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Abstrakt 

V dizertační práci je řešena problematika využití platformy Big Data v business 

procesech. Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, 

tj. základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných 

činnostech v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách 

různorodých dat (zvláště nestrukturovaných dat) a následně vytvoření obecného rámce 

pro uplatňování platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Práce je rozčleněna kromě úvodu a závěru do šesti kapitol. V rámci první kapitoly jsou 

definovány pojmy data, informace, znalosti, Business Intelligence, Competitive Intelligence a 

pojem Big Data. Pojem Big Data je charakterizován pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy 

objemem, rychlostí a různorodostí. Ve druhé kapitole jsou uvedeny technologie využívané 

v oblasti platformy Big Data. Tato kapitola je především zaměřena na Hadoop, Key-value, 

Document, Graph, High-Performance Analytics. Ve třetí kapitole je zmapován současný stav 

úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy Big Data. Jsou analyzovány výsledky 

průzkumů společností Gartner, Business Application Research Center - BARC GmbH. AIIM, 

NewVantage Partners LLC a EMC. Čtvrtá kapitola je věnovaná zjišťování stavu poznatků a 

nasazení platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských společnostech pomocí 

dotazníkového šetření. Poznatky z vlastního dotazníkového šetření jsou využity v páté kapitole, 

kde je navrhováno řešení pro práci s platformou Big Data v podmínkách konkrétní společnosti 

v České republice. Soustředili jsme se na získávání informací z nových zdrojů dat a analýzu i 

nestrukturovaných dat. Jelikož společnost využívá technologie společností Oracle a SAS 

Institute, je navrhované řešení hledáno na těchto platformách. Pozornost je změřena 

na produkty Oracle Endeca Information Discovery, SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením 

o Text Mining, SAS® Sentiment Analysis, SAS® Visual Analytics a Base SAS®. V šesté 

kapitole je navržen rámec pro nasazování platformy Big Data, který vznikl analýzou a syntézou 

poznatků jednak získaných v procesu aplikace platformy Big Data v konkrétní společnosti a 

také ze získaných poznatků při studiu existujících rámců doplněných osvědčenými postupy 

z praxe. 

Klíčová slova: Information, Internet Services, Computer Software, Big Data, Business 

Intelligence. 

JEL klasifikace: L86 

  



Abstract 

The topic of the thesis is ‘The usage of the Big Data platform in business processes’. 

The aim of this thesis is the systematization of the Big Data knowledge, i.e. the Big Data 

concept and the Big Data technologies, the Big Data application of variety data analysis 

(especially unstructured data) in selected businesses processes in a particular company, to create 

a general framework of the Big Data application in business processes. 

This thesis is divided into six chapters to achieve the aim. The Big Data concept is 

introduced in first chapter. The terms data, information, knowledge and their mutual 

relationships, Business Intelligence, Competitive Intelligence and Big Data are defined. 

The Big Data concept is defined by Volume, Velocity a Variety in this thesis. Then the Big 

Data technologies are introduced in the second chapter. The main attention is paid to Hadoop, 

Key-value, Document, Graph, High-Performance Analytics. The third chapter is dedicated to 

mapping the current situation of the Big Data platform knowledge and usage based on 

the questionnaires of companies: Gartner, Business Application Research Center - BARC 

GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC and EMC. The fourth chapter is dedicated to 

mapping the current situation of the Big Data platform in selected companies in the Czech or 

the Slovak Republic based on the questionnaire. The Big Data application in a particular 

company in the Czech Republic is the topic in the fifth chapter. We focus on new data sources 

and the analysis of the unstructured data. The company uses the Oracle and SAS products, 

therefore these platforms are used in the proposed solution. We focus on tools: Oracle Endeca 

Information Discovery, SAS® Enterprise Miner™ with Text Mining, SAS® Sentiment 

Analysis, SAS® Visual Analytics and Base SAS®. We create a general framework of the Big 

Data application in business processes in the sixth chapter. This framework is based on 

the analysis and the synthesis of the Big Data application in the particular company, the Big 

Data knowledge and our work experience.  

 

Key words: Information and Internet Services, Computer Software, Big Data, Business 

Intelligence. 

JEL classification: L86 
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Úvod  

Množství elektronicky uložených dat se prudce zvyšuje a předpokládá se, že tento 

trend bude pokračovat. Například dle studie z roku 2011 společnosti IDC [5] vyplývá, že 

digitální svět v příslušném roce vyprodukoval 1,8 zettabytů dat a je předpokládáno, že do roku 

2020 se množství dat znásobí nejméně 50krát. V tomto množství nejsou zahrnuty jen informace 

z webů, ale jsou zde započítány i informace uložené na lokálních počítačích a na serverech. 

S rostoucím množstvím dat se zvyšuje potřeba s těmito daty pracovat a analyzovat je. Analýza 

velkých dat se uplatňuje například při monitorování sociálních sítí, v oblasti telekomunikací, 

bankovnictví, zdravotnictví, IT. V oblasti telekomunikací se může jednat o určení výše škody, 

jež vznikne přechodem zákazníka ke konkurenci. V oblasti bankovnictví je vhodné určit 

nejprofitabilnější produkt, vhodnou nabídku pro zákazníka či modelovat riziko. 

Ve zdravotnictví roste potřeba analyzovat data zaslaná ze senzorů, analyzovat individuální 

historická zdravotnická data, určit výsledné interakce předepsaných léků. Analýza velkých dat 

je potřebná i v oblasti informačních technologií, kde je využita ke kontrole běhu systému [15]. 

Na základě výše uvedených příkladů lze konstatovat, že roste potřeba pracovat s velkým 

objemem dat, s daty, která rychle vznikají, a s různorodými daty. Tato oblast je souhrnně 

označována jako Big Data. Na základě výše uvedených skutečností lze tvrdit, že problematika 

Big Data se stává značně aktuální oblastí, a proto je tato dizertační práce věnována právě této 

oblasti.  

Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, tj. 

základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách různorodých dat 

(zvláště nestrukturovaných dat) a následně vytvoření obecného rámce pro uplatňování 

platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Problematika dizertační práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna do šesti kapitol, 

které směřují ke splnění definovaného cíle práce. První kapitola je zaměřena na objasnění 

pojmů souvisejících s pojmem Big Data. Jsou definovány pojmy data, informace, znalost, 

Business Intelligence, Competitive Intelligence a Big Data, přičemž Big Data jsou definována 

pomocí 3V atributů, a to pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy objemem, rychlostí a 

různorodostí. V druhé kapitole jsou uvedeny technologie využívané v oblasti platformy Big 

Data. Tato kapitola je především zaměřena na Hadoop, Key-value, Document, Graph,  

High-Performance Analytics. Třetí kapitola je věnovaná zmapování současného stavu úrovně 
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poznatků a potřeb nasazování platformy Big Data na základě výsledků z průzkumů společností 

Gartner, Business Application Research Center - BARC GmbH, AIIM, NewVantage Partners 

LLC a EMC. Čtvrtá kapitola je zaměřena na zjištění stavu nasazení platformy Big Data 

ve vybraných českých a slovenských společnostech pomocí dotazníkového šetření. Poznatky 

z vlastního dotazníkového šetření jsou následně využity v páté kapitole, kde je navrhováno 

řešení pro práci s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti v České republice za pomocí 

nástrojů společností Oracle a SAS Institute. V šesté kapitole je navržen rámec pro nasazování 

platformy Big Data, který vznikl analýzou a syntézou poznatků jednak získaných v procesu 

aplikace platformy Big Data v konkrétní společnosti a také ze získaných poznatků při studiu 

existujících rámců doplněných osvědčenými postupy z praxe. 
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1 Pojmy související s platformou Big Data 

Reálný svět vytváří velké množství informací. Mít správné informace ve správný čas 

se stalo nutnou podmínkou úspěšného chodu firem. Informace a znalosti se staly hlavním 

producentem bohatství a významným výrobním faktorem. Informace lze v tomto smyslu 

považovat za komoditu jako půdu, kapitál, výrobní prostředky a lidi. Z tohoto pohledu lze tedy 

informace pokládat za obchodní komoditu, aktivum, se kterým je třeba ve firmách a 

organizacích počítat. 

Pojem informace se často objevuje společně s pojmy data a znalost, proto tyto pojmy 

vysvětlíme a popíšeme vzájemné vztahy mezi nimi. 

Data (nebo též údaje) jsou definována jako fakta získaná čtením, pozorováním, 

měřením, výpočtem, vážením, kreslením apod. Data jsou chápána jako: 

 vyjádření poznatků a faktů ve formě, jež je vhodná pro další zpracování, 

 vyjádření myšlenek a skutečností v předepsané podobě takovým způsobem, aby je bylo 

možno přenášet a zpracovávat, 

 objektivní, sledovatelné vyjádření skutečností či znalostí na nějakém médiu tak, aby je 

bylo možno předávat. 

Pojem data lze tedy chápat jako zkratkové profesionální označení pro čísla, text, zvuk, 

obraz, popřípadě další smyslové vjemy. [9] 

Informace jsou data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na základě jeho 

znalostí, zkušeností a vědomostí, a která u příjemce snižují entropii (neurčitost) vzhledem 

k jeho požadavkům a potřebám [13]. Lze proto říci, že každá informace je datem, ale jakákoli 

uložená data se nemusí stát informací. Vztah mezi těmito pojmy lze vyjádřit pomocí vztahu 

množiny a podmnožiny. [9] 

Využití relevantních informací v praktické činnosti je označováno jako znalost. 

Zatímco informace je výsledek interpretace data na základě individuálních schopností, hodnot 

a znalostí, znalost je výsledkem aktivního učení se. 

Pro úspěšné fungování podniků je tedy nutné získávat potřebná data a přetvářet je 

v informace a znalosti [9]. K tomuto účelu jim slouží celá řada postupů a technologií. V oblasti 

IT je často tato problematika spojována s pojmy Business Intelligence, Competitive Intelligence 
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a v poslední době také s pojmem Big Data, proto jsou tyto pojmy v této kapitole rovněž 

charakterizovány.  

Business Intelligence je definována jako procesy, technologie a nástroje, které jsou 

potřebné k přetvoření dat do informací, informací do znalostí a znalostí do plánů umožňující 

provést akce, které podporují splnění primárních cílů organizace [1]. 

Data jsou v této definici vnímána jakou soubor nezpracovaných údajů, které jsou 

používány pro další kalkulace a úvahy. Data je možno sbírat, ukládat a zpracovávat, ale 

nemohou být dávána do kontextu, z něhož je možné odvodit další význam (pak by se již totiž 

jednalo o informaci). 

Pojem informace označuje výsledek zpracování a organizace dat, jenž vytváří vztahy 

mezi datovými položkami, a tak poskytuje jejich význam a kontext. 

Pochopení smyslu informací na základě rozpoznání významu a vzorů je zde nazýváno 

znalostí. 

Je však možné najít i jiné definice, například dle [12] je pojem Business Intelligence 

vnímán jako sada procesů, aplikací a technologií, které mají za cíl účinně a účelně podporovat 

rozhodovací procesy ve firmě. Tyto procesy, aplikace a technologie podporují analytické a 

plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních 

pohledů na podniková data.  

S pojmem Business Intelligence úzce souvisí pojem Competitive Intelligence. 

Competitive Intelligence je definována jako systematický a etický program 

na získání, analyzování a nakládání s externími informacemi, jenž může mít efekt na firemní 

plány, rozhodování, nebo operace. Hlavním cílem Competitive Intelligence je zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti díky podpoře rozhodování, analýze trhu, identifikace rizik a 

příležitostí [7]. Hlavní funkcí Competitive Intelligence je tedy dle [11]: 

 identifikace rizik a příležitostí na trhu ještě před tím, než se stanou zřejmé,  

 hledání nových příležitostí a trendů,  

 srovnání společnosti s jinými společnostmi.  

Souhrnně lze označit tyto body jako early signal analysis. 
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Competitive Intelligence je etickou a legální činností, která využívá veřejně 

dostupných zdrojů [7]. Competitive Intelligence je tedy zvláště zaměřena na externí prostředí. 

Vznikly však diskuse, zda je Competitive Intelligence součástí systémů Business Intelligence, 

či zda je Business Intelligence součástí Competitive Intelligence, nebo zda se jedná o nezávislé 

systémy. Ustálil se výklad, podle něhož Business Intelligence pracuje jen s interními 

strukturovanými daty a Competitive Intelligence jen s externími nestrukturovanými daty. 

V literatuře [7] je však zmiňováno, že jsou čím dál častěji zaváděny systémy Business 

Intelligence, jež pracují s externími daty a mají možnost zpracovávat i nestrukturovaná data.  

Základem Competitive Intelligence je zpravodajský cyklus [7]. Tento cyklus byl 

využíván především rozvědkami a bezpečnostními službami. Zpravodajský cyklus je popisován 

následujícími pěti fázemi: 

a) Plánování a směr 

Podstatou této fáze je nejen definování konkrétní oblasti zájmu, ale i vymezení priorit, 

respektive stanovení míry naléhavosti. Při zadání specifického úkolu je tedy započato 

plánování, jaké činnosti mají být provedeny. Dále se šetření posouvá specifickým směrem 

za účelem splnění úkolu. Rovněž je sestaven seznam, který shrnuje, které informace jsou 

k dispozici a jaké informace je třeba získat. 

b) Sběr informací 

V této fázi dochází k sběru informací z různých zdrojů. Informační zdroje je možno 

rozlišit na interní a externí zdroje. Interní zdroje mohou zahrnovat nejen obsah informačních 

systémů organizace (tedy elektronické dokumenty, archivy, emaily, databáze), ale i znalosti 

pracovníků organizace. Externí zdroje zahrnují placené i volně přístupné informační zdroje 

(například internet, databáze, média). Mezi důležité externí zdroje patří rovněž lidé, kteří působí 

mimo organizaci. Může se jednat o zákazníky, dodavatele, konkurenty, experty atd. 

c) Procesování 

Ve fázi procesování jsou získané informace vloženy do reportů. Tyto informace 

mohou mít různou podobu, nemusí se jednat pouze o textové dokumenty, ale například mohou 

být zahrnuty i  fotografie. 
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d) Analýza a produkce 

Ze získaných informací jsou ve fázi analýzy a produkce vyvozovány závěry. V této 

fázi je pozornost soustředěna na zodpovězení otázek z fáze plánování. Před samotným 

vyvozováním závěrů je však nutné vyhodnotit získané informace z hlediska jejich přesnosti a 

spolehlivosti. Zatímco spolehlivost informací je dána důvěryhodností zdroje, přesnost je 

hodnocena na základě dosavadních zkušeností, popřípadě na základě porovnání stejných 

informací z jiného zdroje. Samotná analýza pak probíhá ve dvou fázích. V první fázi jsou 

získané informace ohodnoceny z hlediska možnosti využití pro daný účel. Ve druhé fázi je 

prováděna analýza s cílem nalézt odpovědi na položené otázky. 

e) Distribuce 

Ve fázi distribuce jsou konkrétnímu uživateli převedeny výsledky analýzy 

do zpravodajské formy, která je vhodná pro bezprostřední využití. Formy distribuce informací 

se liší podle závažnosti a důvěryhodnosti informací. Distribuci informací je možné provádět 

například pomocí osobních rozhovorů, emailových zpráv, zobrazení na podnikovém intranetu, 

sdělení v informačních bulletinech apod. 

Klíčovým pojmem této práce je však pojem Big Data. 

Big Data dle současného pojetí společnosti Gartner jsou informační aktiva 

charakterizovaná velkým objem, velkou rychlostí a velkou různorodostí, která vyžadují 

nákladově efektivní a inovativní formy zpracování informací pro lepší porozumění a 

rozhodování [24]. Pro úplnost je třeba uvést, že společnost Gartner, Inc. se soustředí 

na průzkumy v oblasti informačních technologií a také se v této oblasti zaměřuje na poradenství. 

Společnost Gartner, Inc. byla založena v roce 1979. Její současné sídlo je v Stamfordu v USA. 

[23]. Pro srovnání je možno uvést definici dle [4], kde jsou Big Data charakterizována jako 

schopnost řídit velké množství různorodých dat správnou rychlostí a ve správném časovém 

období umožňující provádět analýzy a reakce v reálném čase.  

Problematika Big Data byla poprvé popsána v roce 2001 v článku s názvem „3-D Data 

Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety”, jehož autorem je Doug Laney 

ze společnosti META Group Inc. V tomto článku [26] jsou Big Data charakterizována pomocí 

3V, tedy Volume, Velocity a Variety. Tyto výrazy je možné přeložit do češtiny jako objem, 

rychlost a různorodost. Lze se však setkat i s rozšířenou definicí. Například společnost IBM 

http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
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rozšiřuje tuto definici o čtvrté V s označením veracity (tedy věrohodnost) [15]. Pro úplnost je 

uvedeno vysvětlení jednotlivých pojmů. 

Volume (objem) – v dnešní době je zpracováváno velké množství dat a tempo jejich 

vzniku je stále rostoucí. Již není dostačující měřit objemy dat v řádech terabytů, ale postupně 

se měření přesouvá do řádu petabytů (1015 bytu). Toto tvrzení lze například doložit rostoucím 

počtem RFID (Radio Frequency Identification) čipů. Zatímco v roce 2005 bylo v oběhu dle 

odhadů 1,3 miliardy těchto čipů, v roce 2011 počet vzrostl na 30 miliard. Se vzrůstajícím 

počtem čipů v oběhu tak stoupá i počet vyprodukovaných dat. 

Variety (různorodost)  - různorodost vzniká díky snaze zachytit všechna data, která se 

týkají rozhodovacího procesu. Objevila se tak potřeba analyzovat i nestrukturovaná data 

(například názory na Facebooku). Analýza se však nemusí týkat jen psané podoby, například 

společnost TerraEchos vyvinula systém na klasifikaci zvuků. 

Velocity (rychlost) – rychlost je v tomto pojetí chápána jako doba, za kterou data, jež 

dorazila do společnosti, jsou zpracována (nebo je jim porozuměno). Rychlá analýza dat je 

důležitá v mnoha oblastech: například ve zdravotnictví při analýze stavu pacienta, ve finančním 

sektoru při analýze zpráv z trhů. V literatuře [15] je dokonce uvedeno, že je možno analyzovat 

přes pět milionů zpráv z finančních trhů za sekundu.  

Veracity (věrohodnost) – tento pojem se týká kvality nebo důvěryhodnosti dat. Big 

Data nástroje mají za úkol transformovat data do důvěryhodné podoby a odstranit vzniklé šumy. 

Jako ukázkový příklad zdroje nedůvěryhodných dat může posloužit Twitter. Kupříkladu v roce 

2012 se v Mexiku konaly prezidentské volby a pomocí Twitteru probíhalo množství politických 

diskusí. Nicméně bylo zjištěno, že řada přispívajících vystupovala pod fiktivními účty. 

Řadu dalších konkrétních příkladů implementace v oblasti Big Data lze najít 

v literatuře, například v [15]. V oblasti telekomunikací je uváděna implementace ve společnosti 

T-Mobile, která využila řešení Nettezza od společnosti IBM, aby mohla analyzovat CDR (Call 

Detail Record) a díky tomu identifikovat úzká hrdla v síti a následně přijmout opatření 

k odstranění těchto problémů. V oblasti financí je zmiňována společnost NYSE Euronext, která 

využila řešení Nettezza k analýzám na finančních trzích (při sledování hodnoty firem, trendů, 

hledání důkazů o podvodných činnostech). Mezi další příklady implementace lze zařadit State 

University of New York, kde byla analyzována data z vyšetření genomů. Na základě těchto 

analýz bylo identifikováno, které změny genu mohou přispět ke zvýšení rizika rozvoje 
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roztroušené sklerózy. Vědci zde zjišťují nejen jednotlivé faktory ovlivňující rozvoj roztroušené 

sklerózy, ale také zkoumají kombinace těchto faktorů. 

I když se uvedené definice oblasti Big Data liší, je patrné, že klíčové charakteristiky, 

tedy objem, rychlost a různorodost jsou zmiňovány ve všech uvedených definicích. Je však 

nutné zdůraznit, že žádná z těchto definic neuvádí přesná kritéria pro velikost objemu, rychlost 

či různorodost, a tak v konkrétním příkladech se mohou názory expertů lišit, zda se již jedná 

o oblast Big Data či zda příslušný případ do oblasti Big Data ještě nespadá.  

V literatuře například [15], [18] jsou používána spojení platforma Big Data nebo 

technologie Big Data. Ve shodě s literaturou jsou tato spojení využívána i v této práci. 

Významově však odpovídají spojením platforma pro Big Data a technologie využívané 

pro práci s Big Daty. 

V první kapitole byl zdůrazněn význam informací pro společnost a objasněn vztah 

mezi daty, informacemi a znalostí. Rovněž byly definovány pojmy Business Intelligence, 

Competitive Intelligence a Big Data. Ve druhé kapitole je pozornost soustředěna 

na technologie, které jsou spojeny s platformou Big Data. 
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2 Technologie využívané v oblasti platformy Big Data 

V této kapitole je věnována pozornost analýze technologií využívaných při práci 

v oblasti platformy Big Data (zjednodušeně v práci s Big Daty). Problematika práce s Big Daty 

je často spojována s pojmem Hadoop, proto je ve značné části této kapitoly popisována právě 

tato technologie. V závěru této kapitoly jsou uvedeny i další technologie spojené s platformou 

Big Data. 

2.1 Open source framework Hadoop 

Hadoop je podle společnosti The Apache Software Foundation open source 

framework, který umožňuje distribuované zpracování velkého objemu dat napříč počítačovými 

clustery pomocí jednoduchého programovacího modelu [39]. Tento projekt je vyvíjený 

pod záštitou společnosti The Apache Software Foundation. Hadoop vychází z nástroje Apache 

Nutch, přičemž Apache Nutch lze označit jako open sourcový webový vyhledávající engine 

[14]. Vývoj tohoto nástroje je spjat se jmény Mike Cafarella a Doug Cutting. Doug Cutting 

později dal vzniklému nástroji jméno Hadoop. Název Hadoop není žádnou zkratkou, ale Doug 

Cutting dal jméno tomuto produktu podle jména hračky (žlutého slona) svého dítěte. Pro autora 

bylo důležité, že se tento název relativně snadno hláskuje i vyslovuje, je bez významu a není 

ještě nikde využíván.  

Historii Hadoopu lze datovat od roku 2002, kdy se začal vyvíjet nástroj Nutch. 

Dosavadní architektura však nebyla vhodná pro práci s velkým množstvím dat. Pro další vývoj 

tak měly klíčovou roli poznatky, které zveřejnila společnost Google. V roce 2003 byl 

publikován článek The Google File System autorů Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff a  

Shun-Tak Leung, ve kterém byla uvedena architektura GFS (Google’s Distributed Filesystem). 

