distribuované emailem 

 

 externí – poskytované partnerům ČP  

o interaktivní sestavy přístupné browserem přes portál ČP 

o automaticky generované sumarizační sestavy ve formátu HTML 

distribuované emailem. 

 

Charakteristika sluţeb CDS z hlediska obsahu výstupních dat a jejich dopadů na 

procesy České pošty[9]: 

 Manažersky informační systém (MIS) – především informace finančního 

charakteru přes vybrané subjektové oblasti vyuţitelné pro zkvalitnění procesu 

řízení 

 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) – informace vyuţitelné pro řízení vztahu 

se zákazníky ČP, marketing a zkvalitnění poskytovaných sluţeb a produktů 

 Provoz – informace provozního charakteru, tj. standardní technologické sestavy 

ale také analýzy vyuţitelné pro zkvalitnění poštovní technologie a směřující ke 

sníţení provozních nákladů. 
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1.3 Přínosy a využití CDS  

Datové sklady s sebou přináší mimo jiné navyšování produktivity a to především 

v oblastech, které se zabývají analýzami podnikových dat. Velmi důleţité se proto 

v procesu řízení ukazuje propojení datového skladu s analytickými nástroji, které 

umoţňují tvorbu sestav a reportů. Podle nich je následně moţné určit profitabilitu či 

celkovou efektivnost. Tímto způsobem dochází k bezprostřední podpoře strategického 

řízení podniku. 

1.4 Využití CDS v ČP 

V České poště je centrální datový sklad vyuţíván jako základní prostředek 

datového centra, který zajišťuje jednotné výstupy a manaţerské sestavy ze všech úloh se 

zřetelem na jejich provázanost. Ty následně slouţí k podpoře strategického 

rozhodování, marketingu, zjišťování údajů pro potřebu reklamací či k podpoře 

taktických rozhodnutí provozních pracovníků. Cílově i pro podporu interaktivního 

vztahu se zákazníky[9]. 

Oblasti pouţití lze rozdělit podle skupin uţivatelů na: 

a) Management – vrcholový a výkonný management 

b) Specializované skupiny – ekonomické útvary, personální útvary aj. 

c) Informatické skupiny – řešitelé SW, oblastní podpory aj. 

d) Zákaznické centrum – pracovníci zákaznického centra 

e) Externí subjekty – obchodní partneři, zákazníci aj. 

 

Příklady rozdělení poţadavků na vyuţití CDS podle níţe uvedených oblastí: 

a) Provozní oblast 

o vytíţení jednotlivých pošt a přepáţek  

o statistika pošt, přepáţek a pracovníků dle jednotlivých produktů  

o náklady a výnosy pošt za určité období 

o kvalita vybraných produktů a sledování ztrátovosti 

o hospodaření s ceninami a prodej zboţí na poštách  

o vyřizování reklamací, stíţností, dotazů 
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b)  Ekonomická oblast 

o náklady a výnosy za produkty a určité období  

o podklady pro operativní a dlouhodobé plánování 

o ziskovost produktů 

o modelování cen 

o politika zaměstnanosti 

 

c) Oblast rozvoje a marketingu 

o podklady pro operativní a dlouhodobé plánování 

o vývoj poptávky po jednotlivých produktech 

o analýza zákazníků – dle produktů, zisku aj. 

o práce s VIP zákazníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2. Dobývání znalostí z databází 

První náznaky je moţné vysledovat jiţ v 60. letech s masivnějším nástupem 

výpočetní techniky, kdy se objevila potřeba nacházet vyuţitelné údaje z archivovaných 

dat. Výraznější diskuse o problematice dobývání znalostí KDD (Knowledge Discovery 

in Databases) probíhaly následně počátkem 90. let 20. století v USA, přičemţ byly 

vyuţívány existující znalosti postupů, metod či technologií jako například: 

 Statistické postupy  

 Metody strojového učení  

 Databázové technologie 

 

Tyto samostatně vyvíjející disciplíny se s podstatným navyšováním 

zpracovaných dat a s potřebou shromaţďování dat začaly vyuţívat k podpoře 

strategického rozhodování. V podnicích se tak vytvořilo vhodné prostředí pro jejich 

propojení. Definice podle velmi uznávaného odborníka Fayyada[21].  

 

„KDD - proces netriviálního objevování implicitních, dopředu neznámých a 

potenciálně použitelných znalostí v datech“. 

                                                                                                   U. M. Fayyad 

 

 Stále se ukazuje, ţe existuje mnoho způsobů vyuţití dat pro rozvoj podniků a 

firem. Ať uţ jde o určení segmentu na trhu k oslovení s nabídkou produktů nebo 

analýzy důvodů výskytu určitých skutečností. Lze tedy očekávat  příbytek oblastí 

vyuţívajících metody KDD i v budoucnu. Za hybnou sílu uvedeného rozvoje 

technologií je moţné povaţovat rozšiřování datových skladů, které velmi dobře 

vyhovují všem poţadavkům kladeným na tuto činnost. Hlavními důvody jejich 

výhodnosti jsou především kvalitní vstupní data, která mají sjednocené formáty a jsou 

očištěné od chyb nebo jejich průběţná aktualizace.  
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2.1  Dolování dat - Datamining 

Dolování dat, dobývání znalostí – obecně nazýváno datamining (DM) je 

matematická disciplína z oblasti statistiky, která hledá určité souvislosti ve velkém 

mnoţství pořízených a předem upravených dat pomocí matematických funkcí a výrazů. 

Výše uvedené skutečnosti mohou vzbuzovat dojem, ţe DM je vlastně jen pouţití dávno 

známých metod matematického a statistického modelování. Nicméně je zde podstatný 

posun v rozsahu zavedení a propojení s technikami data – warehousing.  Jedná se tedy 

hlavně o kvantitativní rozdíl a důleţitým kritériem pouţití je významnost zisku 

vzhledem k vynaloţenému úsilí. 

 

Filozofie DM vychází z předpokladu, ţe velké mnoţství archivovaných dat v sobě 

ukrývá určité poznatky, které mohou vést k odhalení nových a nečekaných objevů. Lze 

tedy hovořit o objevování vědomostí v databázích KDD. Bohuţel neexistuje na světě 

všeobecně uznávaná definice pojmů DM a KDD.  Jedná se spíše o názvy pro efektivní 

vyuţití stávajících nástrojů analýzy. Zatím co představou jedné části známých autorů 

v oblasti DM je „KDD nástrojem DM“ (příkladem je A. Zornes), další část sděluje, ţe 

„DM je nástrojem KDD“ (příkladem je. U.Fayyad).  Jinou moţnost uvádí i J. Mena 

„Technologie DM přechází vývojem automaticky k induktivní KDD“.  Pouţívaný pojem 

DM tedy v současnosti hledá přesný obsah[18]. 