Pomocí této architektury mohla být řešena problematika ukládání velkých souborů. Tato 

technologie byla implementována do nástroje Nutch a v roce 2004 byl uveden Nutch 

Distributed Filesystem (NDFS). V roce 2004 byl pak společností Google publikován článek 

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. Autory tohoto článku jsou Jeffrey 

Dean a Sanjay Ghemawat. V roce 2005 technologie MapReduce byla implementována 

do nástroje Nutch. V únoru 2006 se z NDFS a implementace MapReduce v Nutch stal nezávislý 

projekt, který byl označen jako Hadoop. Lze tedy říci, že Hadoop je založen na dvou základních 

technologiích [38]:  
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 Hadoop Distributed File System (HDFS) – distribuovaný souborový systém,  

 Map/Reduce framework – distribuované výpočty. 

Nyní tyto dvě základní technologie Hadoopu přiblížíme. Nejdříve je objasněna technologie 

Hadoop Distributed File System. 

Hadoop Distributed File System lze do češtiny přeložit jako Hadoop distribuovaný 

souborový systém a je označován zkratkou HDFS. HDFS je distribuovaný souborový systém, 

který je navržený tak, aby fungoval na komoditním hardwaru. K jeho fungování tedy není 

zapotřebí disponovat zvláště drahým hardwarem. Za významné prvky této technologie lze 

považovat následující vlastnosti: 

 Hadoop Distributed File System je odolný vůči chybám hardwaru (s možným selháním 

hardwaru se tedy zde počítá), 

 streamingový přístup – důraz je kladen na propustnost přístupu k datům, 

 velké soubory - Hadoop Distributed File System pracuje s velkými soubory (v řádech 

gigabytů či terabytů), 

 jednoduchý soudržný model - Hadoop Distributed File System pracuje na principu 

jednoho zapsání a několikanásobného čtení, tedy jednou vytvořený a uzavřený soubor se 

již nemění, 

 přesunutí výpočtu je levnější než přesunutí dat – požadované výpočty se provádí co 

nejblíže datům, 

 přenositelnost napříč různými hardwarovými a softwarovými platformami - Hadoop 

Distributed File System je navržen tak, aby byl snadno přenositelný mezi platformami. 

Pokud jde o architekturu HDFS, lze ji znázornit schématicky, jak je zachyceno 

na obrázku 2.1. 
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Vysvětlivky k obrázku: Matadata ops -  operace s metadaty, Block opc – operace s bloky,  

Read – čtení, Write – zápis, Replication – replikace, Rack - několik nodů 

Obr. 2.1: Architektura Hadoop Distributed File System 

Zdroj: [38] 

Na obrázku 2.1 je zachycena master/slave architektura, kde NameNode reprezentuje 

master server, který spravuje metadata (tedy pojmenování souborů, přístup klientů k souborům) 

a DataNody reprezentují slave komponenty. DataNody jsou zodpovědné za čtení a zápis 

požadavků z klientského souborového systému. Dle instrukcí NameNodu DataNody vytvářejí, 

mažou a replikují bloky.  

Co se týče souborového systému, HDFS podporuje tradiční hierarchickou organizaci 

souborů. Uživatel nebo aplikace může vytvářet adresáře a ukládat do nich soubory. Soubory je 

možno vytvářet, odstraňovat, přesouvat mezi adresáři. Všechny tyto změny jsou pak nahrávány 

do NameNodu. Aplikace také může specifikovat počet replik příslušného souboru, které mají 

být udržovány v HDFS. Počet kopií souboru je označováno jako replikační faktor souboru. Tato 

informace je opět uložena v NameNodu. Replikace tedy funguje tím způsobem, že HDFS je 

navržen tak, aby ukládal velké soubory napříč počítači ve velkém clusteru. Každý soubor je zde 

uložen jako sekvence bloků, přičemž všechny bloky souboru vyjma posledního mají stejnou 

velikost. Kvůli odolnosti vůči chybám jsou bloky replikovány. 

Druhý pilíř Hadoopu je MapReduce. MapReduce je programovací model, který je 

spjat s implementací zpracování a generování velkých soborů dat [21]. Hlavní přínos tohoto 

modelu je spatřován v jeho jednoduchém a výkonném rozhraní, které umožňuje automatickou 
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paralelizaci a distribuci rozsáhlých výpočtů, v kombinaci s implementací tohoto rozhraní, které 

dosahuje vysokého výkonu na velkých clusterech komoditních počítačů. Schématicky lze 

znázornit programovací model MapReduce pomocí obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2: Schématické znázornění MapReduce 

Zdroj: [21] 

Na obrázku 2.2 je patrné, že v rámci MapReduce jsou vykonávány následující kroky: 

1. Při MapReduce jsou nejdříve vstupní soubory rozděleny do M částí, přičemž jedna část 

nabývá většinou velikosti od 16 až 64 MB.  

2. Následuje spuštění kopií programu v clusteru. Jedna z kopií programu je speciální 

(označována jako master), další kopie jsou označovány jako worker a jednají dle instrukci 

mastera. Master vybírá nečinné workery a přiřazuje jim úkoly Map, nebo Reduce. 

3. Worker, který dostal přidělený úkol Map, čte odpovídající část vstupu, provede funkci Map 

a mezivýsledky uloží do vyrovnávací paměti. 

4. Získané mezivýsledky jsou periodicky z vyrovnávací paměti zapisovány na lokální disk. 

Informace o umístění mezivýsledků na lokálním disku jsou předávány masterovi, který je 

zodpovědný za předání informací o lokalizaci workerům s úkolem Reduce. 
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5. Po získání notifikace Reduce od mastera kopie typu worker načtou mezivýsledky z lokálního 

disku a seřadí mezivýsledky podle hodnoty klíčů a seskupí záznamy podle stejné hodnoty klíče. 

6. Výstup funkce Reduce je pak přidáván do konečného výstupního souboru. 

7. Po skončení všech úkolů Map a Reduce master dává notifikaci uživatelskému programu 

o skočení. 

Pokud bychom tento popsaný postup uplatnili na konkrétním příkladu počítaní četnosti slov 

v textu, pak by byla ve fázi Map přiřazena k nalezeným slovům hodnota 1 a ve fázi Reduce by 

pak byl proveden součet.  

V dnešní době pojem Apache Hadoop či Hadoop Ecosystem nezahrnuje jen Hadoop 

Distributed File System a MapReduce, ale obsahuje i související projekty. Příklady 

souvisejících projektů jsou následující [14]: 

 Common – komponenty a rozhraní pro distribuované souborové systémy, vstupní a 

výstupní operace, 

 Pig – jazyk využívaný nad HDFS a MapReduce clusterem, slouží k analýze rozsáhlých 

datových souborů, 

 Hive – distribuovaný datový sklad, Hive řídí data uložená v HDFS a poskytuje dotazovací 

jazyk založený na SQL, 

 HBase – sloupcově orientovaný databázový systém, který se využívá nad HDFS, 

 ZooKeepr – distribuovaná koordinační služba, 

 Sqoop – nástroj pro efektivní přesun dat mezi relačními databázemi a HDFS. 

Díky výše popsaným vlastnostem se stal Hadoop užitečným a rozšířeným produktem. 

O tom svědčí i množství společností, které využívají Hadoop. Například na webové stránce 

http://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy je možno nalézt seznam společností, které využívají 

Hadoop pro vzdělávací a produkční účely. Z této webové stránky je patrné, že Hadoop využívá 

i řada významných společností jako například EBay, Facebook, Google, IBM, LinkedIn, 

Twitter, Yahoo [27]. Pro doplnění lze uvést, že společnost EBay jej využívá například 

pro vyhledávání, Facebook pro ukládání kopií interních logů, LinkedIn pro doporučování lidí, 

které uživatel může znát, Twitter pro ukládání tweetů, logových souborů, Yahoo! 

pro vyhledávání. Rovněž řada společností se zabývá distribucí Hadoopu nebo komerčním 

supportem Hadoopu. K významným společnostem patří například Amazon Web Services, 

Cloudera, DataStax, Hortonworks, IBM, Intel, MapR Technologies, Pentaho, Talend, VMware. 

[19].  

http://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
http://www.yahoo.com/


18 

Pro účely této práce jsme vyzkoušeli distribuci Hadoopu, kterou nabízí společnost 

Cloudera. K Hadoopu jsme přistupovali přes prostředí produktu Base SAS®. Nejdříve jsme 

pomocí příkazu libname připojili Hadoop jako novou knihovnu. Pro upřesnění lze doplnit, že 

koncepce knihoven v produktech SASu lze připodobnit schématům v oraclovských databázích. 

Dále již bylo možné postupovat jako při práci s běžnými datovými zdroji. Tedy například 

využívat možností jazyka sql pomocí příkazu proc sql či překopírovat tabulky do jiné 

knihovny například pomocí příkazu: 

data vlastni.customers; 

 set  hadoop.customers; 

run;  

 

Tento příkaz zkopíruje tabulku customers z knihovny hadoop, kterou jsme dříve připojili, 

do naší vlastní knihovny s označením vlastni. Pokud bychom ke stejné činnosti využili příkaz 

proc sql, měl by příkaz následující podobu: 

proc sql; 

  create table vlastni.customers as select * from hadoop.customers; 

quit;  

Úvodní příkaz proc sql indikuje, že dále bude následovat sql kód, příkaz quit naopak 

indikuje konec kódu sql. Programátor v SASu tedy nemusí řešit jak příkazy jazyka SAS přeložit 

do Hadoopu, jelikož tento překlad se děje automaticky. 

Vzhledem k velkému množství společností, které využívají Hadoop lze konstatovat, 

že Hadoop patří k významným technologiím v oblasti Big Data. Je však nutné uvést, že tato 

technologie není jediná možná, a proto v následující podkapitole jsou přiblíženy i další 

technologie spojené s oblastí Big Data. 

2.2 Další technologie v oblasti platformy Big Data 

Jak bylo uvedeno výše, Hadoop není jedinou možností, jak pracovat s Big Daty. 

Kromě sloupcově orientovaného databázového systému, který je využit v HBase, je možné se 

setkat i s jinými NoSQL databázemi (například Key-value, Document, Graph) [4]. 

Označení Key-value databáze lze přeložit jako databáze s klíčem a hodnotou, kdy 

hodnotě klíče je přiřazena určitá hodnota. Tento typ patří k nejjednodušším typům NoSQL 

databází. Výhoda tohoto typu databáze spočívá ve velké flexibilitě a škálovatelnosti. Příklad 

uložení dat je zachycen v tabulce 2.1. V tabulce 2.1 je patrné, že v databázi jsou uložena data 

o uživatelích různých sociálních sítí s jejich popisy. První řádek ukládá informaci, že oblíbenou 
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barvou uživatele Facebooku s identifikačním číslem 12345 je červená, ve druhém řádku je 

uloženo, že uživatel sítě Twitter s identifikačním číslem 67890 má rád hnědou barvu. Třetí 

řádek ukládá oblíbené pití uživatele sítě Google+, pátý řádek oblíbeného hrdinu uživatele 

LinkedIn. 

Tab. 2.1: Ukázka uložení dat v Key-value databázi 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [4] 

KEY VALUE 

FacebookUser12345_Color Red 

TwitterUser67890_Color Brown 

Google+User24356_Libation “White wine” 

LinkedInUser87654_Hero Soldier 

Tento typ databáze je využit například v produktech Riak a Redis. 

NoSQL databáze typu Document pracuje s objekty typu document a je využit 

například v produktech MongoDB a CouchDB. Bližší popis tohoto typu databáze je zachycen 

na obrázku 2.3, kde je znázorněno, jakým prvkům relační databáze odpovídají prvky databáze 

MongoDB. Databáze MongoDB se skládá z kolekcí, které odpovídají v relační databázi 

tabulkám [28]. Kolekce obsahují jednotlivé dokumenty, jež v relační databázi odpovídají 

řádkům. Spojování tabulek v relační databázi je v MongoDB nahrazeno vnořenými dokumenty. 

 

Obr. 2.3 Srování MongoDB s relační databází 

Zdroj: [28] 

Princip vnořených dokumentů je zachycen na obrázcích 2.4 a 2.5. Zatímco na obrázku 

2.4 jsou znázorněny 4 tabulky, které jsou v relační databázi spolu spojeny 5 vazbami, 

na obrázku 2.5 byly v produktu MongoDB vztahy mezi tabulkami Article, Comment, Category 

a Tag zachyceny pomocí vnořených dokumentů. 
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Obr. 2.4: Spojování tabulek v relační databázi 

Zdroj: [28] 

 

Obr. 2.5: Vnořené dokumenty v produktu MongoDB 

Zdroj: [28] 

Databáze typu Graph je také označována jako „uzel – vztah“, jelikož základní 

strukturu databáze představují uzly a hrany (neboli vztahy). K uložení dat je pak využit princip 

key-value. K těmto typům databáze patří například produkt Neo4J [4]. 

Z hlediska využití práce s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti, která je 

popisovaná v páté kapitole, je zajímavé řešení High-Performance Analytics od společnosti 

SAS Institute Inc. [32]. Označení High-Performance Analytics se obvykle do českého jazyka 

nepřekládá. Z názvu produktu je však patrné, že cílem tohoto produktu je vyniknout svou 

vysokou výkonností v oblasti analýz. High-Performance Analytics lze charakterizovat pomocí 

následujících vlastností: 

a) menší přesuny dat a přesunutí výpočtů k datům, 
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b) in-memory zpracování, 

c) rozdělení dat a paralelní výpočty. 

K produktům využívající tuto technologii lze zařadit SAS® Visual Analytics. SAS® 

Visual Analytics je nabízen ve dvou verzích, a to distribuované a nedistribuované, přičemž 

pro obě verze může Hadoop sloužit jako zdrojový systém. U distribuované verze je navíc 

Hadoop přímo součástí architektury. Bližšímu rozboru této architektury v této kapitole není 

věnována pozornost, jelikož podrobnější rozbor architektury je popsán v páté kapitole. 

2.3 Shrnutí technologií využívaných v oblasti platformy Big Data 

Druhá kapitola byla věnována technologiím využívaných v oblasti platformy Big Data, 

přičemž pozornost byla zaměřena zvláště na Hadoop, který lze charakterizovat jako open source 

framework, jenž umožňuje distribuované zpracování velkého objemu. Stručně byla přiblížena 

historie Hadoopu a objasněny jeho základní principy. Pozornost byla tedy věnována HDFS 

(Hadoop distribuovaný souborový systém) a programovacímu modelu MapReduce. Rovněž 

jsme měli možnost vyzkoušet distribuci Hadoopu, kterou nabízí společnost Cloudera. 

K Hadoopu jsme přistupovali přes prostředí produktu Base SAS®. V závěru druhé kapitoly 

byly uvedeny i další technologie v oblasti Big Data (například Key-value, Document, Graph, 

High-Performance Analytics od společnosti SAS Institute Inc). Technologie High-Performance 

Analytics však nebyla popisována podrobně, jelikož detailnější analýzu provádíme v páté 

kapitole.  

Je nutné zmínit, že i když v této kapitole byly uvedeny technologie, které jsou často 

využívány v oblasti platformy Big Data, využití těchto technologií ve společnosti automaticky 

neznamená, že společnost pracuje s Big Daty. Rovněž neexistuje přesná hranice, které 

technologie do oblasti platformy Big Data patří a které již ne. 
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3 Současný stav úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy 

Big Data  

Pro popis a charakteristiku současného stavu úrovně poznatků a potřeb nasazování 

platformy Big Data využijeme výsledky z uskutečněných dotazníkových šetření v letech  

2012-2013. Proběhlá dotazníková šetření poskytují cenné poznatky o přínosech, ale i 

o problémech spojené s aplikací  platformy Big Data. Zajímavé výsledky uvádíme v zkrácené 

podobě dále. 

3.1.1 Výsledky průzkumu společnosti Gartner 

Za zajímavý průzkum lze považovat průzkum společnosti Gartner, která v červnu 2013 

oslovila 720 respondentů z celého světa s otázkami týkající se oblasti Big Data. Průzkumem 

bylo zjištěno, že 64 % společností již investovalo, nebo plánuje investovat do technologií 

pro práci s Big Daty, přičemž 30 % společností již investovalo do těchto technologií, 19 % 

plánuje investovat příští rok a zbývajících 15 % plánuje investovat do dvou let. Společností, 

které již prakticky tyto nástroje využívají, je však méně než 8 %. Dále dle průzkumu bylo 

zjištěno, že do nástrojů pro práci s Big Daty již investovalo 39 % mediálních a komunikačních 

společností, 34 % bank, 32 % společností zabývající se poskytováním služeb. Dále průzkum 

zjistil, že v následujících dvou letech plánují investovat do oblasti Big Data především 

společnosti zabývající se přepravou (50 %), zdravotnictvím (41 %) a pojišťovnictvím (40 %). 

Průzkum společnosti Gartner se dotazoval i na očekáváné přínosy využívání technologií 

pro práci s Big Daty. 55 % respondentů očekává zlepšení zákaznické zkušenosti, 49 % zvýšení 

efektivity procesů. Kromě těchto dvou hlavních oblastí bylo uvedeno i lepší porozumění 

potřebám zákazníků, snížení nákladů, lepší odhalování rizik. [41] 

Po uvedení výsledku průzkumu společnosti Gartner přiblížíme průzkum společnosti 

Business Application Research Center - BARC GmbH. 

3.1.2 Výsledky průzkumu společnosti Business BARC GmbH 

Online dotazník společnosti Business Application Research Center - BARC GmbH 

v druhé polovině roku 2012 vyplnilo 274 respondentů. Jednalo se o respondenty z oblasti 

businessu či IT s rozhodovací pravomocí. Průzkum nebyl zaměřen pouze na situaci v Německu, 

kde společnost Barc sídlí, ale také byli dotazování respondenti v Rakousku, Švýcarsku, Francii 

a Velké Británii. Před rozborem konkrétních výsledku je vhodné uvést odvětví, ve kterých 

působí společnosti respondentů. Významnou pozici zaujímají služby (21 %), IT (19 %), 
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bankovnictví a finance (17 %), výrobní a zpracovatelský průmysl (14 %), dále následuje 

veřejný sektor (7%), telekomunikace (6 %), obchod (6 %), doprava a logistika (4 %), utility 

(2 %), ostatní (3 %). 

Níže jsou prezentovány odpovědi respondentů, které jsou relevantní z hlediska 

vlastního výzkumu. Mezi tyto dotazy patří například otázka, které problémy by rádi respondenti 

řešili pomocí Big Data technologií. Dle průzkumu by byly technologie Big Data především 

využity pro lepší či nové možnosti analýzy dat (75 %), pro práci s velkým množstvím dat (72 %) 

či využívání informací z různých datových zdrojů (a to i z polostrukturovaných) (66 %). 

Dále byli respondenti dotazováni, ve kterých oblastech jejich společnost využívá Big 

Data analýzy. Dle odpovědí respondentů se nejvíce Big Data analýzy uplatňují v oblasti 

controllingu (24 %), marketingu (19 %), prodeje (18 %), IT (18 %), výroby (17 %), vědě a 

výzkumu (14 %). 

Na otázku, jaké nejdůležitější přínosy respondenti vidí ve využívání Big Data 

technologií, odpovědělo 59 % respondentů v lepší schopnosti činit strategická rozhodnutí, 51 % 

v lepším řízení operativních procesů, 50 % v rychlejší analýze, 43 % v detailní analýze, 32 % 

ve zlepšení zákaznických služeb, 31 % v lépe cíleném marketingu.  

Respondenti se dále vyjadřovali k problémům, se kterými se setkali při využívání Big 

Data technologií. 46 % respondentů mělo problémy s nedostačeným technickým know-how, 

44 % s nedostatečným analytickým know-how. 36 % respondentů uvedlo, že neměli vhodnou 

oblast, pro kterou by bylo vhodné využit technologie Big Data, 34 % mělo technické problémy, 

33 % respondentů se potýkalo s vysokými náklady. Z těchto výsledků vyvozují autoři průzkumu 

závěr, že je pro společnosti obtížné získávat zaměstnance s odpovídající kvalifikací a 

zkušenostmi.  

Zajímavé poznatky byly dále získány při dotazování respondentů na typy dat, které 

analyzují. Dle odpovědí respondentů jsou ze 70 % analyzována transakční data, z 55 % logy, 

ze 44 % data ze senzorů, ze 40 % nestrukturovaná data. Z tohoto průzkumu také vyplývá, že 

společnosti zatím ještě příliš nepracují s daty ze sociálních sítí (14 %), ale že 50 % plánuje 

s těmito daty začít pracovat. 

Respondenti byli také dotazováni, které dodavatele nejvíce spojují s oblastí  Big Data. 

Dle tohoto průzkumu byli nejčastěji zmiňováni dodavatelé IBM (59 %), Oracle (48 %), SAP 
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(44%), Teradata (38 %), Microsoft (38 %), SAS Institute (27 %), Qlik Tech (21 %), Cloudera 

(20 %), The Apache Software Foundation (19%), EMC Greenplum (19 %). Autoři tohoto 

průzkumu uvádějí, že společnost IBM byla nejvíce zmiňovanou díky její agresivní 

marketingové kampani v oblasti Big Data. Autoři dále upozorňují na fakt, že i malé společnosti 

QlikTech a Cloudera byly uvedeny u více než pětiny respondentů. 

Další otázka zjišťovala, které poskytovatele služeb si respondenti vybaví ve spojitosti 

s Big Daty. I v této oblasti nejvíce byla zmiňována společnosti IBM (48 %), dále byly 

zmiňovány společnosti Microsoft (29 %), Capgemini (16 %), Accenture (15 %), T-Systems 

(9 %), HP (8%). [18] 

Po celkovém pohledu na vykonaný průzkum společnosti Business Application 

Research Center - BARC GmbH uvedeme výsledky průzkumu společnosti AIIM. 

3.1.3 Výsledky průzkumu společnosti AIIM 

Webový dotazník společnosti AIIM od 30. března do 25. dubna 2012 vyplnilo 402 

respondentů. Žádost o vyplnění dotazníku byla rozesílána emailem členům společnosti AIIM, 

takto oslovených členů bylo 65 000. Rozdělení respondentů bylo následující: z geografického 

pohledu 70 % respondentů pocházelo ze Severní Ameriky a 17 % z Evropy. V rozdělení 

respondentů podle odvětví bylo možno vysledovat, že 23 % pracuje pro místní nebo národní 

vlády, 18 % v bankovnictví, financích, pojišťovnictví a 8 % v utilitách. 

Níže jsou popsány odpovědi respondentů, které jsou relevantní z hlediska vlastního 

výzkumu. Z tohoto průzkumu například vyplynulo, že pro 14 % respondentů není pojem Big 

Data známý. Dále byli respondenti například dotazováni, které oblasti v rámci problematiky 

Big Data považují za nejvíce znepokojující. Z průzkumu vyšlo najevo, že respondenty 

především znepokojuje nedostatečná odbornost v této oblasti v rámci vlastní společnosti a 

vysoké náklady.  

Z tohoto průzkumu je také patrné, že se problematika Big Dat stává novým trendem, 

jelikož respondenti plánují investovat do této technologie. 10 % respondentů plánuje investovat 

již během následujících 12 měsíců. V následujících dvou letech nebo do tří let má v plánu 

investovat do oblasti Big Data 48 %. [29] 

Po uvedení výsledku průzkumu společnosti AIIM přiblížíme průzkum společnosti 

NewVantage Partners LLC. 
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3.1.4 Výsledky průzkumu společnosti NewVantage Partners LLC 

Průzkum společnosti NewVantage Partners LLC se konal v průběhu července 2013. 

Tohoto průzkumu se zúčastnilo téměř 90 vedoucích pracovníků, kteří reprezentovali přes 50 

společností. Dle odvětví byli rozděleni respondenti následovně: 75 % zastupuje finanční služby, 

20 % zdravotnictví, 5 % připadá na jiná odvětví. Níže jsou popsány odpovědi respondentů, 

které jsou relevantní z hlediska vlastního výzkumu. 

91 % respondentů uvedlo, že jejich společnost zahájila nebo zvažuje zahájení nějaké 

iniciativy v oblasti Big Data. Pouze 9 % respondentů v tomto směru žádnou inciativu 

nevyvinulo, ani ji neplánuje vyvinout. Dále byli respondenti dotazováni na předpokládaný 

rozpočet pro problematiku Big Data. 88 % respondentů očekává, že investuje do oblasti Big 

Data do roku 2016 přes jeden milion dolarů, 50 % respondentů dokonce očekává investice 

převyšující 10 milionů dolarů. Respondenti také odpovídali na otázku, které businessové funkce 

v jejich organizaci řídí investice do oblasti Big Data. Průzkum ukázal, že pro Big Data je 

nejdůležitější oblast prodeje a marketingu (77 %), dále následovala oblast risk managementu, 

podvodů, bezpečnosti, monitoringu, regulací (68 %), vývoje nových produktů a inovací (64%), 

vědy a výzkumu (64 %), IT a operačního managementu (64 %). 

Z tohoto průzkumu také vyplynulo, že klíčovým faktorem pro přijetí iniciativ Big Data 

v organizaci je podpora vedení společnosti (83 %), mezi dalšími faktory byla zmiňována jasná 

definice business otázek a businessových cílů (82 %) a poznání, že data jsou sdíleným aktivem 

společnosti (68 %).  

Respondenti také byli dotazováni, jakou největší hodnotu přinesou Big Data do jejich 

organizace. Lepší rozhodování založené na faktech označilo 80 % respondentů, objevení 

nových vzájemných souvislostí a vzorů opovědělo 74 % respondentů, snížení rizika 70 % 

respondentů, inovace produktů 66 %, zlepšení zkušeností zákazníků 66 %. [20] 

Po uvedení výsledků průzkumu společnosti NewVantage Partners LLC, přiblížíme 

průzkum společnosti EMC. 

3.1.5 Výsledky průzkumu společnosti EMC 

Kromě globálních průzkumů bylo cílem nalézt i relevantní studii pro oblast České 

republiky a Slovenské republiky. K takovým studiím je možno řadit průzkum společnosti EMC. 

Průzkumu se zúčastnilo 237 pracovníků z oblasti IT, kteří se zaregistrovali na konferenci EMC 

Forum, jež se konala 9. září 2013 v Praze. V rámci tohoto průzkumu 8 % dotazovaných 
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odpovědělo, že aplikace technologií pro práci s Big Daty přinesla společnosti konkurenční 

výhodu. Jen 33 % respondentů se domnívá, že práce s Big Daty se stane podmínkou úspěchu 

v oboru. Naproti tomu 64 % dotazovaných souhlasilo s tvrzením, že Big Data povedou 

k lepšímu obchodnímu rozhodování a 25 % se ztotožnilo s tím, že technologie Big Data budou 

mít zásadní význam při rozpoznání kybernetických útoků a při ochraně proti nim. [22], [25] 

3.1.6 Diskuse k výsledkům průzkumů 

Ve třetí kapitole byly analyzovány výsledky průzkumů společností Gartner, Business 

Application Research Center - BARC GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC, EMC, které 

jsou zajímavé z hlediska vlastního dotazníkového šetření. Z těchto šetření je patrné, že pojem 

Big Data se stává známým pojmem. Například dle průzkumu společnosti EMC 64 % 

dotazovaných souhlasilo s tvrzením, že Big Data povedou k lepšímu obchodnímu rozhodování, 

lze tedy předpokládat, že dotazovaní se s pojmem Big Data již setkali. Zároveň však nelze 

tvrdit, že by technologie Big Data byly hojně rozšířené. Například dle  průzkumu společnosti 

Gartner bylo zjištěno, že méně než 8 % respondentů prakticky využívá technologie Big Data. 

Rovněž je možno vypozorovat zdrženlivost v názorech respondentů na oblast Big Data, 

například pouze 33 % respondentů dle průzkumu společnosti EMC se domnívá, že práce s Big 

Daty se stane podmínkou úspěchu v oboru. Zajímavá rovněž byla zjištění, že respondenti se 

často potýkali s nedostatečným know-how a znepokojovali je vysoké náklady řešení. Například 

dle průzkumu společnosti Business Application Research Center - BARC GmbH 46 % 

respondentů mělo při využívání Big Dat problémy s nedostačeným technickým know-how a 

44 % s nedostatečným analytickým know-how. O znepokojivých vysokých nákladech se 

zmiňovali například respondenti v průzkumu společnosti AIIM.  

Poznatky z této kapitoly jsou využity ve čtvrté zabývající se vlastním dotazníkovým 

šetřením. Na základě poznatků z této kapitoly byly formulovány hypotézy, které byly vlastním 

dotazníkovým šetřením ověřovány, a byl dán podklad pro formulaci otázek dotazníku. 
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4 Zjišťování stavu nasazení platformy Big Data v českých 

a slovenských společnostech 

Předcházející dvě kapitoly je možné chápat jednak jako zmapování současného stavu 

využívání technologií platformy Big Data a též jako zmapování stavu úrovně poznatků a potřeb 

využívaní platformy Big Data v zahraničních společnostech. Čtvrtá kapitola je věnovaná 

zjišťování stavu poznatků a nasazení platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských 

společnostech pomocí dotazníkového šetření. Pozornost je zaměřena na zjištění, zda je pojem 

Big Data v českých a slovenských společnostech známý a zda v českých a slovenských 

společnostech již s Big Daty pracují nebo se jimi již zabývají, jaká oblast byla pomocí těchto 

nástrojů řešena a zda se uživatelé setkali s nějakými problémy při implementaci. Pro získání 

těchto informací použijeme dotazníkové šetření. Při získávání a ověřování výsledků 

z dotazníkového šetření jsou využity statistické metody testování hypotéz. Poznatky z vlastního 

dotazníkového šetření jsou následně využity v páté kapitole, kde je navrhováno řešení pro práci 

s oblastí Big Data v podmínkách konkrétní společnosti v České republice. 

4.1 Dotazníkové šetření 

V rámci dotazníkového šetření jsme pomocí emailu či kontaktního webového 

formuláře společností rozeslali 1323 žádostí o vyplnění dotazníku týkající se oblasti Big Data. 

Kategorie společností, které jsme oslovili, formulované hypotézy a otázky do dotazníkového 

šetření byly stanoveny na základě prostudování dostupné literatury o oblasti Big Data a 

na základě prostudování podobných dotazníkových šetření. Především se jednalo o literaturu 

[15] a dotazníková šetření popsaná ve třetí kapitole. Před vlastním dotazníkovým šetřením byly 

nejdříve formulovány hypotézy, které byly následně ověřeny pomocí výsledků dotazníkového 

šetření. 

Aby bylo možno vyhodnotit  dotazníkové šetření, je třeba data získaná 

z dotazníkového šetření analyzovat.  

4.1.1 Použité statistické metody pro analýzu dat z dotazníkového šetření 

Před samotnou analýzou dat získaných z dotazníkového šetření, jsou objasněny 

použité základní statistické pojmy a možnosti analýz závislostí mezi proměnnými. 

4.1.1.1 Základní statistické pojmy 

Ve statistickém zkoumání je pozornost věnována hromadným jevům a procesům, tedy 

jevům a procesům, které se vyskytují u velkého množství prvků. Tyto prvky jsou označovány 
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jako statistické jednotky. Statistickými jednotkami mohou být například osoby, organizace atd. 

Vlastnosti statistických jednotek jsou vyjádřeny pomocí statistických znaků (neboli 

statistických proměnných). Může se jednat například o mzdu, stáří, počet let praxe atd. 

Statistické proměnné je možno dělit do následujících kategorií. Jestliže je možné varianty 

(obměny) proměnné vyjádřit číselně, jsou proměnné označovány jako kvantitativní. 

Do kategorie kvantitativních proměnných je možno zařadit například počet členů domácnosti, 

spotřebu elektřiny atd. Kvantitativní proměnné lze dělit na nespojité a spojité, přičemž 

nespojité statistické proměnné nabývají pouze některých číselných hodnot, spojité statistické 

proměnné mohou nabývat v rámci určitého intervalu libovolných hodnot. Pokud obměny 

proměnné je možné vyjádřit slovně, jedná se o proměnnou kvalitativní. Ke kvalitativním 

proměnným je možno řadit například druh vlastnictví bytu, místo trvalého pobytu atd. 

Kvalitativní proměnné lze dále dělit na nominální a pořadové (neboli ordinální). Zatímco 

u nominálních proměnných lze pouze konstatovat, že se jejich obměny vzájemně vylučují, 

u ordinálních lze stanovit pořadí.  

Množina všech statistických jednotek, u nichž jsou zkoumány statistické proměnné, je 

označována jako statistický soubor. Základní soubor pak reprezentuje statistický soubor všech 

jednotek, které jsou vlastním předmětem sledování. O tomto souboru požadujeme provádět 

závěry. Rozsah základního souboru je zpravidla velký, proto jsou ze základního souboru 

vybrány pouze některé jednotky a je tak získán výběrový soubor. Na základě získaných 

výsledků z výběrového souboru se provádí úsudek o základním souboru. [3]  

Před vlastním dotazníkovým šetřením jsou nejdříve formulovány hypotézy, které jsou 

následně ověřeny pomocí výsledků dotazníkového šetření. Postup ověřování správnosti či 

nesprávnosti hypotéz je popsán v podkapitole 4.1.1.2. 

4.1.1.2 Testování hypotéz 

Určitý předpoklad o parametrech či tvaru rozdělení zkoumaného znaku je označován 

jako statistická hypotéza. O správnosti či nesprávnosti hypotézy by bylo možné rozhodnout 

na základě vyčerpávajícího šetření celého základního souboru. Šetření celého základního 

souboru by však bylo většinou velmi neekonomické či technicky neproveditelné, proto je 

podrobena šetření jen část základního souboru, která je označována jako výběrový soubor. 

Tento výběr je následně použit k rozhodnutí o tom, zda vyslovená hypotéza je správná. Proces 

ověřování správnosti či nesprávnosti hypotézy pomocí výsledků, které byly získány náhodným 

výběrem, je označován jako testování hypotéz. Předpoklad, který byl vysloven o určité 
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charakteristice či tvaru rozdělení, je nazýván nulovou hypotézou a je označován Ho. Proti 

nulové hypotéze je postavena alternativní hypotéza, označována H1, která popírá 

konstatování, jež bylo formulované nulovou hypotézou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že úsudek je proveden na základě údajů získaných 

náhodným výběrem, lze se dopustit chybných závěrů. Rozlišují se dva základní typy chyb. Lze 

se dopustit chyby prvního druhu, kdy je zamítnuta testovaná hypotéza Ho, ačkoliv 

ve skutečnosti platí. Pravděpodobnost chyby prvního druhu je označena α. Rovněž je možno 

dopustit se chyby druhého druhu, kdy je přijata nulová hypotéza Ho, přestože ve skutečnosti 

platí alternativní hypotéza H1. Pravděpodobnost chyby druhého druhu je označena β. Tzv. síla 

testu pak dopovídá pravděpodobnosti 1 – β, tedy pravděpodobnosti zamítnutí nulové hypotézy 

Ho, jestliže platí alternativní hypotéza H1. Jinak řečeno jedná se o pravděpodobnost, že se 

nedopustíme chyby druhého druhu.  

Při testování hypotéz v této práci je zvolen následující postup: 

a)  Formulace hypotéz 

V prvním kroku dochází k formulaci nulové hypotézy Ho a alternativní hypotézy H1. 

b) Volba testového kritéria 

Testové kritérium představuje statistiku (funkci výběru). 

c) Sestrojení kritického oboru 

Množina hodnot, kterou může testové kritérium nabývat, je nazývána výběrovým 

prostorem. Výběrový prostor lze rozdělit na dva podprostory. Podprostor, který obsahuje 

hodnoty, jež svědčí ve prospěch Ho, je označován oborem přijetí. Podprostor, který obsahuje 

hodnoty, jež svědčí ve prospěch H1, je označován kritickým oborem. Kritické hodnoty 

oddělují kritický obor a obor přijetí. 

d) Výpočet hodnoty testového kritéria 

V této fázi jsou již k dispozici data z vlastního šetření a je tedy možné vypočítat testové 

kritérium. 

e) Formulace závěrů testu 

Je třeba upozornit, že při testování v této práci je zvolena pevná pravděpodobnost 

chyby prvního druhu (tzv. hladiny významnosti) 5 %. Zvolená hladina významnosti tak 

ovlivňuje výsledek testu. Test může vést ke dvěma závěrům:  
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a)  hodnota testového kritéria leží v kritickém oboru, alternativní hypotéza H1 je tedy testem 

prokázána, 

b) hodnota testového kritéria leží v oboru přijetí, alternativní hypotéza H1 tedy není testem 

prokázána. [3]  

Kromě ověřování správnosti či nesprávnosti hypotéz, jsou také v rámci vyhodnocování 

dotazníkového šetření zjišťovány závislosti mezi proměnnými.  

4.1.1.3 Analýza závislostí  

V této podkapitole jsou popsány analýzy závislostí mezi proměnnými, které jsou 

následně aplikovány v rámci vyhodnocování dotazníkového šetření v podkapitole 4.1.6. 

Chí-kvadrát test o nezávislosti 

Pro hledání závislostí mezi dvěma nominálními proměnnými je možno využít  

Chí-kvadrát test o nezávislosti [10]. Tento test lze použít za předpokladu, že hodnoty v buňkách 

v tabulce očekávaných četností neklesnou pod hodnotu 5 alespoň v 80 % buňkách, ve zbylých 

buňkách se bude vyskytovat alespoň hodnota 1. Nulová hypotéza o nezávislosti H0 je 

formulována následujícím způsobem: 

H0 : πij = 𝜋𝑖𝑗,0, kde  (4.1) 

πij je relativní četnost v základním souboru, 𝜋𝑖𝑗,0 očekáváná relativní četnost v případě 

nezávislosti. 

Alternativní hypotéza H1 je následující: 

H1 : πij ≠ 𝜋𝑖𝑗,0  (4.2) 

Jako testové kritérium využijeme Pearsonovu statistiku chí-kvadrát 𝜒𝑃
2 dle vzorce: 

𝜒𝑃
2 = ∑ ∑

(𝑛𝑖𝑗− 𝑚𝑖𝑗 )
2

𝑚𝑖𝑗

𝑆
𝑗=1

𝑅
𝑖=1 ,  (4.3) 

kde nij  jsou zjištěné absolutní četnosti, mij očekáváné četnosti při předpokladu nezávislosti, R 

je počet kategorií proměnné X, S je počet kategorií proměnné Y. V následujících výpočtech 

bude i nabývat hodnot 1, 2,…, R a j hodnot 1, 2,…, S. Očekáváné četnosti při předpokladu 



31 

nezávislosti mij  jsou vypočítány ze vztahu 𝑚𝑖𝑗 =
𝑛𝑖+ 𝑛+𝑗

𝑛
 (4.4), kde pro marginální četnosti 

𝑛𝑖+ 𝑎 𝑛+𝑗 platí: 

𝑛𝑖+ = ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑆

𝑗=1
  (4.5)  

a 

 𝑛+𝑗 = ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑅

𝑖=1
  (4.6). 

Pro lepší názornost jsou výše uvedené proměnné zaznačeny v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1: Značení v kontingenční tabulce absolutních četností 

Zdroj: [10] 

  

Znak Y   

1. katagorie … j-tá kategorie … S-tá kategorie Celkem 

Znak X 1. kategorie n11 … n1j … n1S n1+ 

… … … … … … … 

i-tá kategorie ni1 … nij … niS ni+ 

… … … … … … … 

R-tá kategorie nR1 … nRj … nRS nR+ 

Celkem   n+1 … n+j … n+S n 

 

Vypočtená hodnota 𝜒𝑃
2 je následně porovnána s výrazem 𝜒1−𝑎 

2 [(𝑅 − 1)(𝑆 − 1)] (4.7), 

kde α je hladina významnosti. Je-li hodnota 𝜒𝑃
2 větší nebo rovna výše popsanému výrazu (4.7), 

nulová hypotéza o nezávislosti bude zamítnuta. 

Spearmanův koeficient pořadové korelace 

Pro hledání závislostí mezi dvěma ordinálními proměnnými lze využít Spearmanův 

koeficient pořadové korelace [10]. Spearmanův koeficient pořadové korelace nabývá hodnot 

z intervalu <-1;1>, kdy hodnota 0 reprezentuje lineární nezávislost, -1 nepřímou lineární 

závislost, 1 přímou lineární závislost. V rámci výpočtu tohoto koeficientu jsou původní hodnoty 

xi a yi nahrazovány jejich pořadovými čísly. Před výpočtem samotného koeficientu jsou 

nejdříve přiřazeny pomocné skóry. 

Kategoriím proměnné X jsou přiřazeny pomocné skóry ai dle následujícího vztahu: 

𝑎1 =
𝑛1++1

2
 (4.8), 𝑎𝑖 =  ∑ 𝑛𝑙+ + 𝑖−1

𝑙=1
𝑛𝑖++1

2
  pro 2 ≤ i ≤ R. (4.9) 
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Kategoriím proměnné Y jsou přiřazeny pomocné skóry bj dle následujícího vztahu: 

𝑏1 =
𝑛+1+1

2
 (4.10), 𝑏𝑗 =  ∑ 𝑛+𝑙 + 

𝑗−1
𝑙=1

𝑛+𝑗+1

2
 pro 2 ≤ j ≤ S. (4.11) 

Spearmanův koeficient pořadové korelace 𝑟𝑠 je vypočítán dle následující vzorce: 

𝑟𝑠 =
 x +  y − 𝛿2  

2 ∙ √𝑥y

 ,                                                                                                                    (4.12)  

přičemž 

𝑥 =  
1

12
 (𝑛3 − ∑ 𝑛𝑖+

3𝑅
𝑖=1 ),  (4.13) 

𝑦 =  
1

12
 (𝑛3 − ∑ 𝑛+𝑗

3𝑆
𝑗=1 ) , (4.14) 

𝛿2 =  ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗(𝑎𝑖 − 𝑏𝑗) 2.                                                                                                           (4.15)

𝑆

𝑗=1

𝑅

𝑖=1

 

Jestliže platí x =  y (4.16), pak je možno zjednodušit vzorec na tvar: 

𝑟𝑠 = 1 −
𝛿2 

2∙𝑥
.   (4.17) 

Pokud ještě platí ∑ 𝑛𝑖+
3𝑅

𝑖=1 = ∑ 𝑛+𝑗
3𝑆

𝑗=1 = 𝑛  (4.18), je možno koeficient upravit do tvaru: 

𝑟𝑠 = 1 −
6∙𝛿2 

𝑛 (𝑛2−1)
 .  (4.19) 

Při analýze závislostí lze využít řadu dalších analýz například Pearsonův korelační 

koeficient při analýze závislosti dvou kvantitativních proměnných [10], nebo jednofaktorovou 

analýzu rozptylu (ANOVA) při zjišťování závislosti kvantitativní proměnné na nominální 

proměnné [8]. Tyto analýzy však nejsou v této kapitole podrobněji popisovány, jelikož v práci 

nejsou využity. 

4.1.2 Formulování hypotéz 

Před vlastním dotazníkovým šetřením jsme formulovali hypotézy. Všechny 

formulované hypotézy se vztahují k oblasti České a Slovenské republiky.  

Pro potřeby našeho dotazníkového šetření jsme formulovali následující hypotézy: 
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a) Vzhledem ke skutečnosti, že dle průzkumu společnosti EMC 64 % dotazovaných 

souhlasilo s tvrzením, že Big Data povedou k lepšímu obchodnímu rozhodování, lze 

předpokládat, že dotazovaní se s pojmem Big Data již setkali a lze proto stanovit první 

hypotézu: 

1. hypotéza: Pojmu Big Data rozumí více než 60 % respondentů. 

b) V průzkumu společnosti Gartner bylo zjištěno, že méně než 8 % respondentů prakticky 

využívá technologie Big Data, proto lze předpokládat, že také v České republice a 

v Slovenské republice bude tyto technologie využívat méně než 10 % respondentů, a 

tedy formulujeme druhou hypotézu: 

2. hypotéza: Nástroje pro Big Data využívá méně než 10 % respondentů. 

c) Vzhledem ke skutečnosti, že jen 33 % respondentů dle průzkumu společnosti EMC se 

domnívá, že práce s Big Daty se stane podmínkou úspěchu v oboru, lze předpokládat, 

že v současné době jsou společnosti ještě zdrženlivé a čekají s investicí do technologií 

Big Data, proto lze formulovat třetí hypotézu: 

3. hypotéza: Z respondentů, kteří nástroje pro práci s Big Daty doposud nevyužívají, méně 

než 50 % respondentů uvažuje o investování do těchto technologií do dvou let. 

d) Dle průzkumu společnosti Business Application Research Center - BARC GmbH 46 % 

respondentů mělo při využívání Big Dat problémy s nedostačeným technickým  

know-how, 44 % s nedostatečným analytickým know-how. Podobně z průzkumu 

společnosti AIIM vyšlo najevo, že respondenty znepokojuje nedostatečná odbornost 

v této oblasti v rámci vlastní společnosti. Na základě těchto zjištění je stanovena čtvrtá 

hypotéza: 

4. hypotéza: Více než 40 % respondentů, kteří doposud technologie Big Data nevyžívají, 

odrazuje od implementace technologií do jednoho roku nedostatečná odbornost v rámci 

vlastní společnosti.  

e) Z průzkumu společnosti AIIM také vyšlo najevo, že respondenty znepokojují vysoké 

náklady řešení v oblasti Big Data. Jsme přesvědčeni, že analogická situace je v českých 

a slovenských společnostech, a proto byla stanovena pátá hypotéza: 

5. hypotéza: Více než 40 % respondentů, kteří doposud technologie Big Data nevyžívají, 

odrazuje od implementace technologií do jednoho roku vysoká cena technologií.  
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4.1.3 Formulování otázek a koncepce dotazníku 

Dotazník byl koncipován tak, aby respondent nebyl nucen odpovídat na otázky, které 

se ho netýkají. Například pokud respondent odpověděl, že se s pojmem Big Data ještě nesetkal, 

další otázky týkající se oblasti Big Data přeskočil. Neodpovídal tak například na otázky, co si 

o pojmu Big Data myslí či zda využívá technologie pro práci s Big Daty v jeho společnosti. 