2.1.1 Metodologie CRISP- DM 

Zavedení určitých standardů v dolování znalostí z databází a konsolidaci oboru 

představoval metodologický postup CRoss- Industry Standard Proces for Data Mining 

(CRISP-DM). Tato metodologie je stále stejná (viz Obr. 6) a jejím úkolem je popis DM 

v následujících krocích: 

 

 Porozumění problému 

 Porozumění datům 

 Příprava dat 

 Modelování 

 Vyhodnocení 

 Zprovoznění 
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Obr. 6 Metodologie CRISP-DM[16] 

 

2.1.1.1 Hlavní skupiny metod  

DM je moţné rozdělit (viz Obr. 7) do tří hlavních skupin: 

 

 Predikce – známý proces zabývající se předpovědí následujícího vývoje na 

základě získaných znalostí a jejich historického vývoje. Podle podobnosti 

porovnaných vzorových a získaných dat je stanoven předpoklad příštího vývoje 

 

 Deskripce – proces popisující určité vztahy v existujících datech a zkoumající 

nové vztahy dosud neobjevené, potencionálně prospěšné. Slouţí ke konstruování 

prediktivních modelů. 

 

 Indikace – proces odhalující výskyt odchylek od normálního stavu  
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Obr. 7 Hlavní skupiny metod dolování dat[19] 

2.1.2 Nástroje a metody dolování dat 

Mez nejdůleţitější nástroje DM a KDD patří: 

 statistické metody   

 matematické modelování 

  neuronové sítě 

 algoritmy pro automatické rozpoznávání struktur 

 

V tomto ohledu je důleţité mít k dispozici dobrý programovatelný software, který 

obsahuje níţe uvedené výkonné moderní techniky: 

 regresní analýza 

 lineární modely 

 zobecněné lineární a aditivní modely (GLM, GAM) 

 shluková analýza 

 regresní a klasifikační stromy 

 robustní metody 

 simulační metody  

 optimalizace 

 časové řady 

 heuristické metody 
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2.2 Využití DM 

V současné době je DM pouţíván především v bankovních společnostech a také 

velkých telekomunikačních společnostech. Uvedené instituce vlastní spoustu modelů 

zákaznického chování, zvyšování efektivity reklam či pravděpodobnosti prodeje 

vybraných produktů, které jim pomáhají cílit nabídky na určité skupiny zákazníků. 

Nicméně díky volně dostupným nástrojům lze tyto metody vyuţívat také středními i 

menšími podniky. Jedná se především o podniky v oblasti retailu, které disponují 

velkým mnoţství zákaznických dat a které se zabývají modely nákupního košíku. Tyto 

modely slouţí k určení prodejnosti vybraných druhů produktů a jejich přičiněním lze 

vytvářet cílené nabídky a produktové balíčky. 

 V podstatě se dá říci, ţe DM je platný napříč obory tam, kde je dostatek 

kvalitních dat. Je zřejmé, ţe ţádnou kvalitní informaci není moţné získat, pokud není 

k dispozici kvalitní zdroj dat. 
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3. DM pro potřeby České pošty 

Dataminig je poměrně nový obor, jehoţ rozšiřování závisí především na dobrých 

znalostech dané problematiky. Existuje mnoho firem, které jsou připravené efektivně 

vyuţívat své databáze. Otázkou však je, na jaké úrovni. Zjednodušeně lze říci, ţe 

všechny rozumné firmy jiţ DM provádějí úplně stejně, jak provádějí prodej či 

marketing. Jedná se totiţ o zcela standardní úlohy jako například výběr nejlepšího 

produktu nebo zákazníka k oslovení, popř. zákazníka podezřelého. Nicméně tento 

jednorozměrný přístup sebou přináší pouze výběr podle jednoho kritéria, tzn. top 

produkt. = nejvyšší prodej, top zákazník = největší útrata atd. Tento přístup je jistě 

moţné pochválit. Ale DM se snaţí jít dále právě tím, ţe bere do úvahy další proměnné, 

coţ podstatně vylepší poţadovaný výsledek. Účinnost je mnohem vyšší a lze tedy 

dosáhnout více neţ průměrné odpovědi. Následkem můţe být fakt, ţe například 

přidáním věrnostní hodnoty do uvedených kritérií výše popisovaných příkladu se 

výsledek změní očištěním od tzv. „nestálých zákazníků“. 

V uvedené oblasti provedla Česká pošta (ČP) mnoho podstatných kroků na 

podporu strategického rozhodování. Především vybudováním centrálního datového 

skladu si pro své potřeby vytvořila důleţité strategické informační zdroje, které jí 

umoţňují vyuţívat veškeré prostředky dobývání znalostí z databází.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukázkové statické reporty v Cognos Impromt[5] 
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Právě správností tohoto rozhodnutí si je ČP dobře vědoma a v současné době je 

plně zaměřena na techniky označované jako OLAP  zajišťující rychlou presentaci dat 

formou statických či interaktivních reportů. (viz Obr. 8 a 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Ukázkové interaktivní reporty v Cognos PowerPlay[5] 

 

 Ačkoliv jsou ve výše uvedených oblastech aktivity ČP plně rozvinuty, prozatím 

zde nejsou vytvořeny předpoklady k tomu, aby bylo moţné DM maximálně vyuţívat. 

V tomto směru si lze představit mnoho variant rozvoje a vše závisí zejména na 

potřebách a schopnostech České pošty.  Je také pravděpodobné, ţe některé změny 

s sebou přinesou další etapy rozvoje podniku. A pokud to tedy bude ve prospěch 

získávání nových znalostí z dat, prvořadým úkolem podniku se stane příprava 

marketingu vytvořit si nový pohled a způsob chápání DM projektů. 

 Další nabízenou variantou se můţe jevit oslovení některé z firem působících 

v České republice, které se specializují na DM a které disponují zkušenostmi i 

expertními pracovníky v oboru. V tomto případě je praktické přenesení zašifrovaných 

dat přímo na šifrované disky, čímţ je dostatečně zabráněno jejich zneuţití. 

Zvolení DM by bylo pro ČP jistě přínosné. Posun ve formě získaných znalostí 

by byl oproti OLAP velmi zřetelný. DM i OLAP jsou sice součástí Business 

Inteligence. Je také zřejmé jejich, v určitém směru, podobné   působení v datech. Hlavní 

rozdíl je však ve způsobu, jak s daty pracuji. OLAP poskytuje analýzy dat a předkládá 
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 jejich souhrny zatím, co DM se zaměřuje na zajímavé souvislosti a vlivy v datech.  

Stručně řečeno DM přináší objevy a OLAP přináší odpovědi na konkrétně poloţené 

otázky. 

3.1 Získávání znalostí z dat České pošty 

Odcházení důleţitých zákazníků ke konkurenci, je typickým příkladem 

problémů většiny firem zaměřujících se na oblast poštovních sluţeb. Jedná se jistě o 

nepříjemnou věc, která s sebou přináší nemalé finanční ztráty. Proto je snahou kaţdého 

podniku tyto zákazníky zachránit a udrţet po co moţná nejdelší dobu. K řešení známého 

problémů by v tomto ohledu mohl přispět právě vhodně zvolený model „udrţení 

zákazníka“, který dokáţe odhalit nejvyšší riziko odchodu. Obecné pravidlo říká, ţe 

záchrana zákazníka je pro firmu levnější, neţ vyhledání a získání zákazníka nového.  