Dotazník byl vytvořen pomocí nástroje Google Docs, kde lze dotazník dynamicky přizpůsobit 

podle odpovědi respondenta. Respondentovi se díky tomu nezobrazí otázky, ke kterým by se 

neměl vyjadřovat. Sestavený dotazník je uveden v příloze jedna této práce. V příloze je také 

zachyceno, které otázky respondent přeskakuje či vyplňuje v závislosti na jeho odpovědích. 

Po formulování otázek do dotazníkového šetření jsou identifikována rizika, která mohou 

ovlivnit průběh výzkumu v části sběru odpovědí.  

4.1.4 Rizika dotazníkového šetření 

Jak jsme již uvedli, sběr dat je založen na dotazníkovém šetření. Dotazníkové šetření 

je však spojeno s řadou rizik, přičemž většina z nich úzce souvisí se sběrem odpovědí. Naším 

cílem je rizika identifikovat a snížit jejich míru.  

Dotazník jsme vytvořili na webových stránkách a následně jsme jednotlivým 

respondentům zaslali emailovou zprávu nebo zprávu přes webový formulář společnosti 

s odkazem na dotazník a s žádostí o jeho vyplnění. Vzhledem k této skutečnosti se mohou 

objevit okolnosti, které zkomplikují průběh průzkumu. Za hlavní riziko považujeme nízkou 

návratnost dotazníků, což může být způsobeno následujícími faktory:  

a) Respondentovi je zaslána emailová zpráva s žádostí o vyplnění dotazníku, tato zpráva 

však může být vyhodnocena jako spam, a proto si ji adresát nepřečte. 

b) Řada společností neposkytuje kontakt na jednotlivé zaměstnance, ale je uveřejňován 

pouze obecný kontakt, který většinou spravuje asistentka. Může se stát, že asistentka 

vyhodnotí email jako nerelevantní a bez přeposlání příslušným lidem jej smaže. 

c) Respondenti mají zájem dotazník vyplnit, ale mají zablokovaný přístup k webovým 

stránkám, na kterých je dotazník umístěn. 

d) Respondenti nemají zájem dotazník vyplnit. 

Aby byla snížena míra uvedených rizik, učinili jsme následující opaření:  

a) Oslovili jsme dostatečné množství respondentů. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost 

Gartner oslovila 720 respondentů, jsme přesvědčeni, že pokud během průzkumu 
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odešleme alespoň 1 300 žádostí o vyplnění dotazníku, mělo by být množství získaných 

odpovědí dostatečné pro relevantní vyhodnocení. 

b) Při návrhu dotazníku jsme přihlédli ke skutečnosti, aby vyplnění dotazníku netrvalo déle 

než 10 minut, aby respondenti nebyli odrazeni jeho délkou ještě před tím, než jej začnou 

vyplňovat. 

V průběhu průzkumu se ukázalo, že tato opatření je možné považovat za dostatečná a 

lze dotazníkové šetření vyhodnotit. Následující kapitola je proto věnována již samotnému 

průběhu dotazníkového šetření. 

4.1.5 Průběh dotazníkového šetření 

V průběhu dubna a května 2014 byla zaslána žádost o vyplnění dotazníku 

prostřednictvím emailových zpráv nebo pomocí webových formulářů 1323 respondentům, 

přičemž 735 pocházelo z České republiky a 588 ze Slovenské republiky. Požadavkem bylo, aby 

z každé oblasti (výrobních organizací, prodejních organizací, telekomunikací, IT, dopravy a 

logistiky, vzdělávacích institucí, úřadů nebo vládních institucí, zdravotnictví, finančního 

sektoru, utilit) bylo pro Českou republiku i Slovenskou republiku osloveno alespoň 50 

respondentů. Kontakty na společnosti byly vyhledávány především na internetových stránkách 

http://www.firmy.cz/, http://www.zlatestranky.cz/, http://seznamnemocnic.blogspot.com/, 

http://www.banky.cz/, http://firmy.sk/, http://greenpages.spectator.sme.sk/sk.html, 

http://www.itnews.sk/katalog-it-firiem, http://ministerstva.urad-online.sk/, 

http://katastralny.urad-online.sk/. Vyhledaným společnostem byla zaslána  žádost o vyplnění 

dotazníku na internetové stránce  

https://docs.google.com/forms/d/1s1k9lJ_JwaFP9s-

E2nuukGvG_ADFaO821p8UpHUZkXw/viewform. Žádost jsme zaslali prostřednictvím 

emailové zprávy, nebo prostřednictvím kontaktního webového formuláře, které měly 

společnosti umístěny na svých internetových stránkách. Je pravděpodobné, že se nám 

nepodařilo oslovit všech 1323 respondentů, jelikož zpráva mohla být vyhodnocena jako spam, 

a tak si ji respondent nepřečetl. Rovněž je možné, že některé emailové adresy již nejsou platné, 

nebo dotazy z některých webových formulářů již nejsou kontrolovány. Nemáme však možnost 

ověřit, jakému množství respondentů byla skutečně žádost doručena. Odpovědi respondentů 

jsou souhrnně popsány v následující podkapitole. 

http://www.firmy.cz/
http://www.banky.cz/
http://firmy.sk/
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk.html
http://www.itnews.sk/katalog-it-firiem
http://ministerstva.urad-online.sk/
http://katastralny.urad-online.sk/
https://docs.google.com/forms/d/1s1k9lJ_JwaFP9s-E2nuukGvG_ADFaO821p8UpHUZkXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1s1k9lJ_JwaFP9s-E2nuukGvG_ADFaO821p8UpHUZkXw/viewform
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4.1.6 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Na dotazník odpovědělo 78 respondentů. Z těchto respondentů 40 (tedy 51 %) využívá 

nějaké nástroje Businness Intelligence, 34 (tedy 44 %) nevyužívá a 4 respondenti (tedy 5 %) 

neví, zda jsou v jejich společnosti nástroje Business Intelligence využívány. S pojmem Big Data 

se již setkalo 45 respondentů (58 %), 33 respondentů (42 %) se s tímto pojmem ještě nesetkalo. 

Na otázku, co si o pojmu Big Data myslíte, 19 respondentů odpovědělo, že práce s Big Daty se 

jistě stane významným trendem, 12 respondentů se domnívá, že se práce s Big Daty může stát 

významným trendem, ale ještě je příliš brzy na hodnocení. 6 dotazovaných si myslí, že práce 

s Big Daty se stane podmínkou úspěchu v oboru. Jen 4 dotazovaní se domnívají, že se jedná 

pouze o marketingový pojem bez praktického významu. 4 respondenti si doposud neučinili 

názor. Respondenti také byli dotazováni, zda v jejich společnosti již využívají technologie 

pro práci s Big Daty. Na tuto otázku kladně odpovědělo 8 respondentů (4 respondenti 

využívají nástroje od společnosti IBM, 3 od společnosti Microsoft, 3 od společnosti Oracle, 2 

od společnosti SAP, 1 od SAS Institute, 1 od T-System, 1 od Teradaty, 1 od Claudery, 1 

od společnosti Hewlett-Packard, jednou byl také zmiňován Hortonworks). Co se týče oblastí 

využívání nástrojů Big Data, 4 respondenti je využívají v oblasti marketingu, 3 v controllingu, 

3 v oblasti výzkumu a vývoje, 3 v prodeji, 2 v personalistice a dále byl jedenkrát uveden Fraud 

management. V oblasti přínosů využívání technologií Big Data ve společnostech respondentů 

byla 5krát zmiňována zvýšená efektivita procesů a snížení nákladů, 3krát lepší podpora 

rozhodování, 2krát lepší porozumění potřebám zákazníků, lépe zacílené marketingové kampaně 

a lepší odhalení rizik, dále jednou byly zmiňovány zvýšený prodej služeb a lepší využití 

dostupných informací. Tito respondenti působí v následujících oborech: 5 respondentů působí 

v IT, 2 v oblastí telekomunikací a jeden je vzdělávací institucí. Co se týče sídla společnosti, 5 

respondentů má sídlo v České republice, dva ve Slovenské republice a jeden respondent vyplnil, 

že se jedná o nadnárodní společnost. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Big Data jsou definována pomocí 3V atributů (Volume, 

Velocity a Variety), tedy objemu, rychlosti a různorodosti, byli respondenti dotazováni, kterou 

z těchto oblastí řešili. 5krát bylo uvedeno, že bylo třeba analyzovat různorodá data (i ne zcela 

strukturovaná), 3krát byl označen požadavek na rychlou analýzu a 2krát nutnost pracovat 

s velkými objemy dat. V oblasti problémů při implementaci byly 3krát zmiňovány technické 

problémy a vysoké náklady, 2krát nevhodně zvolená oblast pro Big Data, 1krát nedostatek 

externích expertů a neadekvátní analytická znalost ve společnosti. 2 respondenti na žádné 

problémy nenarazili. Respondenti se také vyjadřovali, zda implementace technologií Big Data 
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splnila jejich očekávání. 1 respondent odpověděl, že implementace úplně splnila jeho 

očekávání, u 4 respondentů se splnila očekávání z větší části a u 3 jen do určité míry. 

Z respondentů, kteří využívají Big Data, 3 respondenti uvažují o dalším rozšíření nástrojů Big 

Data a již jsou ve fázi implementace, 3 respondenti plánují rozšíření do jednoho roku, 

1 v horizontu 5 let a jeden respondent zatím další rozšíření nezvažuje. 

Respondenti, kteří ještě Big Data nástroje nevyužívají, byli dotazování, zda uvažují 

o zavedení nástrojů Big Data do společnosti. 1 respondent označil, že je již ve fázi 

implementace, 2 plánují zavádět tyto technologie v horizontu 1 roku, 4 respondenti v horizontu 

2 let, 3 v horizontu 5 let. 27 dotazovaných zatím zavedení Big Data nástrojů nezvažuje. 

Respondenti plánují využít nástroje Big Data v následujících oblastech: 7krát pro controllig, 

3krát pro marketing, prodej, 2krát pro personalistiku, 1krát pro zásobování. Respondenti 

potřebují pomocí Big Dat řešit tyto problémy: 8krát zmiňovali analýzu různorodých dat, 5krát 

potřebu rychlé analýzy dat, 3krát nutnost pracovat s velkými objemy dat. Respondenti se také 

vyjadřovali k důvodům, proč doposud nevyužívají technologie Big Data. 20krát bylo uvedeno, 

že zatím nejsou ve společnosti vhodné oblasti pro technologie Big Data, 12krát, že je třeba 

v současné době řešit jiné problémy, 6krát byla zmiňována neadekvátní technická znalost 

ve společnosti, 3krát neadekvátní analytická znalost a vysoké náklady, 1krát nedostatek 

externích expertů. 

Z hlediska celkového přehledu je zajímavé zjistit, jaký typ respondentů se zúčastnil 

tohoto dotazníkového šetření. V následujícím grafu na obrázku 4.1 je znázorněno rozdělení 

respondentů podle oborů. Na obrázku je patrné, že převažovaly úřady a vládní instituce, IT, 

následovalo zdravotnictví a doprava a logistika. 
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Obr. 4.1: Rozdělení respondentů podle oborů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozdělení respondentů dle sídla společnosti bylo následující: 56 respondentů (72 %) 

bylo z České republiky a 20 respondentů (26 %) ze Slovenské republiky. 2 respondenti zvolili 

možnost s označením „Ostatní“. 

Souhrnné odpovědi na všechny otázky lze najít v příloze číslo dvě. Z důvodu 

přehlednosti jsme rozdělili znění dotazníku a vyhodnocení dotazníkového šetření do dvou 

samostatných příloh. Pro vytvoření tohoto souhrnu v příloze bylo využito možností, které jsou 

nabízeny v nástroji Google Docs. Tento nástroj umožňuje vytváření, publikování i základní 

vyhodnocení dotazníku. Po souhrnném přehledu odpovědí respondentů, vyhodnotíme 

formulované hypotézy. 

4.1.6.1 Vyhodnocení hypotéz 

Před začátkem dotazníkového šetření jsme formulovali v podkapitole 4.1.2 pět 

hypotéz. Tyto hypotézy nyní ověříme. Hypotézy jsou ověřeny pomocí testu hypotézy o relativní 

četnosti [3]. Předpokladem testu je normální rozdělení základního souboru. V rámci tohoto testu 

testujeme, že relativní četnost daného znaku π se rovná určitému číslu π0. Nulová hypotéza 

Ho je tedy formulována následovně: 

Ho: π = π0  (4.20) 
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Jako testové kritérium U je využito vztahu: 

U =
p−π0 

√
π0(1−π0)

n

,  (4.21) 

kde p je výběrová relativní četnost daného znaku a n rozsah výběrového souboru 

Pro jednotlivé alternativní hypotézy 𝐻1 na 5% hladině významnosti jsou určeny následující 

kritické obory:  

1) 𝐻1: 𝜋 < 𝜋0, U ≤ - 1,645 (4.22) 

2) 𝐻1: 𝜋 > 𝜋0, U ≥ 1,645 (4.23) 

Test první hypotézy 

Pro testování první hypotézy (pojmu Big Data rozumí více než 60 % respondentů) je 

aplikován následující výpočet: 

Ho: π = 0,6 (dle vzorce 4.20) 

𝐻1: 𝜋 < 0,6 (dle vzorce 4.22) 

Na otázku: „Setkal/a jste se již s pojmem Big Data?“ odpovědělo 45 ze 78 respondentů kladně, 

proto v tomto testu nabývají proměnné následujících hodnot: 

n = 78, p =
45

78
, p = 0,577  

Testové kritérium U je tedy vypočteno následovně: 

U =
0,577 −0,6 

√
0,6∙0,4

78

, U =  −0,415 (dle vzorce 4.21) 

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota −0,415 je větší než - 1,645 (dle vzorce 4.22), 

lze konstatovat, že nepatří do kritického oboru a nulovou hypotézu na 5% hladině významnosti 

nezamítáme. Nezamítáme tedy tvrzení, že pojmu Big Data na 5% hladině významnosti rozumí 

více než 60 % respondentů. 

Test druhé hypotézy 

Pro testování druhé hypotézy (nástroje pro Big Data využívá méně než 10 % 

respondentů) je aplikován následující výpočet: 

Ho: π = 0,1 (dle vzorce 4.20) 
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𝐻1: 𝜋 > 0,1 (dle vzorce 4.23) 

Na otázku: „Využíváte již technologie pro práci s Big Daty ve Vaší společnosti?“ odpovědělo 

8  respondentů kladně, proto v tomto testu nabývají proměnné následujících hodnot: 

n = 78, p =
8

78
, p = 0,103  

Testové kritérium U je proto vypočteno následovně: 

U =
 0,103−0,1 

√
0,1∙0,9

78

, U = 0,088 (dle vzorce 4.21) 

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota 0,088 je menší než 1,645 (dle vzorce 4.23), lze 

konstatovat, že nepatří do kritického oboru. Na 5% hladině významnosti nezamítáme nulovou 

hypotézu, že nástroje pro Big Data využívá méně než 10 % respondentů. 

Test třetí hypotézy 

Pro testování třetí hypotézy „Z respondentů, kteří nástroje pro práci s Big Daty 

doposud nevyužívají, méně než 50 % respondentů uvažuje o investování do těchto technologií 

do dvou let.“ je aplikován následující výpočet: 

Ho: π = 0,5 (dle vzorce 4.20) 

𝐻1: 𝜋 > 0,5 (dle vzorce 4.23) 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 7 respondentů uvažuje o investování do těchto 

technologií do dvou let, proto v tomto testu nabývají proměnné následujících hodnot: 

Za n dosadíme počet respondentů, kteří se již s pojmem Big Data setkali a technologie Big Data 

zatím nevyužívá, tedy 37. 

n = 37, p =
7

37
, p = 0,189  

Testové kritérium U proto vypočítáme následovně: 

U =
 0,189−0,5 

√
0,5∙0,5

37

, U = -3,783 (dle vzorce 4.21) 
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Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota -3,783 je menší než 1,645 (dle vzorce 4.23), lze 

konstatovat, že nepatří do kritického oboru. Na 5% hladině významnosti nezamítáme nulovou 

hypotézu, že z respondentů, kteří nástroje pro práci s Big Daty doposud nevyužívají, méně než 

50 % respondentů uvažuje o investování do těchto technologií do dvou let. 

Test čtvrté hypotézy 

Pro testování čtvrté hypotézy „Více než 40 % respondentů, kteří doposud technologie 

Big Data nevyžívají, odrazuje od implementace technologií do jednoho roku nedostatečná 

odbornost v rámci vlastní společnosti.“ je aplikován následující výpočet: 

Ho: π = 0,4 (dle vzorce 4.20) 

𝐻1: 𝜋 < 0,4 (dle vzorce 4.22) 

Za n dosadíme počet respondentů, kteří se již s pojmem Big Data setkali a technologie Big Data 

zatím nevyužívá, tedy 37. Dle dotazníkového šetření 6 respondentů, kteří doposud technologie 

Big Data nevyžívají, odrazuje od implementace technologií do jednoho roku nedostatečná 

odbornost v rámci vlastní společnosti. Nedostatečnou odborností je myšlena neadekvátní 

technická znalost technologie nebo analytická znalost. 

V tomto testu nabývají proměnné následujících hodnot: 

n = 37, p =
6

37
, p = 0,162  

Testové kritérium U proto vypočítáme následovně: 

U =
0,162−0,4 

√
0,4∙0,6

37

, U =  −2,955 (dle vzorce 4.21) 

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota −2,955 je menší než - 1,645 (dle vzorce 4.22), 

lze konstatovat, že patří do kritického oboru a nulovou hypotézu na 5% hladině významnosti 

lze zamítnout. Tvrzení, že více než 40 % respondentů, kteří doposud technologie Big Data 

nevyžívají, odrazuje od implementace technologií do jednoho roku nedostatečná odbornost 

v rámci vlastní společnosti, je tedy zamítnuto. V této souvislosti lze také uvést, že 20 

respondentů označilo jako důvod nevyužívání technologií pro práci s Big Daty volbu „Zatím 

nejsou ve společnosti oblasti, které by bylo vhodné řešit pomocí technologií Big Data“ a 12 

respondentů v současné době řeší jiné problémy. 



42 

Test páté hypotézy 

Pro testování páté hypotézy „Více než 40 % respondentů, kteří doposud technologie 

Big Data nevyžívají, odrazuje od implementace technologií do jednoho roku vysoká cena 

technologií.“ je aplikován následující výpočet: 

Ho: π = 0,4 (dle vzorce 4.20) 

𝐻1: 𝜋 < 0,4 (dle vzorce 4.22) 

Za n dosadíme počet respondentů, kteří se již s pojmem Big Data setkali a technologie Big Data 

zatím nevyužívá, tedy 37. Dle dotazníkového šetření 3 respondenti, kteří doposud technologie 

Big Data nevyžívají, odrazuje od implementace technologií do jednoho roku vysoká cena 

technologií. 

V tomto testu nabývají proměnné následujících hodnot: 

n = 37, p =
3

37
, p = 0,081  

Testové kritérium U proto vypočítáme následovně: 

U =
0,081−0,4 

√
0,4∙0,6

37

, U =  −3,961 (dle vzorce 4.21) 

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota −3,961 je menší než - 1,645 (dle vzorce 4.22), 

lze konstatovat, že patří do kritického oboru a nulovou hypotézu na 5% hladině významnosti 

lze zamítnout. Tvrzení, že více než 40 % respondentů, kteří doposud technologie Big Data 

nevyžívají, odrazuje od implementace technologií do jednoho roku vysoká cena technologií, je 

tedy zamítnuto. 

Na základě výsledků dotazníkové šetření by bylo také vhodné zjistit, jestli mezi 

některými faktory jsou závislosti.  

4.1.6.2 Závislosti proměnných 

Jsme přesvědčeni, že je vhodné nejen souhrnně popsat výsledky dotazníkového 

šetření, ale také zjistit, zda mezi některými faktory je možné vysledovat závislosti. 

Z hlediska  uplatňování problematiky Big Data, je přínosné zjistit, jestli se o problematiku Big 

Data zajímají spíše společnosti, které již využívají nástroje Business Intelligence, nebo se jedná 

o natolik rozdílnou problematiku, že skutečnost, zda společnost využívá nástroje Business 



43 

Intellligence nemá na problematiku Big Data žádný vliv. Z hlediska aplikace problematiky Big 

Data v podmínkách konkrétní společnosti, která je diskutována v kapitole páté je vhodné zjistit, 

jaké mínění o Big Datech mají respondenti, kteří již využívají nástroje pro práci s Big daty, a 

zároveň srovnávat naplnění jejich očekávání po implementaci těchto nástrojů. Konkrétně jsou 

analyzovány následující vztahy: 

a) závislost mezi využíváním Business Intelligence nástrojů a znalostí pojmu Big Data,  

b) závislost mezi názorem respondentů na Big Data a splněním jejich očekávání 

po implementaci. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden z cílů práce je aplikace oblasti Big Data 

v podmínkách konkrétní společnosti, bylo by vhodné více analyzovat odpovědi respondentů, 

kteří již technologie pro práci s Big Daty využívají. V našem dotazníkovém šetření však pouze 

8 respondentů odpovědělo, že již využívá technologie pro práci s Big Daty, proto jsme 

přesvědčeni, že na základě odpovědí 8 respondentů by nebylo vhodné stanovovat obecná 

pravidla, a tak v této práci analyzujeme pouze výše dvě uvedené závislosti. Při zjišťování 

závislostí jsme také využili nástroj IBM SPSS Statistics.  

1. závislost: Závislost mezi využíváním Business Intelligence nástrojů a znalostí pojmu 

Big Data 

Při zjišťování závislosti mezi využíváním Business Intelligence nástrojů a znalostí 

pojmu Big Data reprezentují tyto znaky nominální proměnné a lze využit Chí-kvadrát test 

o nezávislosti [10], který byl popsán v podkapitole 4.1.1.3.  