3.1.1 Tvorba DM modelu 

Pro zajištění velmi širokého spektra sluţeb, jeţ jsou nabízeny zákazníkům, má 

ČP rozsáhlou síť poboček. Na těchto  pobočkách jsou v systému APOST pořizovány 

poštovní a finanční transakce. Jedná se tedy o OLTP aplikace, které na pobočkách 

slouţí k automatizaci poštovního provozu. Kaţdá transakce obsahuje jedinečný kód, 

kterému odpovídá konkrétní sluţba, dále pak číslo pošty, číslo přepáţky a také datum a 

čas pořízení.  Po následném sehrání dat do datového centra prochází data transformací 

včetně uloţení do CDS. Právě tyto získané informační zdroje o zákaznících je moţné 

vyuţít k vytvoření DM modelu, který by ukázal doposud ukryté souvislosti a dopomohl 

udrţet odcházející zákazníky. 

K pravděpodobnému odchodu zákazníka můţe vést mnoho důvodů. Ať uţ se 

jedná o špatnou dostupnost poboček s poţadovanými sluţbami, chybnou volbu sluţeb 

nebo nedostatek informací o poskytovaných produktech. Tyto uvedené „proměnné“ 

jsou ještě celkem zjistitelné. Občas se však stane, ţe se zákazník nechá například 

přesvědčit jinou osobou, která jiţ nabyla dobré zkušenosti u konkurenční firmy. Vzniklá 

situace by se teoreticky dala zjistit z pořízených transakcí. Ovšem v uvedeném případě 

by bylo asi nutné získat dodatečná data o aktivitách daného zákazníka. Pokud totiţ 

nejsou nabízené sluţby zákazníkem vyuţívány a jeho aktivity jsou podstatně menší, byl 

uţ zřejmě konkurenční firmou přebrán. Dalším signálem budoucího problému můţe být 
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také zvýšená aktivita na zákaznických linkách nebo příliš vysoké poplatky oproti 

ostatním zákazníkům. I tyto uvedené skutečnosti mohou v pozdější době donutit 

zákazníka k úvahám nad nabízenými alternativami poštovního trhu. 

Při tvorbě DM je nutné společnými silami s managementem zvolit, jaký model 

bude v tomto případě nejideálnější. Při výběru je důleţité zváţit všechny výhody i 

nevýhody. Například neuronové sítě mají obvykle velmi vysokou účinnost. Nicméně 

jejich brzké zastarání a také špatná čitelnost, týkající se více sloţitých modelů, výběr 

docela znevýhodňuje. Oproti tomu existence čitelných modelů, které umoţňují sčítat 

rizikové faktory snadněji, můţou být pro uvedený případ dobrou alternativou. Takovým 

modelem se můţe jevit například regrese převádějící rizikový faktor na konkrétní 

číselnou hodnotu. Dalším, takto přehledným modelem, můţe být i rozhodovací strom, 

jenţ rizikový faktor větví vizuálně. Zkušenosti analytiků také ukazují, ţe nejvyšší 

přesnost matematicky nejvýkonnějších modelů automaticky neznamená nejlepší 

výsledky. Obvykle se takto perfektně fungujícímu modelu dostaví tzv. „přeučení“. 

Tento stav se ihned projeví přenesením modelu do jiného časového období, kdy dochází 

k rychlému poklesu jeho výkonnosti. Pro jednodušší řešení modelů hovoří také dobrá 

časová odolnost, moţnost snadnějšího pochopení managementem i jeho dobrá 

implementace.  

3.1.2 Užití metodologického postupu CRISP- DM 

Uvedená metodologie má bezesporu mnoho důleţitých předností. Ať uţ se jedná 

o nezávislost na vyuţívaném software, promítání obecných kroků do konkrétních akcí 

nebo její nezávislost na řešené úloze. CRISP-DM je dostatečně časem ověřená 

metodologie poskytující celkový přehled o ţivotním cyklu DM projektu. 

3.1.2.1 Porozumění problému  

Pro úspěšné zahájení projektu je nejprve nutné definovat problém, na který je 

potřeba se zaměřit. K celkovému pochopení projektu je tedy důleţité znát poţadavky 

marketingu. Dále následuje převedení poznatků na definování DM problému a tvorba 

prvotního schéma k dosaţení výsledku (viz Obr. 10). 
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Obr. 10 Schéma činností k porozumění problému 

 

;V našem konkrétním případě by se mohly určit atributy, které můţou mít vliv 

na model „udrţení zákazníka“. Lze tedy předpokládat, ţe by se mohlo jednat o atributy 

jako je jiţ zmiňovaná dostupnost pobočky, vybrané sluţby, obchodní aktivita či 

inkasované poplatky. Cílem celého snaţení je pak například dosaţení statistických 

údajů o různých atributech, které mají podstatný vliv na udrţení zákazníka u daného 

podniku. 

3.1.2.2 Porozumění datům  

Na počátku této fáze je důleţité získat potřebná data z informačních zdrojů. 

Následně dochází ke kompletnímu seznámení se s daty a k prověření vzhledem k jejich 

kvalitě. Přitom se můţe objevit spousta nových zajímavosti, které vytvoří další 

předpoklady k dosaţení výsledku. Fáze porozumění v sobě zahrnuje několik částí (viz 

Obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma činností k porozumění datům 

 

Náš příklad modelu by tedy pokračoval opatřením si a načtením potřebných dat 

s následným získáním údajů o jejich vlastnostech.  Došlo by k prověření mnoţství dat a 

jejich formátu, přičemţ by bylo nutné prozkoumat data v návaznosti na další 

doprovodná data. Nakonec by došlo k prozkoumání jejich kvality, úplnosti a hlavně 

důvěryhodnosti.  
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3.1.2.3 Příprava dat  

Tato fáze je v celé metodologii nejkritičtějším místem, neboť úspěch výsledného 

modelu je přímo závislý na datech pouţitých na jeho tvorbu. Maximálního zlepšení 

výsledku se dá tedy dosáhnout pouze zlepšením metodologie přípravy dat. V DM je 

vyţadováno, aby analyzované data byly předzpracované, vyčištěné a nachystané 

v přehledné tabulce díky čemuţ se dá vytvořit spousty proměnných vstupujících do 

modelu. Fáze porozumění v sobě zahrnuje několik částí (viz Obr. 12). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Schéma činností k přípravě dat 

 

Pro další náš postup tato fáze znamená zvýšenou pozornost výběru dat vzhledem 

k DM cílům, ale i technickému omezení jako jsou třeba objemy dat. Například adresa 

zákazníka můţe být vyuţita pouze na určení kraje nebo okresu, odkud pochází. Tímto 

dojde ke sníţení objemu dat o odstraněné ulice, čísla popisné a třeba i poštovní 

směrovací čísla. Čištěním dat bychom dále odstranili duplicitní údaje, nekorektní 

hodnoty i evidentní nesoulad mezi hodnotami některých atributů. Všechny tyto 

nepravidelnosti obvykle vznikají nedostatečnou kontrolou při zadávání vstupních dat 

nebo chybným pouţitím prostředků automatické identifikace.  

Stejná struktura sloţení dat je nakonec zajištěna pomocí transformace dat. Tady 

se můţe jednat o případ, kdy je potřebné pouţívat různé informační zdroje. Ukázkou 

v našem modelu můţou být hodnoty hmotnosti jednotlivých podaných zásilek nebo 

hodnoty velikosti nadrozměrných zásilek, které lze pořídit v rozdílných jednotkách. Při 

pouţití takto neupravených dat by ihned došlo k přeměně rozsahu hodnot, coţ by 

nepříjemně ovlivnilo výsledek. 
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3.1.2.4 Modelování  

Úkolem v uvedené fázi je výběr modelovací techniky popř. více modelovacích 

technik  s přihlédnutím na jejich speciální poţadavky. Vše je přitom prováděno v rámci 

níţe popsaných činností (viz Obr. 13). 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Schéma činností při modelování 

 

Po absolvování první části, kdy je vybrána technika modelování, přičemţ jsou 

prověřeny všechny okolnosti zohledňující její pouţití, je dále provedeno vygenerování 

návrhu testování. Jakmile je totiţ finální model vytvořen, dochází k otestování jeho 

platnosti, například na chybovost dat. Z tohoto důvodu je obvyklé rozdělení datových 

sad na tréninkovou sadu, na které se model vytváří a sadu testovací, kde se určuje 

kvalita modelu. V následné části se jiţ připraví samotný model a aplikuje se na 

přichystaná data. Výstupem celého snaţení je mimo jiné i potvrzení správně zvolených 

parametrů, které byly pouţity v nastavení dané modelovací techniky. Posledním krokem 

ohodnotíme model. V této chvíli dochází k sumarizaci výsledků, k uspořádání 

vygenerovaných modelů podle kvality a také můţe dojít i na opětovné zopakování této 

úlohy.  

 

V našem případě by se teoreticky vhodné mohly zdát techniky regrese či rozhodovací 

strom. 

 

Rozhodovací stromy 

 

Jedna ze základních technik pouţívaných v DM. Je to rychlá, lehce srozumitelná 

technika a svojí strukturou se podobá stromu. Obvyklá jsou kvalitní řešení, které jsou 

vyuţívána při predikci, shlukování atd.  
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Regrese 

 Jedná se o statistickou metodu, která dokáţe popsat míru závislosti mezi 

mnoţinami hodnot. Její výhodu lze spatřovat v propracovaném odhadu chyb a v hledání 

moţných kombinací vstupních proměnných. Naproti tomu nevýhodná se můţe zdát její 

pracnost i časová náročnost při vývoji velmi sloţitých modelů. 

3.1.2.5 Vyhodnocení  

Oproti předchozímu hodnocení je v této fázi sledována především obecná 

platnost modelu a úroveň dosaţitelnosti poţadovaného cíle. Fáze vyhodnocení zahrnuje 

především tyto činnosti (viz Obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Schéma činností při vyhodnocení 

 

Snahou je zjistit existenci nějakého důvodu, proč by model nemusel vykazovat 

dobrou kvalitu a byl tedy nedostatečný. K tomu se dá vyuţít i přímá implementace na 

reálnou situaci, která nám pomůţe problémy odhalit. Model je tedy „ţivota schopný“ a 

v následujícím kroku je moţné přistoupit k přezkoumání celé DM úlohy. Tady je 

potřebné prověřit, jestli nedošlo k přehlédnutí důleţitých okolností, popř. je moţné se 

ujistit o správnosti pouţitých atributů. Nyní uţ zbývá určení následného postupu. Buď 

je přesvědčení o úspěšnosti velké a potom následuje poslední fáze metodologie CRISP 

– DM nebo jsou provedena další opakování jednotlivých fází. V extrémním případě 

není vyloučena ani varianta úplného začátku nového DM projektu. 
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3.1.2.6 Zprovoznění 

V této fázi dochází k nasazení modelu do praxe a model začíná slouţit v procesu 

rozhodování podniku. Fáze zprovoznění představuje tyto činnosti (viz Obr. 15). 

Protoţe uţivateli bývají většinou manaţerští pracovníci daného podniku, je tedy 

ţádoucí, aby došlo k pochopení všech kroků, jeţ jsou v této souvislosti přijaty 

k opravdovému vyuţívání vytvořených modelů. Další částí je vypracování plánu 

nasazení výsledků DM do praxe, kde budou průběţně popisovány uskutečněné postupy. 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Schéma činností při zprovoznění 

 

DM projekty také potřebují plán monitorování a údrţby, který pomáhá ke 

korekci nesprávného pouţití výsledků. Dále je také potřebné naformulovat konečnou 

zprávu, která by měla obsahovat nashromáţděné zkušenosti a souvislosti, včetně 

odchylek oproti původnímu plánu. Posledním krokem se posuzuje celý projekt DM 

z hlediska nabytých znalostí během zavádění celého projektu (přístupy řešení, rady, 

nejlepší výběr atd.). 

 

3.2 Využití výsledků DM modelu 

Konečné výsledky výše popisovaného modelu na „udrţení zákazníka“ by nám 

mohly napovědět, kde je potřebné hledat riziková místa oproti konkurenci a také účelně 

odůvodnit, co můţe vést naše stálé zákazníky k myšlenkám na odchod. DM technika 

regrese nebo jednotlivé větve rozhodovacího stromu můţou například odhalit důleţité 

skutečnosti v oblasti mnoţstevních slev při hromadném podání. Kdy zákazníci, kteří 

podávají zásilky v menším mnoţství avšak vícekrát za den, nedosáhnou na mnoţstevní 

slevu, kterou získává zákazník podávající velké mnoţství jedenkrát denně.  
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Výsledná zjištění by měla přesvědčit pracovníky podniku ČP k větší aktivitě. K 

prověření nastalé situace a k přijetí preventivních opatření. Je nutné minimalizovat 

rizika například marketingovou nabídkou, která podpoří dlouhodobou věrnost 

zákazníka. Samozřejmě zamýšlena je nabídka lákavá nikoliv však prodělečná. Tímto 

dojde k narovnání vztahu mezi podnikem ČP a zákazníkem k oboustranné spokojenosti. 

Naopak velmi krátkozraká se můţe projevit metoda drobných ústupků, která ve svém 

důsledku odchodu nezabrání, ale situaci na čas pouze oddálí.  
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4. Softwarové nástroje pro tvorbu DM  

V dnešní době je DM jednou ze silně rozvíjejících se oblastí, která neunikla ani 

velkým softwarovým společnostem. Tyto společnosti jako například IBM, Oracle či 

Microsoft investují ročně nemalé prostředky do vývoje technologií. 