Při zjišťování závislosti mezi využíváním Business Intelligence nástrojů a znalostí 

pojmu Big Data lze tedy postupovat následujícím způsobem. 

a) Zjistíme z dotazníkového šetření absolutní četnosti pro jednotlivé kategorie. Zjištěné 

absolutní četnosti pro jednotlivé kategorie jsou zachyceny v tabulce 4.2. 
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Tab. 4.2: Kontingenční tabulka absolutních četností 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Znalost_Big_Data Total 

Ano Ne 

Vyuziti_BI 

Ano 30 10 40 

Ne 14 20 34 

Total 44 30 74 

 

b) Následně vypočítáme očekávané četnosti podle vzorce 4.4. Například prvek 𝑚11 v tabulce 

4.3 lze spočítat následujícím způsobem: 

𝑚11 =
40 ∙ 44

74
, 𝑚11 = 23,78 

Všechny vypočítané očekávané četnosti jsou zobrazeny v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3: Kontingenční tabulka očekávaných četností 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  
Znalost_Big_Data 

Total 
Ano Ne 

Vyuziti_BI 
Ano 23,78 16,22 40,00 

Ne 20,22 13,78 34,00 

Total 44,00 30,00 74,00 

 

Z tabulky 4.3 je patrné, že Chí-kvadrát test o nezávislosti lze použít, jelikož hodnoty v buňkách 

u očekávaných četností neklesly pod hodnotu 5 alespoň v 80 % buňkách, a ve zbylých buňkách 

se vyskytuje alespoň hodnota 1. Respektive nejnižší hodnota v této tabulce je 13,78. 

c) Nyní je aplikován výpočet Pearsonovy statistiky chí-kvadrát dle vztahu 4.3. 

 𝜒𝑃
2 = ∑ ∑

(𝑛𝑖𝑗− 𝑚𝑖𝑗 )
2

𝑚𝑖𝑗
 𝑆

𝑗=1
𝑅
𝑖=1   

𝜒𝑃
2 =8,722 

d) Spočtená hodnota 𝑥𝑃
2 je následně porovnána s výrazem 4.7, tedy 𝜒1−𝑎 

2 [(𝑅 − 1)(𝑆 − 1)]. 
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𝜒0,95 
2 [(2 − 1)(2 − 1)] = 3,841 

Vzhledem ke skutečnosti, že platí 8,722 ≥ 3,841, nulová hypotéza o nezávislosti je zamítnuta. 

Výsledné zjištění lze potvrdit i pomocí programu SPSS. Výstup z tohoto nástroje je zobrazen 

v tabulce 4.4.  

Tab. 4.4: Výstup z SPSS pro chí-kvadrát test 

Zdroj: Vlastní zpracování v SPSS 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,722a 1 0,003   

Continuity Correctionb 7,376 1 0,007   

Likelihood Ratio 8,865 1 0,003   

Fisher's Exact Test    0,004 0,003 

Linear-by-Linear Association 8,605 1 0,003   

N of Valid Cases 74     

 

V tabulce 4.4 hodnota ve sloupci Asymp. Sig v řádku Pearson Chi-Square je minimální hladina 

významnosti, od které je možno zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti sledovaných 

proměnných (tedy Znalost_Big_Data, Vyuziti_BI). Ve všech testech v  práci je uvažována 

hladina významnosti α = 0,05, což je vyšší hodnota než 0,003, a je proto možné zamítnout 

nulovou hypotézu. Na základě výše popsaného výpočtu lze konstatovat, že mezi využíváním 

Business Intelligence nástrojů a znalostí pojmu Big Data je vypozorována závislost. 

2. závislost: Závislost mezi názorem respondentů na Big Data a splněním jejich očekávání 

po implementaci 

Při hledání závislosti mezi názorem respondentů na Big Data a splněním jejich 

očekávání po  implementaci lze využít Spearmanův koeficient pořadové korelace, jelikož je 

hledána závislost mezi dvěma ordinálními proměnnými [10]. Výpočet Spearmanova 

koeficientu pořadové korelace byl popsán v podkapitole 4.1.1.3.  
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V tabulce 4.5 jsou uvedené absolutní četnosti zjištěné z dotazníkového šetření. 

Tab. 4.5: Kontingenční tabulka absolutních četností 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Splnena_ocekavani * Nazor_respondentů na_Big_Data Crosstabulation 

  

Nazor_Big_Data 
Total 

1 
marketingový 

pojem bez 
praktického 

významu 

3 
významným 

trendem 

4 
podmínkou 
úspěchu v 

oboru 

Splnena_ocekavani 

3 
jen do 
určité 
míry 

0 1 2 3 

4 
z větší 
části 

splnila 

1 2 1 4 

5 
úplně 
splnila 

0 0 1 1 

Total 1 3 4 8 

 

Před výpočtem samotného Spearmanova koeficientu pořadové korelace jsou nejdříve přiřazeny 

pomocné skóry: 

𝑎1 =
3+1

2
, 𝑎1 = 2 (dle vzorce 4.8),    

𝑎2 = 3 +
4+1

2
, 𝑎2 = 5,5 , 𝑎3 = 3 + 4 +

1+1

2
, 𝑎3 = 8 (dle vzorce 4.9), 

𝑏1 =
1+1

2
, 𝑏1 = 1 (dle vzorce 4.10), 

𝑏2 = 1 +
3+1

2
, 𝑏2 = 3, 𝑏3 = 1 + 3 +

4+1

2
, 𝑏3 = 6,5 (dle vzorce 4.11). 

 

Dále jsou provedeny následující pomocné výpočty: 

dle vzorce 4.15: 

𝛿2 =  ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗(𝑎𝑖 − 𝑏𝑗)2

𝑆

𝑗=1

𝑅

𝑖=1

, 𝛿2 = 77,50  

 

𝑥 =  
1

12
 (83 − (33 + 43 + 13)),  𝑥 = 35 (dle vzorce 4.13) 

 

𝑦 =  
1

12
 (83 − (13 + 33 + 43)),  𝑦 = 35 (dle vzorce 4.14) 
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Jelikož platí x =  y, je možno výraz pro výpočet koeficientu zjednodušit na tvar: 

𝑟𝑠 = 1 −
77,50 

2 ∙ 35
, 𝑟𝑠 =  −0,107 (dle vzorce 4.17) 

Vzhledem k nízké hodnotě koeficientu nelze konstatovat, že by mezi danými znaky 

existovala lineární závislost.  

4.1.7 Shrnutí dotazníkového šetření 

Z provedeného dotazníkové šetření je patrné, že pojem Big Data není mezi uživateli 

neznámým pojmem, jelikož 58 % respondentů byl tento pojem známý. Dokonce lze 

vypozorovat závislost mezi skutečností, zda uživatelé využívají nástroje Business Intelligence 

a jejich znalostí pojmu Big Data. Dotazníkové šetření potvrdilo, že uživatelé z oblasti Big Data 

nejvíce potřebují pracovat s různorodými daty. Rovněž je zajímavé, že respondenti, kteří 

využívají technologie pro práci s Big Daty, vidí hlavní přínos ve zvýšení efektivity procesů a 

snížení nákladů. Dalším významným zjištěním je fakt, že značná část respondentů jako důvod 

nevyužívání technologií pro práci s Big Daty uvádí nevhodné oblasti ve společnosti, které by 

bylo vhodné řešit pomocí technologií Big Data, a významná část respondentů v současné době 

řeší jiné problémy. Je však předmětem k úvaze, zda uživatelé ve společnosti skutečně nemají 

oblasti, které by spadaly do oblasti Big Data, nebo zda uživatelé tyto oblasti pouze nedokáží 

identifikovat, jelikož nejsou seznámeni se všemi možnosti, které oblast Big Data nabízí.  

I když tato zjištění lze pokládat za zajímavá, je nutno zdůraznit, že výsledky těchto 

průzkumů jsou vždy ovlivněny řadou faktorů, například výběrem respondentů a ochotou 

respondentů vyplnit dotazník. Například dle výsledků našeho dotazníkového šetření je patrné, 

že pojem Big Data je v českých a slovenských společnostech již značně známý, jelikož 58% 

respondentů odpovědělo, že se již s pojmem Big Data setkalo. Lze však předpokládat, že 

o vyplnění tohoto dotazníku projevili především zájem lidé, kteří se o tuto problematiku 

zajímají. Rovněž využívání Big Data nástrojů ve společnostech může být zavádějící. V seznamu 

využívaných nástrojů se například objevil produkt Oracle Endeca Information Discovery. 

Na základě rozhovorů se zástupci společnosti Oracle, je nám však známo, že produkt Oracle 

Endeca Information Discovery není v České ani Slovenské republice doposud nasazen a jeho 

nebližší nasazení je uváděno ve Spolkové republice Německo. Lze tedy předpokládat, že tento 

produkt do dotazníku vyplnil přímo zástupce společnosti Oracle, která má tento produkt 

ve svém obchodním portfoliu. Z dotazníkového šetření by rovněž mohlo vyplývat, že oblast 

práce s Big Daty se prosazuje zvláště v IT společnostech a telekomunikačních společnostech. 

Nám je však známa řada výrobních společností, pro které se stává práce s Big Daty důležitou. 
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Například se jedná o společnost vyrábějící motory, která potřebuje analyzovat záznamy 

z velkého množství senzorů již během výroby motoru, aby odhalila poruchu ještě před tím, než 

je motor nasazen do provozu.  

I přes výše popsané skutečnosti jsme přesvědčeni, že toto dotazníkové šetření může 

sloužit jako důležitý podklad pro další práci. Na základě výsledků dotazníkového šetření lze 

stanovit dva poznatky, které jsou důležité pro využití práce s Big Daty v podmínkách konkrétní 

společnosti řešené v páté kapitole. Jedná se o potřebu pracovat s různorodými daty a také 

skutečnost, že značná část respondentů uváděla, že nemá ve společnosti vhodné oblasti, které 

by spadaly do oblasti Big Data. Jsme však přesvědčeni, že názory těchto uživatelů mohou být 

ovlivněny ne příliš hlubokou znalostí oblasti Big Data. Uživatelé tak přesně nevědí, jaké 

možnosti oblast Big Data nabízí. V rámci páté kapitoly, která se zabývá aplikací oblasti Big 

Data v podmínkách konkrétní společnosti, proto demonstrujeme, že oblast Big Data může být 

přínosná i pro společnosti, jež nejsou o vhodnosti využití oblasti Big Data přesvědčeni. 
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5 Využití práce s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti 

V této kapitole se zabýváme možností využití technologií platformy Big Data 

v podmínkách konkrétní společnosti za pomoci produktů od společností Oracle a SAS Institute. 

Navrhovaný postup byl uplatněn ve společnosti působící v oblasti pojišťovnictví. Některé 

skutečnosti o této společnosti jsou záměrně pozměněny, aby byla zachována anonymita 

společnosti. Výčet pozměněných skutečností v této práci není uveden, aby nebyla ohrožena 

anonymita společnosti. Dále je tato pojišťovací společnost označováno pouze obecně jako 

společnost. Před samotným návrhem aplikace platformy Big Data v podmínkách konkrétní 

společnosti popíšeme současný stav části informačního systému ve společnosti týkající se 

platformy Big Data.  

5.1.1 Popis současného stavu části informačního systému ve společnosti týkající 

se platformy Big Data 

V současné době společnost již využívá technologie od společností Oracle a SAS 

Institute. Konkrétně se jedná o Oracle Database 12c, Oracle Business Intelligence Enterprise 

Edition, SAS® Enterprise Miner™, SAS® Customer Intelligence, SAS® Visual Analytics. 

Společnost využívá celou řadu dalších produktů, ty ale nemají přímou souvislost s řešením Big 

Data, a proto v práci nejsou popisovány. Využití uvedených produktů v dané společnosti 

popíšeme pouze obecně z důvodu citlivosti údajů. 

Pomocí technologie Oracle Database 12c je vybudován datový sklad, kde jsou 

uchovávány informace o klientech, smlouvách, produktech, pojistných událostech. 

Do datového skladu jsou data přebírána ze zdrojových systémů. Tyto zdrojové systémy jsou 

spravovány externími dodavateli. Vybraná data z datového skladu jsou zobrazována pomocí 

reportů v reportovacím nástroji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Tento produkt 

umožňuje zobrazovat data například pomocí tabulek, kontingenčních tabulek, grafů či 

přehledných budíků. Uživatel také může data filtrovat, k tomuto účelu může využít posuvníky, 

roletky nebo zaškrtávací tlačítka [30]. 

Společnost také využívá řešení SAS® Customer Intelligence, které slouží pro vytváření 

marketingových kampaní. Toto řešení nezahrnuje jen jeden produkt, ale zahrnuje celou řadu 

nezbytných produktů, ke kterým patří: 

 SAS® Information Map Studio, pomocí kterého se mapují potřebné zdrojové tabulky a 

položky či vytvářejí kalkulované položky, 

 SAS® Management Console, která slouží pro správu metadat, 
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 SAS CI Studio, které slouží pro zadávání výběrových kritérií kampaní, určování 

komunikačních kanálů, volbu dalších polí pro export atd. Uživatel tedy postupně zadává 

různá filtrovací kritéria, přičemž kritéria je možno kombinovat pomocí logických 

operátorů. Výsledkem filtrování je seznam smluv či klientů, kteří mají být v kampani 

osloveni. Uživatel následně zvolí, kterým komunikačním kanálem mají být klienti 

osloveni (například pomocí sms, emailem, dopisem) [33].  

Souhrnné informace z kampaní jsou zobrazovány pomocí nástroje SAS® Visual 

Analytics. Tento nástroj je zatím využíván pouze jako reportovací nástroj. Pomocí tohoto 

nástroje jsou vytvářeny dashboardy s přehlednými budíky, tabulkami či grafy. Uživatel může 

potřebná data vybírat pomocí filtrů [36]. Podrobnější rozbor tohoto produktu je uveden 

v podkapitole 5.1.2 věnované konkrétnímu návrhu aplikace platformy Big Data v podmínkách 

dané společnosti, proto jej nyní blíže nepopisujeme. 

Dalším využívaným produktem je nástroj SAS® Enterprise Miner™, kterým se 

provádějí data miningové operace. Produkt je většinou využíván oddělením risk managementu. 

SAS® Enterprise Miner™ je například vhodný pro vytváření modelů rizika či při segmentování 

klientů. Podrobnější rozbor tohoto produktu je uveden v podkapitole 5.1.2 věnované 

konkrétnímu návrhu aplikace platformy Big Data v podmínkách dané společnosti. 

5.1.2 Návrh aplikace platformy Big Data v podmínkách konkrétní společnosti 

I když společnost již disponuje řadou řešení, které byly popsány v kapitole 5.1.1, 

některé oblasti zůstávají stále neřešeny. Jedná se hlavně o oblast reakcí zákazníků na produkty 

společnosti, marketingové kampaně a možnost lepší analýzy škodných událostí. Aby bylo 

možno získat tyto požadované informace, je třeba využívat další zdroje dat a přistoupit 

k analýze nestrukturovaných dat. Pro danou pojišťovací společnost budeme tedy analyzovat 

data ze dvou typů zdrojů obsahující nestrukturovaná data, a to z interních zdrojů a externích 

zdrojů. Interní zdroje představují data, která jsou zadávána do systému společnosti 

prostřednictvím webového rozhraní (například při oznamování škodných událostí nebo 

při kladení dotazů prostřednictvím webového formuláře umístěného na webových stránkách 

společnosti). Pro společnost je užitečné analyzovat, z jakého důvodu se lidé obracejí 

na klientské centrum (zda se jedná o stížnosti nebo o dotazy k stávajícím smlouvám či dotazy 

k novým produktům). Dále jsme se soustředili na analýzu dat z webových stránek, která je 

přínosná pro oblast marketingu dané společnosti. Konkrétně se může jednat o následující 

webové stránky: http://www.penize.cz/, http://www.mesec.cz/, http://www.finance.cz/, 

http://www.penize.cz/
http://www.mesec.cz/
http://www.finance.cz/
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http://finance.idnes.cz/, http://zpravy.aktualne.cz/finance/, http://www.kurzy.cz/, případně 

sociální sítě. Z pohledu marketingového oddělení je důležité zjišťovat, jak veřejnost reaguje 

na produkty společnosti či její marketingové kampaně. Analýza dat z těchto nových zdrojů tedy 

bude mít pro společnost přínosy v následujících oblastech: 

a) Oblast škodných událostí 

Díky analýze dat ze škodných událostí bude možné lépe analyzovat, které okolnosti 

škodných události se vyskytují společně. Tato zjištění pak lze zapracovat do modelů týkající 

se oblasti rizika a následně upravit nabízené produkty. 

b) Komunikace se stávajícími klienty a potenciálními klienty 

Na základě analýzy příchozích dotazů a stížností lze lépe zaškolit pracovníky 

kontaktních center. Například lze připravit školení na často dotazované produkty. Pokud 

přichází velké množství dotazů na daný produkt, je třeba zvážit, zda informovanost k tomuto 

produktu byla dostatečná a zda není třeba o tomto produktu poskytovat srozumitelnější 

informace. 

c) Oblast marketingu 

Dle analýzy dat z webových stránek a příchozí komunikace lze určit, zda uživatelé 

reagují na marketingové kampaně dle očekávání, nebo je třeba marketingovou kampaň změnit. 

Také je vhodné analyzovat postoj zákazníků k jednotlivým produktům a společnosti celkově, 

aby mohlo být v případě negativních ohlasů brzy reagováno. 

Při navrhování konkrétního řešení aplikujeme v co největší míře technologie, které již 

společnost využívá. K tomuto požadavku vede mimo jiné úsilí o minimalizaci nákladů, kdy je 

cílem v co největší míře využít již zakoupených licencí. Další výhoda spočívá ve využití 

technologií, se kterými jsou již zaměstnanci obeznámeni, a není tak nutná ve velkém rozsahu 

konzultace externích expertů či zaškolování zaměstnanců. Významnou motivací jsou také 

časové úspory, jelikož při implementaci zcela nových technologií by jejich implementace 

mohla být časově náročná. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou ve společnosti využívány 

technologie od společnosti Oracle a SAS Institute, v navrhovaném řešení přednostně využijeme 

právě tyto technologie. V dalších podkapitolách jsou proto představeny produkty od společností 

Oracle a SAS, které umožňují analyzovat nestrukturovaná data. 

http://finance.idnes.cz/
http://zpravy.aktualne.cz/finance/
http://www.kurzy.cz/
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5.1.2.1 Produkt Oracle Endeca Information Discovery 

K analýze nestrukturovaných dat je společností Oracle nabízen produkt Oracle Endeca 

Information Discovery. Kromě identifikace klíčových témat tento produkt umožňuje i 

sentiment analýzu [31]. Na základě konzultace s pre-sales konzultantem pro Českou a 

Slovenskou Republiku Tomášem Pospíšilem dne 11. 9. 2014 ze společnosti Oracle jsme však 

zjistili, že produkt Oracle Endeca Information Discovery ještě nebyl v České ani Slovenské 

republice nasazen. Jako nebližší využívání tohoto produktu bylo zmiňováno nasazení 

ve Spolkové republice Německo. Na základě těchto skutečností jsme přesvědčeni, že 

nasazování produktu v novém prostředí a s využitím jiného jazyka je značným rizikem, jelikož 

s jeho zaváděním ani s využíváním nejsou v České a Slovenské republice žádné zkušenosti. 

Z těchto důvodů je pozornost dále zaměřena pouze na produkty SAS.  

5.1.2.2 Produkt SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením o Text Mining 

Jako prvnímu z produktů společnosti SAS je věnována pozornost nástroji SAS® 

Enterprise Miner™ s využitím volitelného rozšíření Text Mining. Za jednu z předností tohoto 

produktu lze považovat skutečnost, že umožňuje pracovat s českým jazykem. Pro analýzu textu 

pomocí SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením o Text Mining lze využít následující postup. 

Pro úplnost lze dodat, že v  práci byla využita verze produktu SAS Enterprise Miner 

Workstation 13.2 s rozšířením o Text Mining. 

Při práci s produktem SAS® Enterprise Miner™ je nejdříve nutné v daném produktu 

vytvořit nový projekt, v rámci kterého se vytváří příslušná analýza. Uživatelé zadávají 

jednotlivé kroky analýzy pomocí uzlů, které myší přetahují na pracovní plochu a určují jejich 

návaznosti pomocí šipek. Jako zdroj dat může být využita již připravená vstupní tabulka, nebo 

lze využít uzel s názvem „Text Import“. Tento uzel je zvláště vhodný, pokud je požadováno 

využívat data z internetových zdrojů. Pomocí tohoto uzlu je totiž možné nastavit, které webové 

stránky mají být analyzovány. Dále je vhodné využít uzel s označením „Text Parsing“. Pomocí 

tohoto uzlu lze zjistit, jaké výrazy se požívají v příslušných dokumentech, v jakých vystupují 

rolích (například jako podstatné jméno, sloveso), s jakou frekvencí. V rámci vlastností tohoto 

uzlu je možno využít nastavení „Ignore Part of Speech“, pomocí něhož lze určit slovní druhy, 

které nemají být zahrnuty do analýzy. Jako velmi užitečný lze hodnotit uzel „Text Filter“. Tento 

uzel uživatel může využít, pokud potřebuje eliminovat určité výrazy, které nejsou pro analýzu 

důležité. Pomocí tohoto uzlu je možné také identifikovat synonyma ve výrazech. Rovněž lze 
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využít uzel „Text Topic“, který pracuje s termíny v kontextu témat. Po stručném uvedení uzlů 

přiblížíme funkcionalitu jednotlivých uzlů podrobněji. 

Uzel Text Import 

Pomocí uzlu Text Import je možné z textových souborů vytvořit tabulku a následně 

její hodnoty analyzovat. SAS Enterprise Miner umožňuje pracovat se soubory různých formátů 

(například Microsoft Word, txt, pdf). Potřebné údaje uživatel vyplňuje ve vlastnostech uzlu, 

které jsou znázorněny na obrázku 5.1. 

 

 Obr. 5.1: Vlastnosti uzlu Text Import 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve vlastnostech uzlu na obrázku 5.1 uživatel nastavuje adresáře, kam jsou stahovány 

textové soubory, které jsou následně analyzovány. K tomuto účelu slouží položky Import File 

Directory a Destination Directory. Dále je v položce Language nastaven jazyk, ve kterém jsou 

analyzované dokumenty napsány. Pokud uživatel analyzuje data z webových stránek, v oddílu 

Web Crawl zadá výchozí analyzovanou stránku do položky URL a dále hloubku prohledávání 

v položce Depth. Pokud je třeba stahovat data ze stránek, které jsou chráněny jménem a heslem, 

lze tyto údaje také vyplnit do vlastností importovacího uzlu v položkách User Name a 

Password. Následně je možné pro analýzu využít uzel Text Parsing. 