4.1 Možnosti výběru SW produktů 

    Kaţdý software (SW) má své specifika a proto je vhodné si na úvod představit 

některá důleţitá kritéria pro jeho výběr[22]: 

 

 Kvalitní výběr algoritmů – dobře pouţitelný SW by měl mít kvalitní analytické 

schopnosti. Samozřejmostí by měl být obsah nejvíce vyuţívaných metod pro 

DM i dobré moţnosti parametrizace. 

 

 Snadná ovladatelnost -  důleţité je přehledné grafické zpracování se snadnou 

orientací na všech úrovních. Nezbytné je také intuitivní prostředí pro tvorbu i 

vyhodnocování modelů.   

 

 Konektivita na vstupní data, operativnost práce s datovými sadami – uvedené 

nástroje umoţňují pruţně importovat vstupní data a podporují různé funkce pro 

transformaci vstupních dat. 

 

 Statistické vyhodnocení dat a vizualizace – jsou vţdy součástí projektu DM a 

měl by je tedy SW všemoţným způsobem podporovat. 

 

 Automatizace provozního využití – je důleţité vědět, jakým způsobem je 

zajištěna provozní integrace. 

 

 Architektura, platforma – SW produkt by měl pracovat v námi zvolených 

platformách i jiných poţadovaných systémech. 
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 Cena a licence – je také na zváţení v jaké cenové relaci je SW přístupný a 

případně zvolit náhradní řešení. V úvahu jsou brány licenční podmínky čí 

dostupnost lokální podpory. 

 

 

Je věcí kaţdého uţivatele, jaký SW si pro svoji práci vybere. Nabídka zahrnuje jak 

produkty komerční, tak i volně šiřitelné.  

 

Dodavateli komerčního SW jsou například: 

 

 SAS Institute Inc.  - produkt Enterprise Miner 

 SPSS Inc. – produkt Clementine 

 IBM Corporation – produkt DB2 Inteligent Miner fir Data 

 Angoss Software Corporation – produkt Knowledge Studio 

 

 

Další alternativou ve výběru můţe být SW volně šiřitelný. Ten obvykle vzniká na 

univerzitách a je určený pro studenty a také firmy, které se snaţí ušetřit své náklady.  

 

Mezi volně šiřitelné SW můţeme uvést například: 

 LISp-Miner – vývoj na VŠE v Praze, Fakulta informatiky 

 Orange – vývoj na Ljublaňské univerzitě, Fakulta počítačové a informační vědy,   

               Slovinsko 

 RapidMiner – vývoj na Dortmundské univerzitě, Fakulta umělé inteligence, 

Německo 

 WEKA – vývoj na univerzitě Waikato, Nový Zéland 
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4.2 DM s použitím nástroje  RapidMiner  

Výše uvedené zařazení uţ částečně odhalilo skutečnost, ţe produkt pod názvem 

RapidMiner je volně dostupný nástroj. Díky svému uţivatelsky přátelskému prostředí a 

zejména velké škále technik si jej oblíbilo mnoho uţivatelů po celém světě. Jeho dobré 

renomé dokazuje i fakt, ţe je vyhodnocován jako jednoznačný vítěz v anketách 

nezávislých analytiků. Jedná se tedy o nejpopulárnější nástroj, který předčil i některé 

komerční produkty.  

 

Kromě toho, ţe se jedná o open-source řešení, coţ dovoluje spouštět program 

k různým účelům a zdrojový kód je volně přístupný, má tento nástroj několik 

nesporných výhod: 
 

- spouštění na běţných platformách a operačních systémech 

- rozsáhlé moţnosti grafického zobrazení 

- pojetí pohledu na data dopomáhá k efektivitě zpracování dat 

- komplexnost řešení – přes 500 operátorů na integraci dat a jejich 

transformování, vyhodnocování i vizualizaci 

- moţnost práce s daty různých formátů (XLS, CSV, XML a daší) 

- okamţitá pouţitelnost a krátké zaučení 

- uţivatelská přívětivost 

- kvalitní oblast nápovědy – tutoriál slouţící k sestavení prvních projektů 

4.2.1 Projekt DM v RapidMiner 

Práci ve vybraném SW je moţné názorně představit pomocí konkrétního 

příkladu, který jistě přispěje k lepšímu porozumění všech souvislostí. Předpokládaným 

výsledkem je vyhledání odpovědi na poloţené otázky popisující určitý problém. 

V následujícím případě proto bude řešen problém týkající se podniku, který se zabývá 

poštovními sluţbami a který hledá odpovědí na otázky typu: 

 

1. Jak zvýšit výnosy ze stávajícího klientského portfolia 

2. Jak pozitivně ovlivnit chování zákazníků 

3. Jaké nedostatky lze vysledovat v nabídce sluţeb 
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Základem pro vyuţití se v tomto případě stane komplexní analýza dat, jeţ jsou 

uchovávány v databázi poštovních transakcí, pořízených na přepáţkách. Jednat se bude 

především o správné rozčlenění pouţitých dat, správně stanovení cen a následné 

marketingové činnosti typu speciálních nabídek nebo zaměření se na určitý segment. 

Obchodním přínosem bude generování dalších příjmů a také celková spokojenost 

zákazníků. 

 

4.2.1.1 Porozumění problematice pořízených transakci  

K úspěšnému porozumění problematiky je vhodné uvést několik informací o 

pořizování transakcí v poštovním provozu. Většina prováděných úkonů, jak v zázemí 

pošt, tak i na přepáţkách, byla jiţ počátkem automatizace poštovního provozu 

převedena do očíslovaných transakcí, které jsou pořizovány na koncových stanicích. 

Tímto způsobem jsou realizovány finanční a poštovní transakce, podání a dodání 

zásilek, různá vyúčtování, statistiky a další. Takto pořízená data jsou na poště vzápětí 

nashromáţděna a přenesena do centra, kde jsou připravena k okamţitému pouţití pro 

ostatní úlohy včetně CDS.  

 Z jednotlivých dat se dá určit mnoho údajů o místech podání a dodání i typy 

sluţeb poţadované zákazníkem. Uvedené sluţby mají číselný charakter a jejich význam 

spočívá v poskytnutí určitého placeného nadstandardu oproti klasické transakci. 

Typické jsou například různé speciální formy doručení (do vlastních rukou, s dobírkou 

atd.) nebo garantované dodání do pevně stanovené doby.  

 

4.2.1.2 Popis dat a atributů 

Data obsahují údaje o poskytnutých úkonech během pracovního dne na jedné 

pobočce v rozmezí jednoho roku (viz Obr. 16). Jeho atributy jsou datum realizace, 

transakční kód, identifikace zásilky, vybrané sluţby, místo podání, název příjemce, 

hmotnost zásilky a cena zásilky. Pro uvedený příklad jsou tedy v prostředí RapidMiner 

načteny získané data pomocí volby „Import dat“ ve formátu Microsoft Excel. 

Obdobným způsobem je moţné načíst i další formáty, jejichţ přesný seznam je ve volbě 

také uveden.  
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Obr. 16 Zobrazení importu dat v RapidMiner 

4.2.1.3 Výběr vhodné metody 

Metoda pro analýzu byla zvolena podle poţadovaných kritérií na výběr a jedná 

se o asociační pravidla. Tímto způsobem lze vyhledávat hodnoty, jeţ se v určité 

transakci často vyskytují. Znalost těchto hodnot je důleţitá hlavně pro vylepšení 

poptávky například vytvořením vhodných balíčků poštovních sluţeb. 

Pomocí asociačních pravidel (association rules) budou v naší databázi vyhledány 

záznamy, které mají něco společného, coţ se projeví ve formě vytvořených shluku nebo 

skupin.  Pravidlo lze formulovat jako A  B. Kde A je označení předchůdce 

(antecedent), jeţ musí být splněn, aby platil B důsledek (konsekvent).  

Cílem tedy je vyhledání vztahu mezi zákazníkem a druhy poštovních sluţeb, jeţ 

jsou poţadovány. Jakmile jsou takové vztahy nalezeny, je dále moţné se na ně zaměřit. 

Pokud se například v naší databázi vyskytují sluţby s definovanou úloţní dobou (A) a 

doručení do vlastních rukou (B), potom je hledána podmíněná pravděpodobnost P 

(A\B), kde A představuje sluţbu, kterou je moţné přidat za předpokladu zakoupení 

sluţby B[20].  
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Při předpokládané dostatečně velké pravděpodobnosti, je moţné definovat 

pravidlo: 

 

P (služby s definovanou úložní dobou \ doručení do vlastních rukou) = 0.65   

                                                        pak 

 

65 % zákazníků, kteří poţadují sluţby s definovanou úloţní dobou, poţadují 

také   sluţby doručení do vlastních rukou.  

 

 

Zákazníky lze dále rozlišit určitými atributy (místo podání, hmotnost zásilky, cena 

zásilky atd.), které jsou v databázi.  

                                       

                    P ( A\B,X) kde písmenem X je označována mnoţina atributů zákazníků           

 

 

Asociační pravidla pouţívají k vyhledávání níţe uvedené míry[20]: 

 

1. Podpora (support) pravidla AB: počet těch., kteří si pořídili A a B vůči počtu  

            všech ostatních 

Support (A,B) ≡ P (A,B) = NA+B /N 

 

 

2. Spolehlivost, důvěra (confidence) v pravidlo A B: počet A a B vůči počtu A 

  

Confidence (A →B) ≡ P (A|B) = P (A ,B) / P (A) 

 

 

3. Zvýšení (lift, interest) A  B:   

 

Lift (A→B ) = P (A ,B) / P (A)P (B) = P (A |B) / P (A) 
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V praxi jsou pouţívány obvykle první dvě míry. Některé databáze obsahují 

velmi mnoho dat a hledání pravidel je tedy výpočetně sloţité. Cílem je minimalizace 

počtu průchodů databází. K tomu existuje algoritmus Apriori, který je v tomto ohledu 

poměrně účinný. 

 

V prostředí RapidMiner je nastavení DM analýz prováděno v módu „Design 

Workspace“, kde jsou voleny jednotlivé operátory. Současně je nutno uvést, ţe kaţdá 

analýza má vytvořený jeden samostatný proces, který této konkrétní analýze odpovídá. 

Vytvoření procesu pak probíhá způsobem řetězení jednotlivých operátorů v přesně 

daném pořadí. V tomto rozloţení jsou také následně spuštěny. Na níţe umístěném 

obrázku (viz Obr. 17) jsou pro vybranou metodu asociační pravidla zobrazeny 

operátory, které zajišťují správně nastavený proces. 

 

 

 

 

Obr. 17 Zobrazení projektu v RapidMiner - nastavení procesu 
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Algoritmus pro vyhledávání asociací nejprve najde mnoţinu opakovaných vzorů 

a potom se z nalezené mnoţiny generují asociační pravidla. K tomu je také potřebné 

nastavení kritéria pro správné vyhledávání pravidel.  

4.2.1.4 Výsledky analýzy 

Výsledky jednotlivých analýz v programu RapidMiner jsou prohlíţeny v módu 

„Result Workspace“, po jehoţ spuštění se zobrazí, vzhledem k vybrané metodě, všechna 

nalezená pravidla splňující předem nastavená kritéria (viz Obr. 18). Tyto pravidla se 

zobrazují ve skupinách nebo všechny najednou a kaţdá skupina odpovídá konkrétně 

vybranému sukcedentu. 

 

 

 

 

Obr. 18 Zobrazení výsledku v RapidMiner – asociační pravidla 
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V pouţité analýze bylo především pracováno se sloupcem s číselně vyjádřenými 

poštovními sluţbami, které byly zákazníkem zvoleny při návštěvě pobočky. 

Z uvedených pravidel lze vyčíst několik podstatných skutečností jako například: 

 

 

 Pokud si zákazník vybral sluţbu „Dodejka“, potom s  68,6 % pravděpodobností 

poţadoval i sluţbu „Uloţit 10 dnů“ 

 

 Pokud si zákazník vybral výše uvedenou kombinaci „Dodejka“ + „Uloţit 10 

dnů“, pak si vybere s 53,2 % sluţbu „Nevracet, zásilku vloţit do schránky“. Je 

to logické, neboť se obvykle jedná o úřední psaní. 

 

 Pokud si zákazník vybral sluţbu „Dobírka“, potom sluţbu „Do vlastních rukou 

jen adresáta“ pravděpodobně poţadoval  pouze 7,8 %  

 

 

Takto nadefinovaných pravidel se dá vytvořit velké mnoţství a pracovat přitom 

lze s různě vybranými sloupci. Důleţité však je správně identifikovat pravidla, která do 

jisté míry věrně kopírují reálnou situaci. K tomuto účelu jsou v procesu nastavovány 

pravidla s určitými minimálními hodnotami spolehlivosti, kde se doporučuje níţe 

uvedené počáteční nastavení pro data: 

 

1)  Bez projevu subjektivního hodnocení – 90% 

2)  S projevem subjektivního hodnocení – 70% 

 

 

V tomto ohledu je také nastavováno kritérium minimální podpory, které musí 

být splněno při nalezení mnoţiny frekventovaných vzorů. Minimální podpora je zde 

vyjádřena v procentech, vzhledem k celkovému počtu objektů. Obecně je pak 

doporučováno nastavení kritéria pro minimální podporu na 5 – 10 % počtu záznamů 

v datech. 
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Pro získání vhodných pravidel, kterých není ani příliš mnoho a ani příliš málo je tedy 

důleţité vyuţít určitých zákonitostí: 

 

 hodnoty parametru minimální spolehlivosti jsou nepřímo úměrné počtu 

nalezených pravidel 

 hodnoty parametru minimální podpory jsou nepřímo úměrné počtu nalezených 

pravidel 

 

4.2.2 Využití výsledků realizovaného projektu 

Provedená analýza identifikovala pravidla naznačující situace, které kopírují 

chování zákazníků při výběru poţadovaných poštovních sluţeb jen do jisté míry. Ve 

výsledku je moţné vidět několik asociačních pravidel, které mohou vést k zajímavým 

zjištěním. Bohuţel jsou zde i pravidla nepříliš zajímavá. K získání výraznějších 

výsledků by však napomohlo lepší předzpracování vstupních dat. 