Uzel Text Parsing 

Uzel Text Parsing rozčleňuje dokumenty na jednotlivé výrazy (v tomto produktu 

označovány jako Terms). U těchto výrazu je pak možno sledovat v kolika dokumentech byly 
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použity a jaký byl jejich celkový počet výskytů v analyzovaných dokumentech. Tyto informace 

jsou zobrazeny přehledně pomocí tabulky (na obrázku 5.2).  

 

Obr. 5.2: Ilustrace výsledků uzlu Text Parsing  

Zdroj: Vlastní zpracování 

V  tabulce na obrázku 5.2 lze řádky seřazovat dle jednotlivých sloupců. Pokud 

v tabulce je některý výraz označen, automaticky se označí i příslušný bod v  grafu. V tabulce je 

například možno zjistit, že spojení povinný ručení bylo celkové nalezeno 830krát, a to v 203 

různých dokumentech. Pokud tento řádek vybereme, automaticky se označí i příslušný bod 

v grafu, jak je vidět na obrázku 5.2.  

Pomocí tohoto uzlu lze také ovlivnit, které výrazy mají být analyzovány a které mají 

být z analýzy vypuštěny. Je možné z analýzy vypustit nejen určité výrazy, ale i celé slovní 

druhy (například předložky). 

Uzel Text Filter 

K dalším významným uzlům patří Text Filter. Tento uzel je využíván k zredukování 

počtu analyzovaných výrazů. Pomocí tohoto uzlu je možné vybrat výrazy, které jsou 

pro analýzu důležité. Ve vlastnostech uzlu v sekci Results je možné zobrazit Filter Viewer, 

který je zachycen na obrázku 5.3.  
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Obr. 5.3: Filter Viewer v nástroji SAS® Enterprise Miner 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku 5.3 je patrné, že po rozkliknutí se objeví prohlížeč, v němž se zobrazí okna 

s označením Documents a Terms. Okno Documents obsahuje analyzované dokumenty. Pomocí 

kontextové nabídky lze zobrazit originální soubor (příslušnou webovou stránku, wordovský 

dokument,…) a vstupní soubor (tedy textový soubor vytvořený z originálního dokumentu). 

Pod hlavním menu je zobrazeno pole Search, do kterého je možné zadat výraz, na základě 

něhož lze vyfiltrovat pouze dokumenty obsahující příslušný výraz. Pokud tedy uživatele bude 

zajímat při analýze názorů pojišťoven pouze Kooperativa, bude napsáno do pole Search 

Kooperativa. 

V okně Terms jsou zobrazeny příslušné výrazy. Je možné pomocí sloupce KEEP 

stanovit, zda mají být součástí analýzy. Pomocí kontextové nabídky a výběru Treat as 

Synonyms lze určit, že některé výrazy mají být pokládány za synonyma.  

Za velmi zajímavou nabídku z kontextového menu lze pokládat View Concept Links, 

kdy je možné v grafu zobrazit výrazy, ke kterým má příslušné slovo vztah. Na obrázku 5.4 je 

patrné, že k výrazu pojištovacích se vztahují slova povinen, pojistitele, způsob provoz vozidlo, 

uzavřít smlouva, sjednat povinný ručení, zprostředkovatel, sjednat, pojistný období. 
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Obr. 5.4: Concept Links v nástroji SAS® Enterprise Miner 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uzel Text Topic 

Uživatel může pokračovat v započaté analýze a přidávat další uzly dle jeho potřeby. 

Například lze dále přidat uzel Text Topic. Pomocí tohoto uzlu je možné z jednotlivých výrazů 

vytvořit témata, která jsou následně analyzována. Ze slov, která se vyskytují často společně, 

nástroj SAS® Enterprise Miner vytvoří témata automaticky, uživatel však má možnost vytvořit 

i vlastní témata. Ve výsledcích tohoto uzlu je pak možné zjistit, v kolika dokumentech se 

příslušné téma vyskytuje. Na obrázku 5.5 je demonstrován případ tématu ručení vozidel. 

Ve sloupci # Docs je uvedeno, že toto téma se vyskytuje v 206 dokumentech. 

 

Obr. 5.5: Ilustrace výsledků uzlu Text Parsing  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na ukázkovém příkladu je zřejmé, že je možné analyzovat i webové stránky. Je však 

nutné uvést, že při analýze dat z různých webových stránek je třeba uvedený postup pozměnit. 

Například na obrázku 5.6 bylo požadováno prohledávat webové stránky http://www.penize.cz/ 

a http://www.mesec.cz/ a vyhledávat název dané společnosti. Byly proto vytvořeny dva 

importovací uzly. První uzel slouží k importu z webových stránek http://www.mesec.cz/ a 

druhý uzel slouží k importu z webových stránek http://www.penize.cz/. Následně je nutné 

rozčlenit text na jednotlivé výrazy (Terms). Je však třeba, aby další uzly (Text Filter a Text 
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Topic) byly již pro obě zdrojové webové stránky společné, aby uživatel mohl analyzovat oba 

zdroje současně. 

 

Obr. 5.6: Požadavek zpracování dat z různých webových stránek  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při práci ve filtrovacím uzlu je patrné, že do dalšího procesu zpracování se dostaly 

informace pouze z webové stránky http://www.mesec.cz/, ale z webové stránky 

http://www.penize.cz/ již zahrnuty nebyly. Jako řešení se jeví nastavit 

ve vlastnostech importovacích uzlů stejné výstupní adresáře. Software je však nastaven tak, aby 

původní obsah příslušného adresáře nahradil novým, a tak jsou k dispozici pouze data z druhého 

uzlu. Řešením tohoto problému je tedy přidat uzel s označením Append ze záložky Sample 

za importovací uzly, jak je zobrazeno na obrázku. 5.7. 



58 

 

Obr. 5.7: Zpracování dat z různých webových stránek pomocí uzlu Append 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku 5.7 je patrné, že nejdříve pomocí uzlů Text Import vytvoříme jednu 

tabulku obsahující data z webové stránky http://www.mesec.cz/ a druhou tabulku obsahující 

data z webové stránky http://www.penize.cz/. Abychom však mohli provést nad těmito daty 

společnou analýzu, je třeba vytvořit jednu společnou tabulku. Tuto společnou tabulku 

vytvoříme pomocí uzlu Append ze záložky Sample, který slouží k spojování tabulek. Tato 

operace by se dala přirovnat k operaci union v jazyku sql. Dále již můžeme pokračovat uzlem 

Text Parsing, Text Filter a Text Topic. Z tohoto příkladu je patrné, že pro složitější analýzy je 

třeba využívat uzly nejen ze záložky Text Mining, ale je potřeba kombinovat uzly i z jiných 

záložek. 

Celkově lze shrnout, že nástroj SAS® Enterprise Miner může být nápomocen, pokud je 

třeba vyhledat v dokumentech konkrétní výraz (například konkrétní typ auta, jméno osoby). 

Pomocí filtrovacího uzlu lze zobrazit pouze soubory obsahující tento výraz a následně otevřít 

originální webovou stránku či originální soubor. Možnost View Concept Links u uzlu Text 

Filter je využitelná ku příkladu v případech, kdy v jednom poli jsou vypsány okolnosti 

škodných událostí. Lze pak snadno zjistit, které okolnosti škodných událostí se vyskytují 
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společně. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že analyzování názorů uživatelů či popisů 

škodných událostí, které jsou vyjádřeny zcela nestrukturovaně, je pomocí tohoto softwaru 

složité a bylo by vhodné některé algoritmy zlepšit. Podle našeho názoru by uživatelé při práci se 

zcela nestrukturovanými daty uvítali zlepšení algoritmů vyhledávající související slova, 

vytvářející témata a pracující s českým jazykem. V mnoha případech se totiž stalo, že jako 

související slova byly zobrazeny irelevantní výsledky (například návaznost na předložky či 

sloveso být). 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost již licence na Enterprise Miner vlastní, 

doporučujeme, aby společnost přikročila k možnosti pracovat i s nestrukturovanými daty a byla 

analyzována nestrukturovaná data, která pocházejí z interních zdrojů. Jako vhodný začátek se 

jeví analýza kladených dotazů, aby bylo možné zjistit, jaké produkty jsou nejčastěji dotazovány 

a podle toho upravit informovanost vůči klientům a marketingové kampaně.  

5.1.2.3 Produkt SAS® Sentiment Analysis 

V rámci analýzy textu lze rovněž doporučit zjišťování postojů zákazníků k danému 

produktu a kategorizovat je na pozitivní, negativní a neutrální. Zjišťování postojů zákazníků a 

jejich kategorizace je označováno jako Sentiment Analysis. Analýza sentimentu začíná 

zjištěním, zda analyzovaný text obsahuje nějaké názory (postoje) [5]. Pokud text obsahuje 

názory (postoje), je zjišťováno v jaké jsou míře podrobnosti. Tuto problematiku je možno 

objasnit pomocí textu na obrázku 5.8, kde uživatel vyjadřuje svůj postoj k jisté televizi. Text 

na obrázku 5.8 je v anglickým jazyce, jelikož se pro analýzu sentimentu v produktu SAS® 

Sentiment Analysis nepodařilo najít vhodnou ukázku textu v českém jazyce. 

 

Obr. 5.8: Analýza sentimentu 

Zdroj: [5]  

Pro oblast analýzy sentimentu jsou definovány tři úrovně podrobnosti, a to úroveň 

dokumentu, úroveň věty a úroveň entity a atributu. 
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a) Úroveň dokumentu  

Na úrovni dokumentu je zjišťováno, zda vstupní dokument může být klasifikován jako 

pozitivní či negativní. Tato klasifikace je možná pouze v případě, že dokument referuje 

o jednoduchých entitách (jak je tomu například v ukázce textu na obrázku 5.8, kde uživatel 

vyjadřuje postoje k televizi). 

b) Úroveň věty 

Na úrovni věty jsou klasifikovány jednotlivé věty v dokumenty na pozitivní, negativní 

nebo smíšeného postoje. Z ukázky textu na obrázku 5.8 by byla věta „The TV is wonderful“ 

označena jako pozitivní, zatímco věta „I just want to point out that the 43” does not in fact play 

videos from the USB.“ by byla klasifikována jako negativní. Pokud věty neobsahují žádný 

názor (postoj), nebudou klasifikovány. 

c) Úroveň entity (objektu) a atributu (aspektu) 

Na této úrovni entita (objekt) představuje cílový objekt, ke kterému se vztahují názory 

a postoje. V ukázce textu na obrázku 5.8 diskutovaná televize představovala zvolenou entitu a 

diskutovaná velkost či obraz představovaly atributy. Ve větě “Great size, great picture, easy 

interface.” tak byly hodnoceny pozitivní postoje k těmto atributům. 

SAS Institute pro analýzu sentimentu nabízí specializovaný samostatný produkt 

s názvem SAS® Sentiment Analysis. V rámci aktivit spojených s disertační prací jsme podali 

žádost na SAS Institute o zpřístupnění a vyzkoušení tohoto produktu. Společnost SAS Institute 

však tuto žádost zamítla s odůvodněním, že se jedná o složité řešení a společnost SAS Institute 

nemá volné kapacity, které by mohly toto řešení zprovoznit. Rovněž nám není známa žádná 

společnost, který tento produkt využívá, a proto pro účely práce nemohla být funkčnost tohoto 

produktu ověřena. Při popisu tohoto nástroje jsme tak vycházeli z informací, které společnost 

SAS Institute zveřejnila [34]. Dle těchto informací umožňuje tento produkt analyzovat 

nestrukturovaná data a rozlišovat pozitivní, negativní, neutrální (postoj není vyhodnocen ani 

jako pozitivní, ani jako negativní) a nezařazené názory. Tento nástroj také umožňuje získat text 

z webových stránek, z interního systému, či z různých sociálních sítí například z Googlu, 

Facebooku, Twitteru, Bingu, BoardReaderu, Flickru, LinkedInu a Yahoo!. Mezi hlavní výhody 

tohoto produktu patří podpora přes 30 národních jazyků, mezi něž se řadí i čeština a slovenština. 

Díky podpoře češtiny a slovenštiny může být tento produkt dobře využitelný na českém a 

slovenském trhu. Na obrázku 5.9 je zachycena ukázka ze SAS® Sentiment Analysis, kdy jsou 
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vyhodnocovány názory na fotoaparáty a nástroj jim přiřazuje pozitivní, negativní či neutrální 

emotikony.  

 

Obr. 5.9: Ilustrace sentiment analýzy v produktu SAS® Sentiment Analysis 

Zdroj: [34]  

I když jsme sami neměli možnost tento produkt vyzkoušet, jeho fungování nám 

předvedl dne 26. dubna 2015 americký konzultant společnosti SAS specializující se na textovou 

analýzu Michael Wallis. Zdálo se, že produkt opravdu nabízí vše, co bylo popisováno 

v dokumentaci. Přesto na základě této ukázky nemůžeme produkt objektivně hodnotit, jelikož 

ukázka probíhala na předem připravených datech a všechny zdroje pro textovou analýzu byly 

v anglickém jazyce. 

5.1.2.4 Produkt SAS® Visual Analytics 

V další části podrobněji přiblížíme nástroj SAS® Visual Analytics, jelikož díky 

technologii High-Performance Analytics jej lze pokládat za velmi vhodný nástroj pro práci 

s Big Daty. Nástroj SAS® Visual Analytics umožňuje prohlížet data, provádět explorace 

(analýzy), vytvářet reporty s různými filtry a prohlížet reporty přes webové rozhraní či 

na mobilních zařízení. Z oblasti analýz uživatel může vytvářet například tabulku, kontingenční 

tabulku, sloupcový graf, čárový graf, bodový graf, bublinový graf, histogram, krabicový graf, 

teplotní mapu, geografickou mapu, dlaždicový graf, korelační matici, rozhodovací strom, word 

cloud. Nástroj SAS® Visual Analytics je využíván různými uživateli, které je možné 

kategorizovat do následujících skupin:  

a) Viewer – tato skupina uživatelů převážně prohlíží data pomocí reportů, 
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b) Analyst – analytici provádějí převážně explorace (analýzy), případně zobrazují data 

v reportech, 

c) Report Designer – vytváří reporty a dashboardy pro ostatní uživatele, 

d) Data Administrátor – hlavním úkolem datového administrátora je příprava dat, která 

budou následovně využita v reportech a exploracích (analýzách), 

e) IT Administrator – k náplni práce IT administrátora patří například řízení přístupu 

mobilních zařízení, řízení přístupu uživatelů, nahrávání tabulek. 

Nástroj SAS® Visual Analytics je specifický z hlediska architektury, proto je 

v následujících odstavcích věnována pozornost této problematice. Mezi základní komponenty 

architektury SAS® Visual Analytics patří Mobile Viewers, Web Applications, SAS LASR 

Authorization Service, SAS Visual Analytics Transport Service, SAS Information Retrieval 

Studio, Search Interface to SAS Content, SAS LASR Analytic Server, SAS LASR Analytic 

Server, SAS LASR Analytic Server Monitor, SAS High-Performance Computing Management 

Console, SAS Content Server, Metadata Server, Pooled Workspace Server, Stored Process 

Server, Workspace Server. Význam jednotlivých komponentů je popsán níže: 

 Mobile Viewers – podporuje zobrazování reportů a dashboardů na mobilních zařízení, 

 Web Applications – umožňují přístup k  funkcionalitám podle definovaných rolí, 

 SAS LASR Authorization Service - vynucuje oprávnění metadata vrstvy 

před povolením přístupu k datům a serverovým operacím, 

 SAS Visual Analytics Transport Service – umožňuje komunikaci z mobilních zařízení, 

 SAS Information Retrieval Studio – vytváří index pro potřeby vyhledávání, 

 Search Interface to SAS Content – poskytuje efektivní a robustní vyhledávání pro určité 

typy objektů, 

 SAS LASR Analytic Server – poskytuje bezpečný, více uživatelský přístup  

k in-memory datům, 

 SAS LASR Analytic Server Monitor – podporuje monitoring (pro distribuované 

servery) a HDFS, 

 SAS High-Performance Computing Management Console – slouží k podpoře nastavení 

účtů, 

 SAS Content Server – slouží k ukládání digitálního obsahu (například reportů), 

 Metadata Server – umožňuje řízení metadat, 

 Pooled Workspace Server a Stored Process Server – podporují grafickou vizualizaci, 
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 Workspace Server – podporují registrování tabulek, import dat, načítání dat, spuštění a 

zastavení SAS LASR Analytic Serveru. 

Pro lepší názornost jsou komponenty schématicky znázorněny na obrázku 5.10. 

 

Obr. 5.10: Základní komponenty architektury produktu SAS® Visual Analytics 

Zdroj: [35]  

Důležitou komponentou tohoto řešení je tedy SAS LASR Analytic Server, který 

umožňuje in-memory zpracování. Architektura tohoto řešení pak ovlivňuje práci v samotném 

nástroji, kdy je třeba vždy pamatovat na skutečnost, že aby uživatelé mohli s daty v reportech 

a analýzách pracovat, musí být nejdříve nahrána na LASR Server. Postup nahrání na LASR 

Server je uveden v následujícím odstavci. Popsaný postup není pouze přepisem dokumentace, 

ale zahrnuje i kroky, které se nám osvědčily při práci v tomto produktu.  

Po přihlášení do nástroje SAS® Visual Analytics je uživateli zobrazena domovská 

stránka, která je v tomto nástroji označená jako HUB. Vzhled domovské stránky se liší dle 

přiřazených rolí. Na obrázku 5.11 je příklad uživatele, který má v oblasti Create Content 

možnosti Create Exploration, Create Report a Create Data Query, má tedy oprávnění provádět 

explorace (analýzy), vytvářet reporty a připravovat data. 
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Obr. 5.11: Úvodní stránka v produktu SAS® Visual Analytics 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Aby mohli uživatelé s daty pracovat v reportech a exploracích, je třeba nejdříve data 

připravit. Doporučujeme potřebná data připravit do struktury tabulek, které jsou přístupné 

pro nástroje SAS. Pokud tedy máme data například v souborech typu MS Excel či v jiné 

databázi (ku příkladu v Oraclu), data převedeme do podoby, se kterou umí SAS pracovat. Jako 

vhodný způsob se jeví namapovat tyto zdroje jako nové knihovny pomocí kódu SASu, kde 

využijeme příkaz libname, popřípadě proc import pro soubory typu MS Excel. Následně 

provedeme potřebné transformace s daty. V rámci transformací můžeme například spojovat 

tabulky, měnit formáty sloupců, vybírat jen některé hodnoty. Pomocí Management Console je 

následně vytvořena knihovna typu SAS BASE Library, do které budou příslušné tabulky 

zaregistrovány. 

Pokud uživatelé požadují předpřipravené tabulky spojovat nebo vybírat jen některé 

sloupce, mohou využít volbu Create Data Query na domovské stránce, pomocí které je možné 

připravit potřebné dotazy. Příprava dotazů je ilustrována na obrázku 5.12. Na obrázku je patrné, 

že potřebné tabulky je možné velmi jednoduše vybírat, spojovat přes příslušné klíče, vybírat 

sloupce či měnit formát sloupců. 
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Obr. 5.12: Tvorba dotazů v SAS® Visual Analytics 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

V tomto okamžiku jsou data připravená, ale uživatelům SAS® Visual Analytics nejsou 

dostupná, jelikož zatím nejsou nahrána do in-memory paměti. V dalším kroku se nahrají 

požadovaná data na LASR Server. Nejdříve je nutné přes volbu Manage Enviromnet na záložce 

LASR servers nastartovat LASR Server (obr. 5.13). Na obrázku 5.13 je patrné, že v položce 

status je znázorněno, zda je server vypnutý, nebo zda běží. Běh je zachycen zeleným kruhem, 

vypnutí červeným čtvercem. Samotné nastartování serveru lze provést pomocí modrého 

trojúhelníku v horní liště a zastavení pomocí modrého čtverce v horní liště. 

 

Obr. 5.13: Zapnutí LASR Serverů v SAS® Visual Analytics 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Spouštění serverů lze rovněž provést pomocí kódu, který může vypadat například 

následovně [37]. Využijeme příkaz  libname, který slouží k definování knihovny, a přidáme 

parametry k nastartování serveru. Kód pro spuštění LASR severu pak může vypadat takto: 
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libname LASRLIB SASIOLA  

     startserver host="demo.sas.com" port=10010 

  signer="demo.sas.com:8080/SASLASRAuthorization"; 

Po nastartování LASR serverů je třeba nahrát připravené tabulky z knihovny typu SAS 

BASE Library a připravené dotazy pomocí volby Creaty Data Query do knihoven LASR 

serveru (obr. 5.14). Na obrázku 5.14 je patrné, že v položce status je znázorněno, zda je tabulka 

na LASR server již nahraná, nebo není. Nahrání je zachyceno zeleným kruhem, nenahrání 

červeným čtvercem. Tlačítka v horní liště slouží k ovládání nahrávání do in-memory paměti.  

 

Obr. 5.14: Nahrání tabulek na LASR Server v SAS® Visual Analytics 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

U projektů většího rozsahu není vhodné tento krok provádět přes webové rozhraní, ale 

je vhodné vytvořit potřebné aktivity v kódu, který bude spouštěn dle potřeby. V kódu by bylo 

možné postupovat způsobem, který popíšeme dále. U tohoto postupu neuvádíme literní zdroj, 

jelikož je nepřebíráme z literatury, ale uvádíme jako náš doporučený postup. Do knihovny 

LASR serveru budeme požadovat nahrát například tabulku s názvem customers, která je 

připravena v knihovně typu SAS BASE Library. Tabulka customers již je v knihovně LASR 

serveru nahrána. Byla však modifikována, a proto je třeba ji nahrát znovu. Nejdříve je tedy stará 

verze tabulky smazána pomocí příkazu: 

proc datasets lib=<název knihovny LASR serveru>; 

  delete customers; 

run; 

Následně je připravená tabulka customers z knihovny typu SAS BASE Library nahrána 

do knihovny LASR serveru příkazem: 

data <název knihovny LASR serveru>.customers; 

 set <název knihovny SAS BASE>.customers; 

run; 
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Po nahrání tabulky customers do knihovny LASR serveru je třeba ještě aktualizovat metadata, 

k čemuž slouží příkaz proc metalib. 

Nahráním do in-memory paměti získává uživatel rychlý přístup k potřebným datům. 