Z nabytých poznatků provedené analýzy by tedy bylo moţné odpovědět na výše 

poloţené otázky, které se týkaly podniku zabývajícího se poštovními sluţbami. 

Nicméně je také nutné dodat, ţe vybraná data nereprezentují oficiální datové zdroje, jeţ 

by k tomuto účelu měly být pouţívány. Z tohoto důvodu se jedná jen o ukázkový 

příklad, který má pouze omezenou vypovídací hodnotu pro reálné vyuţití. 

    

 1. - na otázku týkající se zvýšení výnosu se stávajícího klientského portfolia lze tedy 

uvést, ţe výnosnost by bylo moţné zvýšit vhodnou nabídkou kombinací méně 

vyuţívaných placených poštovních sluţeb. Pevně dané sloučení by tak pozitivně 

ovlivnilo jejich poskytování a zvýšilo poptávku. 

 

2. - ovlivnění chování zákazníků je moţné řešit formou mnoţstevních slev, které by 

v případě adresně zvolených balíčků sluţeb, dokázaly zvýšit komfort a v jistém smyslu 

sníţit náklady. Lze totiţ předpokládat, ţe v nastalé situaci by zákazníci dosáhli na 

spoustu dalších zvýhodnění, které jim pomůţou seznámit se z řadou doposud 

nevyuţívaných poštovních sluţeb. Tímto by pro ně vznikl ideální prostor pro jejich 

naučení a pouţití pro běţné potřeby. 
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3. - nedostatky lze spatřovat především v souvislosti s velmi důleţitým zjištěním, kdy 

poměrně velká část zásilek nemá zadanou sluţbu ţádnou, coţ nepřináší podniku 

poţadovanou hodnotu a nezvyšuje výnosnost. Zásadní vliv na uvedený stav má mimo 

jiné všeobecný pokles zájmu o poštovní sluţby a s tím také setrvalý a výrazný pokles 

počtu zásilek, které nahrazuje elektronická komunikace. Vzhledem k přítomnosti 

poloţky místa podání v databázi by také byla zajímavá, v nové analýze zjištěná 

souvislost právě mezi místem podání a výskytem transakcí, jeţ nemají zadanou ţádnou 

sluţbu. Takto zjištěné skutečnosti by následně mohly pomoci k odhalení konkrétní 

příčiny vzniklého stavu. 

 

Jak stanovuje metodologie CRISP – DM ve své fázi zprovoznění, na závěr 

dochází k předání výsledků odborníkům. Po vzájemné konzultaci jsou v případě shody 

výsledky uváděny do praxe. V opačném případě bude nutné se znovu zaměřit na 

vybranou část procesu nebo rovnou začít proces od začátku. V popisovaném příkladu 

odpovídala přesnost zpracování poskytnutým datům. Větší spokojenosti řešení pomocí 

DM lze dosáhnout získáním věrnějšího vzorku dat. 

 

4.3 Zhodnocení práce SW produktů  

 

Ze získaných zkušenosti i volně dostupných informací je moţné říci, ţe existuje 

mnoho významných softwarových firem nabízející programy pro DM, které řeší řadu 

problémů. Některé lze zařadit mezi ty povedenější s kvalitními nástroji pro 

analýzy, dobrou podporou základního průzkumu a popisem dat. Jiné k nepříliš 

povedeným, s docela jednoduchou implementací metod.  Nabízeno je velké mnoţství 

postupů, které dokáţou z relativně nepřehledných dat vytahovat cenné informace, při 

plném vyuţití výpočetního potenciálu pracovních stanic či osobních počítačů. Kromě 

vyhovujícího software je však také podstatných několik předpokladů, které svým 

způsobem ovlivňují finální výsledky: 

 

 základní představa o tom, co je moţné v datech nalézt 

 ucelená data bez hrubých chyb 

 vhodné metody se správně nastavenými parametry 

 náleţitě poučení uţivatelé  
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 Hodnocení softwarového prostředí závisí i na tom, jaké jsou poţadavky na míru 

automatizace při jeho vyuţívání. Nabízené programy můţou být vhodnější pro 

zkušeného modeláře, ale i méně poučenou obsluhu. Ţádanou vlastností by se také 

mohlo jevit analytické zpracování dat přímo v databázi bez přesouvání velkého objemu 

dat /např. z datového skladu/ do určité aplikační databáze analytické aplikace. 

 

V prostředí České pošty se veškerá funkcionalita provádí nástroji Cognos a 

k analýzám je vyuţíváno velké mnoţství dat. Jedná se ovšem jen o výše zmiňované 

nástroje pro statické reporty a vícerozměrné analýzy. Sofistikovanější nástroje budou 

pravděpodobně poţadovány aţ v dalších etapách rozvoje.  V oblasti analýzy souvislostí 

nabízí Cognos řešení v podobě svého produktu  Cognos Scenario a produkt Cognos 

4Thought pro stanovování předpovědí a zjišťování trendů. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se pokusil vysvětlit principy datových skladů, 

včetně obsahu poskytovaných sluţeb v různých oblastech rozhodování a strategického 

řízení. Popsal jsem vývoj a budování Centrálního datového skladu České pošty a tím 

jsem vytvořil ucelený pohled na problematiku jeho zavádění a provozování v uvedené 

organizaci. Přitom jsem poukázal také na výhody i nevýhody daného řešení. 

 Po prostudování potřeb podniku Česká pošta jsem se následně zaměřil na oblast 

nabídky poštovních sluţeb a proces, jenţ zajišťuje interaktivní práci s daty. Vzhledem 

k nabízeným moţnostem rozvinutého datového centra jsem vyhodnotil přínos 

shromáţděných dat pro podnik jako málo dostatečný a navrhl jejich další vyuţití 

prostřednictvím technik dolování dat - dataminingu.  Mým cílem v této části proto bylo 

vysvětlení různých moţností vyuţití DM, zmapování jeho úloh i některých často 

pouţívaných technik. K tomuto účelu jsem vyuţil praktický příklad tvorby modelu na 

„udrţení zákazníka“ a vše názorně popsal s přihlédnutím k dostatečně ověřené 

metodologii CRISP – DM. 

 Na výhodnost nabídek dostupných softwarových nástrojů pro řešení úloh DM a 

odpovědnost při jejich výběru jsem se snaţil poukázat v poslední části diplomové práce. 

V této souvislosti jsem porovnal nabídku volně šiřitelných a komerčně vyuţívaných 

produktů. V návaznosti na uvedený přehled jsem vybral volně dostupný program 

RapidMiner, u něhoţ jsem stručně představil pracovní prostředí a přednosti jeho 

nabídky. V praktické části jsem následně vyuţil prostudování prostředků programu 

RapidMiner a provedl analýzu dostupných poštovních dat. Přípravu dat i veškeré kroky 

jsem udělal přesně podle daného postupu metodologie a k modelování jsem vyuţil 

techniku asociačních pravidel, které jsem rovněţ názorně popsal. Výsledné hodnoty 

splnily předpokládaný cíl a do jisté míry poslouţily k nalezení konkrétních řešení 

v problematice nabídky poštovních sluţeb. 
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Mojí snahou v diplomové práci bylo ukázat, jaký důraz by měl být kladen na 

efektivní vyuţívání datových zdrojů v podniku. Zároveň jsem se snaţil podpořit 

iniciativu k přijetí takových opatření, jeţ by umoţnily navrţená řešení zrealizovat a 

získat tím výhodnější postavení na trhu. Jsem přesvědčen o tom, ţe v dnešní době 

elektronických produktů běţně poskytovaných různými společnostmi, budou výsledky 

analýz DM v určitých podobách přínosné také pro zákazníky České pošty. 

Je pravděpodobné, ţe i v budoucnu bude DM jednou ze silně rozvíjejících se 

oblastí a zájem o tuto problematiku se bude dále zvyšovat. Proto se domnívám, ţe tuto 

skutečnost je vhodné zohlednit a připravit se na další moţné alternativy.  

 

  



  

54 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] LACKO, L.: Datové sklady, OLAP a dolování dat. Brno: Computer Press 2003. 

ISBN 80-7226-969-0 

[2] BERKA, P. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. s. 366. 

ISBN 80- 200-1062-9 

[3] INMON, W., H. Building the Data Warehouse (3rd edition). John Wiley & Sons, 

2002. ISBN 04-710-8130-2 

[4] HUMPHRIES, M. Data Warehousing, návrh a implementace. Computer Press 

2002. ISBN 80-722-6560-1 

[5] Prezentace projektu CDS České pošty, s. p. Česká pošta, 2002 

[6] BERRY, M., LINOFF, G: Data Mining Techniques, Second Edition. USA:  

Wiley Publishing, Inc. 2004. ISBN: 0-471-47064-3  

[7] MAIMON, O., ROKACH, L.: Data mining and knowledge discovery handbook.  

USA: Springer, 2005 e-ISBN-13: 9-780-387-25465-4 

[8] LAROSE, D. T. 2005. Discovering knowledge in data an introduction to data 

mining. New Jersey: Wiley, 2005. ISBN 0-471-66657-2. 

[9]  CDS Koncepční návrh České pošty, s. p. Česká pošta, 2001 

[10]  Výroční zpráva České pošty, s. p. Česká pošta, 2011 

[11] Prezentace - Česká pošta 2012. Česká pošta, 2008 

[12] Tisková zpráva. In: Pošta si naplánovala budoucnost [online]. 2007 

[cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/tiskove-

zpravy/2007/posta-si-naplanovala-budoucnost-id434/ 

[13]  CRISP-DM 1.0. In: Step-by-step data mining guide [online]. SPSS Inc, 2000 

[cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.the-modeling-agency.com/crisp-

dm.pdf 2011 

 

 

 



  

55 

 

 

 

 

[14] RapidMiner 5.0 Manual [online]. Rapid-I 2010, Dortmund. Dostupné na URL: 

<http://rapid-i.com/> 

[15] Datamind. In: KASPŘÍKOVÁ, N. Open source nástroje a data mining [online]. 

2010 [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.datamind.cz/cz/blog/Open-

source-nastroje-a-data-mining 

[16] Datamind. In: MATOUŠEK, J. Data mining – Kde se vzal a co dovede [online]. 

2013 [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.datamind.cz/cz/blog/Data-

mining-kde-se-vzal-a-co-dovede 

[17] PIRKL, D. Datové sklady – pohled zevnitř [online]. Říjen 2004 [cit. 2013-08-04]. 

Dostupné z WWW: http://www.datakon.cz/datakon08/d04_it_pirkl.pdf />. 

[18] KUPKA, K. Informační systémy pro výrobu. Data mining - možnosti a 

použití [online]. 2002, č. 2 [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 

http://www.odbornecasopisy.cz/download/au020257.pdf 

[19] POSPÍŠIL, J., NEMRAVA, M.: Dolování dat a jeho aplikace [online]. 

 Dostupné z: http://axpsu.fpf.slu.cz/~sos10um/trendy/DM.pdf 

[20] ŢIŢKA, J., CHALUPOVÁ, N. Informační systémy pro rozhodování. 

In: Informační systémy pro podporu rozhodování [online]. 2012 [cit. 2013-08-15]. 

Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~zizka/Temp/ML_for_Data_Mining_5.pdf 

[21] LIŠKA, M. Dobývání znalostí z databází [online]. Ostrava, 2008  

[cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www1.osu.cz/~klimesc/public/files/DOZNA/ 

Dobyvani_znalosti_z_databazi.pdf 

[22] DOHNAL, G. Informační bulletin České statistické společnosti [online]. roč. 16, 

č. 3. Praha, 2005[cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.statspol.cz/ 

bulletiny/ib-05-3.pdf 

 

       

 

 



  

56 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1 Strategie ČP - obchodní model 

Obr. 2 Business inteligence 

Obr. 3 Schematické rozdělení vrstev 

Obr. 4 Schéma logické architektury 

Obr. 5 Schéma - základní funkcionality aplikační vrstvy 

Obr. 6 Metodologie CRISP-DM 

Obr. 7 Hlavní skupiny metod dolování dat 

Obr. 8 Ukázkové statické reporty v Cognos Impromt 

Obr. 9 Ukázkové interaktivní reporty v Cognos PowerPlay 

Obr. 10 Schéma činností k porozumění problému 

Obr. 11 Schéma činností k porozumění datům 

Obr. 12 Schéma činností k přípravě dat 

Obr. 13 Schéma činností při modelování 

Obr. 14 Schéma činností při vyhodnocení 

Obr. 15 Schéma činností při zprovoznění 

Obr. 16 Zobrazení importu dat v RapidMiner 

Obr. 17 Zobrazení projektu v RapidMiner - nastavení procesu 

Obr. 18 Zobrazení výsledku v RapidMiner – asociační pravidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

57 

 

PŘÍLOHA  

 

Slovník pojmů 

APOST Automatizovaný poštovní systém pouţívaný na přepáţkách   

BI                    Business inteligence je souhrn dovedností, aplikací i znalostí slouţící   

                         k lepšímu pochopení situace na trhu  

CDS                Centrální datový sklad je jednotné ucelené úloţiště dat    

CRISP-DM     Metodologie určitých standardů v dolování znalostí z databází 

CRM               Řízení vztahů se zákazníky  

ČP  Česká pošta, státní podnik zajišťující poštovní a finanční sluţby  

DM                 Datamining hledá určité souvislosti v datech    

IS                    Informační strategie 

IT                    Informační technologie 

KDD               Dobývání znalostí z databází 

MIS                Manaţérský informační systém 

OLAP             Proces zajišťující interaktivní práci s daty 

OLTP             Provozní aplikace slouţící k automatizaci provozu 

RM                 RapidMiner je volně dostupný program k tvorbě projektů 

SW                 Softwarové produkty     

 