Takto připravená data lze již využívat při tvorbě explorací (analýz) a reportů. Je však také nutné 

zdůraznit, že při využívání in-memory paměti, je nutné dopředu určit, s jak velkým objemem 

dat budou uživatelé pracovat a kolik uživatelů bude nástroj využívat, aby byl vhodně navržen 

hardware. Také je třeba dodat, že pokud dojde k vypnutí či restartovaní serveru, na kterém je 

nástroj SAS® Visual Analytics nasazen, je třeba znovu restartovat LASR servery a opět nahrát 

potřebné tabulky.  

Jak již bylo uvedeno výše, nástroj SAS® Visual Analytics umožňuje celou řadu analýz, 

pro účely práce však je zaměřena pozornost na analýzu textu. Větší možnosti analýzy textu 

umožňuje až verze 7.1 tohoto produktu, proto i v této práci je využita verze SAS® Visual 

Analytics 7.1. 

Nástroj SAS® Visual Analytics umožňuje analýzu textu, a to tvorbu word cloud 

analýzy, identifikování témat v textu (tedy vyhledání výrazů, které se vyskytují společně) a 

sentiment analýzu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento nástroj v současné době nepodporuje 

analýzu češtiny, ale je zde podpora pouze anglického a německého jazyka, je pro potřeby práce 

analyzován anglický jazyk. Při word cloud analýze Visual Analytic určí jednotlivá témata, která 

je následně možno zobrazovat. V tomto nástroji je možné vytvořit dva typy word cloudů, a to 

pomocí hodnot kategorie nebo pomocí analýzy textu. Oba typy word cloudů popisujeme 

v následujících dvou bodech. 

a) Word cloud pomocí hodnot kategorie 

V rámci analýzy word cloud pomocí hodnot kategorie je každá hodnota analyzována 

jako samostatný textový řetězec. Pomocí word cloud analýzy jsou tedy zobrazeny hodnoty 

s největším počtem výskytů nebo hodnoty, které přísluší k nevyšším hodnotám metriky. Tyto 

parametry také ovlivňují velikost zobrazovaných slov. V následující ukázce na obrázku 5.15 je 

velikost slov ovlivněna počtem výskytů názvů produktů ve vstupním souboru, jelikož nebyla 

zadána žádná metrika, který by ovlivňovala velikost slov. 
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Obr. 5.15: Word cloud pomocí hodnot kategorie - velikost slov ovlivněna počtem výskytů 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Na obrázku 5.15 je patrná skutečnost, že velikost slov je ovlivněna počtem výskytů 

názvů produktů ve vstupním souboru. Tento fakt je možno rozpoznat na záložce Roles, kde pole 

Size má hodnotu Frequency. 

Následně je přidána proměnná Unit Sales Price, která charakterizuje prodejní cenu 

za jednotku. Tato proměnná ovlivní velikost slov. Posléze přidáme proměnnou Unit Cost Price, 

která charakterizuje náklady na jednotku. Unit Cost Price proměnná ovlivní barvu výrazů. 

Popsaná skutečnost je zachycena na obrázku 5.16. 
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Obr. 5.16: Word cloud pomocí hodnot kategorie – přidání dalších parametrů 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Na obrázku 5.16 je patrná skutečnost, že velikost slov je ovlivněna proměnnou Unit 

Sales Price. Tento fakt je možno rozpoznat na záložce Roles, kde pole Size má hodnotu Unit 

Sales Price. V poli Colour je vyplněno Unit Cost Price, což určuje, že tato proměnná ovlivní 

barvu výrazů. 

b) Word cloud pomocí analýzy textu 

V rámci analýzy word cloud pomocí analýzy textu je nutné nejdříve data připravit 

do struktury, která je označována jako „Document Collection“. Tato podmínka znamená, že 

z dat, která je potřeba analyzovat, je vytvořena tabulka, kde v jednom sloupci buňky obsahují 

analyzovaný text a v dalším sloupci je příslušnému řádku přiřazeno jednoznačné identifikační 

číslo. Tabulka tedy bude mít vždy minimálně dva sloupce (jednoznačný identifikátor a text 

k analýze). Pokud je vytvořena tabulka alespoň s těmito  dvěma sloupci (s identifikačním číslem 

a textem, který je třeba analyzovat), lze ji načíst do nástroje Visual Analytic. Při načtení bude 

sloupec s textem zřejmě klasifikován jako „Category“, proto je nutné před samotnou analýzou 

změnit tuto klasifikaci na „Document Collection“. Potřebnou změnu lze provést pomocí 

kontextové nabídky (na obr. 5.17). 
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Obr. 5.17: Změna typu proměnné z Category na Document Collection. 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Při této analýze jsou slova, která se v textu objevují společně, identifikována jako 

témata. Pomocí horní rozbalovací nabídky, je možné vybrat příslušné téma a Visual Analytics 

zobrazí slova související s daným tématem (obr. 5.18).  

 

Obr. 5.18: Word cloud pomocí analýzy textu - témata 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  
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Pro pojišťovací společnost může být také vhodné zjišťovat postoje klientů k danému 

produktu. Zjišťování postojů je označováno jako Sentiment Analysis. Při této analýze jsou 

dokumenty kategorizovány podle postojů autorů k danému tématu na pozitivní, negativní a 

neutrální. Postoje jsou zobrazovány pomocí emotikon (obr. 5.19), přičemž zelený obličej 

symbolizuje pozitivní postoj, oranžový neutrální a červený negativní. 

 

Obr. 5.19: Emotikony v textové analýze 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Lze také definovat bližší vlastnosti analýzy, například zda mají být identifikovány 

kořeny slov či zda nemají být některé výrazy zahrnuty do analýzy. Pokud je možnost Stem 

words (kořeny slov) zaškrtnuta, jsou slova se stejným kořenem identifikována jako stejný výraz. 

Například anglická slova sell, sells, selling jsou identifikována jako výraz „sell“. Dále je možné 

využít stop list, tedy seznam blokování. Slova uvedená v tomto seznamu nebudou analyzována. 

Typicky se v seznamu blokování nalézají anglická slova the, with. Jak již bylo v této kapitole 

uvedeno, tento nástroj v současné verzi nepodporuje český a slovenský jazyk, proto ukázková 

analýza byla nejdříve provedena na datech, která poskytuje společnost SAS Institute na svých 

internetových stránkách http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/txtminer/. 

V ukázkovém příkladu jsou analyzovány zápisy lékařů, kde jsou popisovány symptomy nemocí 

a také popis stavu pacienta. Na obrázku 5.20 je možno vidět, že jednotlivým buňkám v tabulce 

byla přiřazena příslušná emotikona. Bylo možné si povšimnout, že pokud pacienti mluvili 

o zlepšujícím se stavu, objevovaly se emotikony zelené, pokud si pacienti stěžovali na bolesti, 

pak byly přiřazeny emotikony červené. Jestliže je text v buňce příliš dlouhý, než aby jej bylo 

možné přečíst v příslušném řádku na hlavní obrazovce, lze si úplný text zobrazit do zvláštního 

okna. 
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Obr. 5.20: SAS® Visual Analytics - Sentiment Analysis – zobrazení celého textu v okně 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Nástroj SAS® Visual Analytics také umožňuje pracovat s daty ze sociálních sítí. Data 

ze sociálních sítí lze nahrát přes záložku Prepare data, která byla ilustrována na obrázku 5.12. 

Na této záložce lze nalézt možnost Import Data, nebo přímo v rámci analýzy je možno přiřadit 

nový zdroj dat. Přirazení nového zdroje dat je ilustrováno na obrázku 5.21. 

  

Obr. 5.21: Import dat v SAS® Visual Analytics 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  
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Na obrázku 5.21 je zřejmé, že ve Visual Analytics umožňuje importovat data z různých 

zdrojů. Nejedná se pouze o lokální zdroje a zdroje na serverech, ale je možno importovat i data 

ze sociálních medií, konkrétně Twitteru.  

Pomocí dalšího okna (obr. 5.22) lze zadat, který výraz má být vyhledán, počet 

importovaných tweetů, název importované tabulky, popis importované tabulky, umístění, kam 

má být tabulka nahrána. 

  

Obr. 5.22: SAS® Visual Analytics – import dat z Twitteru 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Na obrázku 5.22 byl zadán do pole Search term výraz Visual Analytics. Tento výraz tedy bude 

na Twitteru vyhledáván. Pole Maximum Tweets to return obsahuje hodnotu 2000, což značí, že 

uživatel požaduje vrátit maximálně 2000 tweetů. Do položky Name je zadáno, jaký má mít 

vytvořená tabulka název a rovněž je v poli Description vyplněn popis. Umístění, kam má být 

tabulka nahrána, je zadáno pomocí položek Location a Library.   

Při zadávání hledaného výrazu na Twitteru je možno využít například operátorů 

podle následující tabulky 5.1 [40]. 
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Tab. 5.1 Příklad operátorů využitelných při vyhledávání v tweetech 

Zdroj: [40] 

Operátor Nalezené tweety 

watching now obsahují obě slova "watching" a "now" (tento operátor je výchozí) 

“happy hour” obsahují přesnou frázi “happy hour” 

love OR hate obsahují alespoň jedno ze slov "love", "hate" 

beer -root obsahují slovo "beer", ale neobsahují slovo "root" 

from:alexiskold byly poslány od uživatele “alexiskold” 

to:techcrunch byly poslány uživateli "techcrunch" 

@mashable odkazují na uživatele “mashable” 

superhero 

since:2010-12-27 obsahují výraz “superhero” a byly poslány po datu 27. 12. 2010 

ftw until:2010-

12-27 obsahují výraz "ftw" a byly poslány před datem 27. 12. 2010 

movie -scary :) 
obsahuje výraz "movie", ale neobsahuje výraz "scary", zároveň 

vyjadřuje pozitivní postoj 

flight :( obsahuje výraz "flight" a zároveň vyjadřuje negativní postoj 

news 

source:twitterfeed obsahuje výraz "news", který byl zadán uživatelem twitterfeed 

 

Takto importovanou tabulku lze pak dále analyzovat. Pokud by bylo vhodné vytvořit 

word cloud, je možné z proměnných body a docid vytvořit proměnnou Document Collection, 

která dále bude využita v textových analýzách. Konkrétní příklad importu a analýzy je možno 

vidět na obrázku 5.23. Podle emotikonů lze snadno zjistit, zda jsou tweety o Visual Analytics 

spíše pozitivní, neutrální či negativní. 
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Obr. 5.23: Sentiment analýza tweetů v SAS® Visual Analytics 

Zdroj: Vlastní zpracování v SAS® Visual Analytics  

Na základě uvedeného představení produktu SAS® Visual Analytics jsme přesvědčeni, 

že tento produkt může být velmi vhodným nástrojem pro práci s Big Daty díky technologii 

LASR serverů, které umožňují pracovat s daty in-memory. Lze tak poměrně rychle zpracovávat 

velké objemy dat. Díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní je zatím nástroj SAS® Visual 

Analytics vyžíván v České republice hlavně jako reportovací nástroj. Nicméně oblast explorací 

(analýz) je postupně během verzí vylepšována, a tak se dá očekávat i postupné vyšší využívání 

této části nástroje SAS® Visual Analytics. Z hlediska problematiky analýzy nestrukturovaných 

dat může být nástroj SAS® Visual Analytics využit jako nástroj pro seznámení se s touto 

problematikou. Vzhledem ke skutečnosti, že zatím není podporována analýza českého jazyka, 

může být tento nástroj nápomocen pouze pro základní analýzu textu (například vytypovávání 

nejčastěji používaných slov apod.). Je však také nutné uvést, že nástroj SAS® Visual Analytics 

má svá technická omezení. Kupříkladu oblast metadat není vždy zcela stabilní, a tak se stává, 

že při změnách ve vstupních tabulkách pro již vytvořený report dojde k chybě při zpracování 

metadat a již nelze vytvořený report korektně zobrazit. Ne vždy lze metedata opravit a pak je 

nutné vytvořit report znovu.  
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5.1.2.5 Base SAS® 

Pokud by uživatel z nějaké důvodu nevyužil k analýze textu výše popsané produkty 

(například z důvodu omezeného počtu licencí). Je možné jednoduchou analýzu provádět i 

pomocí Base SAS. Base SAS reprezentuje obecnou platformu SASu. Pro potřeby práce 

využíváme verzi 9.4, platformu X64_7PRO. K této platformě je možno přistupovat buď pomocí 

prostředí označovaného jako SAS Windowing Environment, nebo pomocí Windows klienta 

s označením SAS Enterprise Guide. Ukázka prostředí SAS Windowing Environment je 

zachycena na obrázku 5.24. 

 
Obr. 5.24: Ilustrace prostředí SAS Windowing Environment 

Zdroj: SAS Windowing Environment – vlastní zpracování 

Prostředí SAS Windowing Environment nenabízí příliš velký uživatelský komfort. 

Uživatel píše kód podobně jako v textovém editoru. Nejsou zde nabízeny názvy knihoven, 

tabulek či příkazů. Od uživatele se tedy při psaní kódu očekává přesná znalost názvů knihoven, 

tabulek a příkazů. Výhodou tohoto prostředí však je jeho stabilita. Velmi zřídka se stane, že by 

toto prostředí přestalo reagovat a nedovolovalo pokračovat v rozdělané práci. Pokud uživatel 

preferuje využít uživatelsky přívětivější prostředí, je možné využít Windows klienta 

s označením SAS Enterprise Guide. Ukázka tohoto prostředí je na obrázku 5.25. 
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Obr. 5.25: Ilustrace prostředí Enterprise Guide 

Zdroj: Enterprise Guide – vlastní zpracování 

V prostředí SAS Enterprise Guide jsou uživateli při psaní kódu nabízeny názvy 

knihoven, tabulek, příkazů. Je zde interaktivní nápověda, což zachycuje obrázek 5.25. 

Disponuje verzováním programů, je tedy možno porovnat současný kód s dříve vytvořeným. 

Jako velkou výhodu lze vnímat snadné připojení na servery. Oproti prostředí SAS Windowing 

Environment je však prostředí SAS Eterprise Guide méně stabilní. Například po ztrátě připojení 

SAS Eterprise Guide se často ukončí bez možnosti uložit rozepsané kódy, přičemž ani 

automatické ukládání se v tomto případě neprovede, a tak uživatel ztratí neuloženou práci. Tato 

skutečnost je uživatelsky nepříjemná i při nahrávání dat, jelikož po předčasném ukončení je 

třeba zjišťovat, které záznamy byly nahrány a které se ještě nepodařilo nahrát. Z těchto důvodů 

je upřednostňováno pro účely této práce prostředí SAS Windowing Environment. Pro úplnost 

je vhodné uvést, že společnost SAS Institute nabízí ještě prostředí s označením SAS Studio. 

SAS Studio představuje webového klienta. V současné době není toto prostředí v České a 

Slovenské republice příliš rozšířené. SAS Institute však pomocí příznivých licenčních 

podmínek se snaží zvýšit užívání tohoto prostředí, a tak se dá očekávat, že se využívání SAS 

Studia zvýší.  

V prostředí SAS Windowing Environment, SAS Enterprise Guide a SAS Studio píše 

uživatel příkazy pomocí jazyka SAS. Uživatel tedy může vytvořit kód v jazyku SAS, který 

pracuje s textovými soubory a následně je analyzuje. U ukázek kódů v této kapitole není uveden 

literární zdroj, jelikož tyto kódy jsme vytvořili pro potřeby práce. Jako jednoduchý příklad 

práce s textovými soubory může posloužit následující ukázka, kdy uživatel požaduje 

monitorovat stránku s názory zákazníků. Pokud bude na zadané webové stránce uvedeno jméno 
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pojišťovny Generali, je třeba tuto skutečnost nějakým způsobem zachytit. Tento příklad lze 

řešit následujícím kódem: 

/*1. kód*/ 

filename wstranka url "http://www.kurzy.cz/nazory/A-V-T-3096/"; 

data ruceni; 

  infile wstranka  length=len lrecl=32767; 

  input line $varying32767. len; 

  if find(upcase(line),'GENERALI') then do; 

    pojistovna='GENERALI'; 

  end; 

run; 

Popsaný kód se po spouštění připojí k webové stránce 

http://www.kurzy.cz/nazory/A-V-T-3096/. Následně je vytvořena tabulka ruceni 

takovým způsobem, že webová stránka je postupně prohledávána a pokud daný řádek obsahuje 

výraz GENERALI, je pro daný řádek do proměnné pojistovna vložen výraz GENERALI. Pro úplnost 

lze dodat, že při prohledávání je nejdříve text stránky převeden na velká písmena a teprve poté 

je v ní vyhledáván potřebný výraz, aby nebylo prohledávání ovlivněno tím, zda uživatel slovo 

Generali napsal  velkými či malými písmeny. Tímto způsobem lze snadno zjistit, zda se 

na příslušné stránce hovoří o společnosti, která uživatele zajímá. Bližší vysvětlení napsaného 

kódu je přiřazeno u příkazů pomocí komentářů. Komentáře jsou označeny zelenou barvou. 

/*2. kód*/ 

filename wstranka url "http://www.kurzy.cz/nazory/A-V-T-3096/"; /*připojení 

webové stránky http://www.kurzy.cz/nazory/A-V-T-3096/*/ 

data ruceni; /*vytvoření tabulky s názvem ruceni*/ 

  infile wstranka  length=len lrecl=32767; /*jako zdroj pro výstupní 

tabulku bude použita webová stránka*/ 

  input line $varying32767. len; /*každý řádek kódu je uložen do proměnné 

line*/ 

  if find(upcase(line),'GENERALI') then do; /*každý řádek je převeden na 

velká písmena a prohledáván, zda obsahuje výraz GENERALI*/ 

    pojistovna='GENERALI'; /* pokud řádek obsahuje výraz GENERALI, je do 

proměnné pojistovna uložen výraz GENERALI*/ 

  end; 

run; 

Stejný výsledek je možné získat pomocí nástroje curl. Nástroj curl umožňuje přenášet 

data z internetu. Tento nástroj je možné bezplatně stáhnout z webových stránek 

http://curl.haxx.se/ a následně naistalovat na počítač. Mezi výhody tohoto nástroje patří 

automatická obnova načítání při přerušení spojení. Tato vlastnost je pro uživatele velmi 

významná, jelikož po přerušení spojení není třeba složitě zjišťovat, které stránky již byly 

načteny a které ještě nebyly a není třeba, aby uživatel znovu spouštěl načítání, jelikož curl 

po obnově spojení automaticky pokračuje v načítání od místa, kde skončil. Kód z předchozí 

ukázky můžeme tedy upravit následovně: 

http://curl.haxx.se/
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/*3. kód*/ 

%let root=C:\Windows\System32\; 

%let curl=curl.exe; 

 

filename curl pipe "&curl http://www.kurzy.cz/nazory/A-V-T-3096/"; 

data ruceni; 

  infile wstranka  length=len lrecl=32767; 

  input line $varying32767. len; 

  if find(upcase(line),'GENERALI') then do; 

    pojistovna='GENERALI'; 

  end; 

run; 

Je však nutné uvést, že využívání nástroje curl má také svá omezení. Například pokud se v url 

adrese vyskytuje speciální znak &, jak je ilustrováno v následujícím kódu, nebude příkaz dobře 

zpracován. 

/*4. kód*/ 

%let root=C:\Windows\System32\; 

%let curl=curl.exe; 

 

filename curl pipe "&curl 

http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt

=&hpp=10"; /*speciální znak & v url adrese */ 

 

data ruceni; 

infile curl length=len lrecl=32767;; 

 input line $varying32767. len; /*každý řádek je uložen do proměnné line*/ 

 if find(line,'ČSOB') then do; /*pokud se na příslušném řádku kódu 

vyskytuje název pojišťovny ČSOB, je do proměnné pojistovna uložen výraz 

ČSOB*/ 

    pojistovna='ČSOB'; 

 end; 

run; 

Po spuštění tohoto kódu zjistíme v logu, že zpracování neproběhlo korektně. V takovém případě 

je vhodnější nástroj curl nevyužít a postupovat jako v úvodním příkladu, který je označen  

/*1. kód*/, tedy: 

/*5. kód*/ 

filename wstranka url 

"http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftx

t=&hpp=10"; 

data ruceni; 

  infile wstranka  length=len lrecl=32767; 

  input line $varying32767. len; 

  if find(line,'ČSOB') then do; 

    pojistovna='ČSOB'; 

  end; 

run; 

Dále lze kód upravovat dle potřeby uživatele. Například pokud uživatel nebude chtít 

analyzovat pouze stránku, kterou zadal jako výchozí, ale bude potřebovat analyzovat i stránky, 
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které jsou z výchozí stránky odkazovány pomocí tlačítka Další, může uživatel kód upravit 

například způsobem, který je uveden v kódu s označením /*6. kód*/. Je vhodné kód upravit 

tak, aby uživatel mohl snadno změnit výchozí stránku a název vyhledávané společnosti. 

Z tohoto důvodu je využito macer a macro proměnných. Při tomto postupu je vytvořen nejdříve 

kód, který nebude měněn. Tento kód začíná výrazem %macro a končí výrazem %mend. 

V rámci macra jsou nastaveny macro proměnné, který uživatel může měnit. V našem případě 

se jedná o proměnné stranka a pojistovna. V rámci následujícího makra je prohledávána a 

analyzována daná stránka. Je vytvořena tabulka ruceni s příslušným pořadovým číslem, kde 

do proměnné pojistovna je zapsán název hledané společnosti, pokud jej příslušný řádek kódu 

obsahuje. Následně je zjišťováno, zda webová stránka obsahuje výraz další ">Další ». Pokud 

tento výraz se na stránce vyskytuje, je zjištěna jeho webová adresa a tato webová stránka je 

opět analyzována. Pokud výraz ">Další » se na další stránce již nevyskytuje, kód se ukončí. 

Pro spuštění macra je nutné, aby jej uživatel zavolal s příslušnými parametry. V tomto případě 

uživatel spouští makro s názvem prohledavani_webu, kdy jako výchozí stránku uvádí 

http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt

=&hpp=10 a vyhledávanou společnost ČSOB. Komentáře jsou rovněž připsány  přímo v kódu. 

/*6. kód*/ 

option symbolgen mlogic mprint; /*volby pro snadnější kontrolu logu*/ 

 

%macro prohledavani_webu (stranka, pojistovna); 

/*první naplnění proměnných*/ 

%let i=1; 

%let stop = NE; 

 

%do %while("&stop."="NE"); 

filename wstranka url "&stranka"; /*připojení webové stránky*/ 

 

/*vytvoření výstupní tabulky - pro každou stránku bude vytvořena zvláštní 

tabulka*/ 

data ruceni&i.; 

 format href  $varying32767.; 

 infile wstranka length=len lrecl=32767;; 

 input line $varying32767. len; /*každý řádek zdrojového kódu je uložen do 

proměnné line*/ 

 

/* pokud řádek obsahuje název dané pojišťovny, je do proměnné pojistovna 

uložen daný název*/ 

if find(upcase(line),"&pojistovna.") then do; 

    pojistovna="&pojistovna."; 

 end; 

 

  /*zjištění domény*/ 

 url = "&stranka.";  

 call scan(url,2,pos,len,'/'); 

 domena=strip(substr(url,1,pos+len-1)); 

 

/*zjištění odkazu na další webovou stránku s názory*/ 

http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt=&hpp=10
http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt=&hpp=10
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 if find(line,'>Další »') then do; 

    bunka = substr(line,1,find(line,'">Další »')); 

    href = substr(bunka,find(line,'href','i',-length(bunka))+6);  

 href = substr(href,1,length(href)-1); 

 href=tranwrd(href,'amp;',''); 

 href=tranwrd(href,'& ','&'); 

 href = cats(domena,href); 

 call symputx("stranka",href); /*nový odkaz je uložen do proměnné 

stranka*/ 

    call symputx("stop","NE"); 

   end; 

run; 

 

/*pokud není nalezen odkaz na další stránku s názory, cyklus prohledávání 

je ukončen*/ 

proc sql noprint; 

  select count(href) into :count_href from ruceni&i. where href ne ''; 

quit; 

 

%if &count_href. = 0 %then %let stop= ANO; 

 

%let i=%eval(&i.+1); 

 

filename wstranka clear; 

 

%end; 

 

%mend; 

 

/*uživatel zvolí úvodní stránku vyhledávání a název společnosti, která je 

vyhledávána*/ 

%prohledavani_webu 

(stranka=http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&

TN=v&ftxt=&hpp=10, pojistovna=ČSOB); 

 

Pokud uživatel bude analyzovat stránky pravidelně (například každý den), je vhodné, 

aby bylo naplánováno spuštění kódu každý den automaticky, a tak nebylo nutno spouštět 

program ručně. Také lze doporučit, aby uživatel tiskl log do externího souboru, jelikož pokud 

je log dlouhý, běh kódu se zastaví s hlášením, že je třeba logovací okno zaplněno a je třeba jej 

vyčistit, nebo uložit do souboru. Aby se tomuto přerušení běhu předešlo, je vhodné na začátku 

kódu napsat proceduru proc printto s volbou log, která přesměruje log do textového souboru. 

Závěrem k tomuto řešení lze konstatovat, že výhodou analýzy textu pomocí kódu 

napsaného uživatelem je možnost lepšího přizpůsobení potřebám uživatele a využití produktu, 

který je v základním licenčním balíku. Na druhou stranu se od uživatele vyžaduje pokročilejší 

znalost jazyka SAS a také relativně velká časová investice, než je kód vytvořen. 
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5.1.3 Shrnutí návrhu aplikace platformy Big Data 

Hlavním požadavkem společnosti bylo analyzovat oznámení škodných událostí a 

dotazy klientů, kteří se obracejí na klientské centrum. Dále bylo třeba pro účely marketingu 

společnosti analyzovat data z webových stránek, například http://www.penize.cz/, 

http://www.mesec.cz/, http://www.finance.cz/, http://finance.idnes.cz/, 

http://zpravy.aktualne.cz/finance/, http://www.kurzy.cz/, případně sociální sítě, aby bylo 

možné zjišťovat reakce veřejnosti na její produkty a marketingové kampaně. Jednalo se tedy 

o požadavek pracovat s nestrukturovanými daty. V produktech SAS® Enterprise Miner™ 

s rozšířením o Text Mining, SAS® Sentiment Analysis, SAS® Visual Analytics, Base SAS bylo 

demonstrováno, jak je možné v těchto nástrojích s nestrukturovanými daty pracovat. V práci 

bylo rovněž uvedeno několik skriptů v jazyku SAS, které byly vytvořeny pro účely této práce. 

V těchto kódech je řešena problematika prohledávání internetových stránek. Kódy jsou 

spustitelné a funkční a lze je tedy využít i v praxi. Na základě analýzy těchto produktů je možno 

uvést konečné doporučení. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost již disponuje produktem 

SAS® Enterprise Miner™, lze doporučit využít produkt SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením 

o Text Mining pro analýzu škodných událostí a dotazů klientů. Lze také analyzovat informace 

z internetových stránek (například lze zjistit, zda se na daných stránkách zmiňuje příslušný 

produkt). Hlavní výhodou tohoto produktu je fakt, že podporuje český jazyk. Pokud by však 

společnost potřebovala více pracovat s názory zákazníků, bylo by třeba zakoupit produkt SAS® 

Sentiment Analysis. Z hlediska analýzy názorů by mohl být užitečný i produkt SAS® Visual 

Analytics. Tento produkt však v současné verzi nepodporuje český jazyk, a proto může být 

nápomocen pouze pro základní analýzu textu (například vytypovávání nejčastěji používaných 

slov apod.).  

http://www.penize.cz/
http://www.mesec.cz/
http://www.finance.cz/
http://finance.idnes.cz/
http://zpravy.aktualne.cz/finance/
http://www.kurzy.cz/
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6 Návrh metodiky nasazování platformy Big Data 

Vzhledem k současné situaci v problematice navrhování obecného modelu nasazování 

platformy Big Data vidíme prostor pro návrh komplexního metodického rámce, který by 

definoval, které technologie, resp. nástroje nebo metody použít při analýze business procesů a 

jak tyto metody použít. V další části je navržen rámec pro nasazování platformy Big Data, který 

vznikl analýzou a syntézou poznatků získaných jednak v procesu aplikace platformy Big Data 

v konkrétní společnosti a také získaných poznatků při studiu existujících rámců.  

6.1 Existující rámce nasazování řešení platformy Big Data 

Postup nasazování řešení v oblasti Big Data se liší v závislosti na business cílech 

společnosti, způsobu řízení dat či na množství rizika, které je společnost schopna absorbovat. 

Z tohoto důvodu by měla společnost nejdříve zvážit následující faktory: business naléhavost, 

projektovou kapacitu (jaké množství dat a jak rychle je třeba zpracovávat), preferovanou 

metodologii vývoje, výši rozpočtu, dovednosti a ochotu riskovat. Z hlediska metodologie 

vývoje je doporučeno pro projekty v oblasti Big Data využívat agilní vývoj [4]. Tento přístup 

prosazuje myšlenku, že jedinou cestou prověření správnosti navrženého systému je jeho co 

nejrychlejší vyvinutí (nebo jeho části) a předložení zákazníkovi [2]. Na základě zpětné vazby 

od zákazníka je následně vyvinuté řešení upravováno. Agilní vývoj je tedy charakteristický 

iterativním postupem s krátkými časovými cykly, díky čemuž mohou budoucí uživatelé brzy 

vidět částečné výsledky a vyjadřovat se k nim [4].  

Následně je možné sestavit cestovní mapu projektu v oblasti Big Data. Pokud 

s implementací v oblasti Big Data ještě společnost nemá žádné zkušenosti, je doporučeno 

postupovat podle třech následujících fází. V 1. fázi je třeba definovat business vlastníky, 

definovat strategii, určit cíle, vytvořit tým, zjistit osvědčené postupy, zajistit zdroje financování. 

Tato fáze by měla trvat 4 až 6 týdnů. Ve 2. fázi jsou identifikovány zdroje pro oblast Big Data 

a identifikovány ovlivněné business procesy. Dále je zde řešena problematika technologií a IT 

požadavků a začíná se s implementací těchto technologií. Rovněž jsou blíže specifikovány 

požadované business výstupy. V této fázi je velmi důležitá interakce s klíčovými zástupci 

businessu. Délka druhé fáze je odhadována na 12 až 15 týdnů. 3. fáze je zaměřena především 

na vývoj business aplikace, upřesňování požadavků v oblasti Big Data, vývoje v oblasti analýz 

a vizualizací. Také dochází k ladění výkonu v oblasti infrastruktury a aplikací. Tato fáze trvá 

zpravidla 6 až 8 týdnů. 
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Pokud s implementací v oblasti Big Data či Business Intelligence již společnost má 

zkušenosti a společnost již má vhodnou infrastrukturu a vhodné postupy pro řízení dat, lze 

předešlý postup zjednodušit do následující podoby. V 1. fázi jsou identifikováni business 

vlastníci, je provedena revize business strategie, jsou určeny cíle, je vytvořen tým a jsou 

stanoveny náklady. Délka této fáze je zkrácena na 2 týdny. Ve 2. fázi jsou identifikovány zdroje 

pro oblast Big Data a identifikovány ovlivněné business procesy. Dále je zde řešena 

problematika technologií a IT požadavků, kdy je třeba zohlednit vliv na stávající infrastrukturu. 

Rovněž jsou blíže specifikovány požadované business výstupy. V této fázi je velmi důležitá 

interakce s klíčovými zástupci businessu. Délka druhé fáze je zkrácena na 6 až 8 týdnů. 3. fáze 

je opět zaměřena především na vývoj business aplikace, upřesňování požadavků v oblasti Big 

Data, ladění výkonu v oblasti aplikací. Tato fáze trvá zpravidla 2 až 3 týdny [4]. 

Řadu obecně platných zásad při nasazování řešení lze nalézt i v publikaci [6]. I když 

tyto zásady byly zveřejněny pro oblast budování datových skladů, jsme přesvědčeni, že jsou 

platné i v oblasti Big Data. V této publikaci je zdůrazněno, že úspěšné vybudování datového 

skladu je ovlivňováno řadou důležitých faktorů. Za nejdůležitější faktor úspěchu je považován 

silný business sponzor, který vidí přínos budovaného řešení pro jeho organizaci a je schopen 

přesvědčit své kolegy o důležitosti projektu. S tím také souvisí význam business motivace, kdy 

je důležité, aby daný projekt řešil důležitý business problém. Dalším významným faktorem je 

proveditelnost. Proveditelnost lze rozdělit do několika oblastí: technickou, zdrojů a datovou, 

přičemž datovou proveditelnost lze označit za nejkritičtější. Pokud totiž ve zdrojových 

systémech nejsou data, která business požaduje, nelze v krátké době bussiness požadavek 

uspokojit. Významným faktorem je také vztah mezi businessem a IT organizací. Pro úspěch 

projektu je rovněž vhodné, aby zástupci businessu a IT organizace si vzájemně rozuměli a 

respektovali se. Jako další faktor lze uvést analytickou kulturu společnosti. Pokud jsou 

ve společnosti dělána rozhodnutí na základě faktů a čísel, bude tato společnost více nakloněna 

budování daného řešení, než společnost, kde jsou rozhodnutí založena na intuici. 

Následně je doporučeno určit rozsah projektu. Je třeba, aby se na určení rozsahu 

podílel business management i zástupci IT organizace. Dále je vhodné sepsat zdůvodnění 

projektu, ze kterého bude zřejmé, jaké jsou očekáváné přínosy a náklady spojené s tímto 

projektem, přičemž očekáváné přínosy by měly vysoce převyšovat náklady. 

Pokud jde o personální obsazení týmu, je nutné, aby se tým skládal ze zástupců 

businessu i IT organizace. Jeden člověk může zastávat v týmu i více rolí. V týmu je nutné 
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obsadit například následující role: business sponzor, business vedoucí (je vysoce angažovaný 

v projektu, komunikuje s projektovým manažerem na denní úrovni), business uživatelé 

(pro projekt je velmi důležité získat a udržet zájem business uživatelů), business systémový 

analytik (je zodpovědný za určení business potřeb a převedení těchto potřeb 

do architektonických, datových, aplikačních požadavků), analytik - vývojář aplikace (je 

zodpovědný za návrh a vývoj aplikace), projektový manažer, technický architekt, datový 

návrhář, databázový administrátor, koordinátor metadat (je zodpovědný za řízení metadat), 

pracovník podpory. 

Zavádění řešení v oblasti Big Data s sebou také nese řadu rizik. Jsme přesvědčeni, že 

rizika spojená s tímto typem projektu jsou obdobná, jež byly identifikovány v literatuře [1] 

pro oblast Business Intelligence. Jedná se o následující rizika: 

a) organizační zajištění – nejsou zajištěny potřebné projektové role, 

b) řízení rozsahu – je zvolen příliš velký věcný rozsah řešený najednou, rozsah je 

rozšiřován v průběhu realizace, nejsou reflektovány dohodnuté priority, 

c) řízení očekávání – jsou nesprávně nastavená očekávání, že Business Intelligence bude 

univerzálním řešením na nedostačenou funkcionalitu provozních systémů či 

na nevhodně fungující business procesy, 

d) integrace Business Intelligence řešení – společnost není ochotna modifikovat stávající 

business procesy a pracovní postupy, i když by byla tato modifikace pro řešení Business 

Intelligence potřebná. 

Pro úplnost je třeba uvést, že zatímco pro projekty v oblasti Big Data je doporučeno 

využívat agilní vývoj [4], u projektů v oblasti Business Intelligence je upřednostňována 

cestovní mapu založená na vodopádovém přístupu (tedy na sériovém vývoji) [1]. Cestovní 

mapa Business Intelligence projektu je uvedena na obrázku 6.1. Cestovní mapa Business 

Intelligence projektu je v této kapitole uvedena, jelikož jsme přesvědčeni, že by mohla být 

využitelná i pro oblast Big Data. 
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Obr. 6.1: Cestovní mapa Business Intelligence projektu 

Zdroj: [1]  

Detailní analýza 

a návrh 
Plánování Implementace Business 

(konceptuální) 
analýza 

Testování a 

nasazení 

Rámcové 

plánování 

projektu 

Business 

zdůvodnění 

 

Definování 

business 

požadavků 

Rozdílná 

analýza 

aplikací 

Procesní, 

logický 

datový, 

funkční 

model 

Analýza a 

hodnocení 

dat 

Posouzení 

business 

případu 

Analýza 

repository 

metadat 

Vývoj prototypu 

aplikací 

Design databáze, 

fyzický datový 

model 

Design ETL 

Design 

repository 

metadat 

Vývoj /úprava/ 

parametrizace 

aplikací 

Specifický 

vývoj pro 

data mining 

Vývoj 

ETL 

Vývoj 

repository 

metadat 

Dokumentace 

Instalace a 

testování 

Provoz 

Vyhodnocení 



87 

Na obrázku 6.1 je zřejmé, že proces budování Business Intelligence je rozdělen na šest 

základních fází, a to business zdůvodnění, plánování, business (konceptuální) analýza, detailní 

analýza a návrh, implementace, testování a nasazení. Jednotlivé fáze jsou v podstatě totožné 

s budováním informačního systému organizace. Uvedeme jejich obsah se specifiky 

pro budování Business Intelligence.  

První fáze je označována jako business zdůvodnění. V této fázi vzniká posouzení 

business případu, jenž obsahuje strukturovaný návrh na požadovanou změnu. Tento dokument 

tedy zahrnuje zdůvodnění projektu, očekáváné přínosy, zvažované varianty řešení, očekávané 

náklady na realizaci a provoz, předpokládaná rizika. 

Po fázi business zdůvodnění následuje fáze plánování, kdy na základě specifikace 

rozsahu projektu a postupu realizace jsou stanoveny jednotlivé kroky a úkoly. Je určeno jejich 

trvání, návaznosti jednotlivých úkolů a jsou stanoveny důležité milníky. Dále jsou jednotlivým 

úkolům přiřazeny zdroje a na základě ocenění těchto zdrojů je pak možno určit náklady. V této 

fázi se jedná pouze o rámcový plán, detailní implementační plán je vhodné sestavit až ve fázi 

business analýzy. 

Třetí fáze je označována jako business (konceptuální) analýza, která je zaměřena 

na analýzu požadavků společnosti. V rámci této fáze se zmapují stávající procesy, systémy, 

funkcionality, data a jsou porovnány s požadavky. Následně jsou zjištěny rozdíly a navržena 

koncepce řešení. V rámci této fáze dochází k identifikaci podoblastí, definování priorit, 

seskupování do realizačních přírůstků, definování vzájemných závislostí. V této fázi rovněž 

vzniká detailní implementační plán. Je nutné, aby tato fáze probíhala v úzké spolupráci se 

zástupci businessu. Tato spolupráce může probíhat například formou interview. 

Konceptuální analýza je pak dále rozpracovávána ve fázi detailní analýzy. Tato fáze 

je spojena s důkladným akceptačním procesem, kterého se účastní zástupci businessu i zástupci 

IT. Cílem akceptačního procesu je ověřit, zda navrhované řešení splňuje business požadavky. 

Je nutné toto ověření provést před samotou implementací. 

Pátá fáze zahrnuje samotnou implementaci, kdy vývojový tým ve spolupráci 

s analytickým týmem realizuje prvky dle zadání detailní analýzy. Součástí této fáze by měly 

být i interní testy, které jsou realizované interním týmem. 
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Jako poslední fáze je uváděno testování a nasazení do provozu. V průběhu této fáze 

je třeba přesunout vyvinuté komponenty a relevantní data na testovací prostředí, připravit a 

provést uživatelské akceptační testy, odstranit nedostatky a proškolit uživatele. Dále je nutné 

připravit produkční prostředí a také provést iniciální plnění na tomto prostředí. Po realizaci výše 

uvedených fází probíhá akceptace vyvinutého řešení. Podrobnější rozbor jednotlivých fází lze 

nalézt v literatuře, například [17]. 

Pro úplnost je třeba uvést, že kromě upravené cestovní mapy jsou v literatuře [4] 

zmiňována i další specifika v oblasti implementace Big Data. Například je upozorněno, že 

tradiční koncept ETL (tedy Extract Transform Load) nemusí být vhodný při práci s velkým 

objemem dat a je uváděn koncept ELT (tedy Extract Load Transform), který umožňuje 

transformace provádět až v cílovém prostředí. Pro úplnost je vhodné uvést, že tradiční koncept 

ETL je popisován v řadě literárních zdrojů, například [16]. 

6.2 Nasazování platformy Big Data v podmínkách konkrétní společnosti 

Uvedené postupy v podkapitole 6.1 lze aplikovat i na problematiku využití práce s Big 

Daty v podmínkách konkrétní pojišťovací společnosti. V páté kapitole bylo zjištěno, že tato 

finanční společnost již disponuje vhodnými nástroji, a tak není nutné nasazovat celé řešení 

v oblasti Big Data. Aby bylo demonstrováno nasazování řešení v oblasti Big Data v celé své 

šíři, není v této podkapitole uvažováno, že společnost již danými nástroji disponuje. Pokud by 

tedy bylo třeba nasazovat řešení v oblasti Big Data, jsme přesvědčeni, že je možné aplikovat 

postupy, které byly popsány v podkapitole 6.1. Byl uveden postup dle [4], který preferuje 

pro oblast Big Data vyžít agilní přístup. Výhodou agilního přístupu je, že business uživatelé 

mohou po krátké době vidět, jakým směrem se řešení ubírá a mohou tak dávat včas zpětnou 

vazbu analytikům a vývojářům. Na druhou stranu je nutné zmínit, že tento přístup může přinést 

i problémy, například tím, že během projektu se mohou objevit skutečnosti, které ovlivní již 

vyvinuté části, a tak je třeba již vyvinuté oblasti pozměnit. Jsme přesvědčeni, že tento agilní 

přístup, může být pro řadu projektů užitečný, zvláště je vhodný v případech, kdy uživatelé 

nemají přesnou představu o svých požadavcích, nebo když pracovníci, kteří zavádí dané řešení, 

nemají zkušenosti s business procesy v příslušné oblasti, a proto je přínosné, aby vývoj probíhal 

po menších oblastech a uživatelé se postupně vyjadřovali k budovanému řešení. Pokud bychom 

v těchto případech využili obecného postupu nasazování řešení v oblasti Business Intelligence 

dle [1], který je založen na vodopádovém přístupu, hrozí, že uživatelé až v konečné fázi 
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při testování zjistí, že vytvořené výstupy jim nevyhovují. Následné opravy jsou pak velmi 

pracné.  

V případě dané pojišťovací společnosti při nasazování řešení v oblasti Big Data, 

bychom doporučený agilní přístup neuplatňovali, jelikož uživatelé pojišťovací společnosti již 

mají jasnou představu, co požadují, a také pracovníci externí společnosti, která řešení dodává, 

mají s touto business oblastí mnoho zkušeností. Rovněž jsme přesvědčeni, že v tomto 

konkrétním případě by byl agilní přístup nákladnější a časově náročnější, jelikož na počátku 

není provedena podrobná analýza, a tak se v následujících iteracích mohou objevit skutečnosti, 

které ovlivní již vyvinuté řešení a je třeba vyvinuté řešení zpětně upravit a znovu otestovat. 

Hlavní riziko je však spojeno se získáváním dat se zdrojových systémů, které jsou spravovány 

externími dodavateli. Jelikož dodavatelé mají omezené kapacity, změnové požadavky není 

možné řešit okamžitě, ale pouze v předem dohodnutých termínech. Pokud tedy bychom během 

dalšího vývoje zjistili, že je třeba přidat další data ze zdrojových systémů, požadovaná data 

dodavatelé spravující zdrojové systémy nebudou schopni připravit na následující den, ale tyto 

změny budou provádět jen zhruba jednou do měsíce, což by agilní vývoj značně znesnadnilo. 

Také je třeba uvést nákladové hledisko, kdy dodavatelské společnosti si za postupné přidávání 

jednotlivých položek účtují vyšší sazbu oproti dodání příslušných položek zároveň. Z těchto 

důvodů bychom pro nasazování řešení Big Data využili postup, který je uveden v literatuře [1] 

jako cestovní mapa Business Intelligence projektu. Pro nasazování řešení Big Data 

v podmínkách dané pojišťovací společnosti tedy navrhujeme postupovat podle fází, které byly 

popsány v cestovní mapě na obrázku 6.1. Následující postup není pouhým přepisem postupu 

z literatury, ale je v něm zahrnuta řada vlastních doporučení, která byla získána na základě 

konzultantské praxe. 

a) Fáze business zdůvodnění 

Ve fázi business zdůvodnění je nutno přesně popsat požadavky na změnu, kdy je třeba 

uvést požadovaný cílový stav. Například bude požadováno vytvoření reportů, které budou 

přehledně zachycovat informace z oblasti kampaní a z pojistných událostí. Pro oblast kampaní 

se využívá řešení SAS® Customer Intelligence. Data z pojistných událostí jsou uchovávána 

ve zdrojových systémech a odtud přenášena do datového skladu, který využívá technologii 

Oracle Database 12c. Rovněž je požadováno analyzovat příchozí dotazy od klientů, hlášení 

pojistných událostí a data na vybraných internetových stránkách. Vzhledem k tomu, že 

společnost nemá dostatek vlastních kapacit obeznámených s touto problematikou, bude 
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poptávat řešení po externí firmě. Již v této fázi by mělo být zřejmé, kdo bude business 

sponzorem a jaký business problém je řešen. Je vhodné, aby byla už nyní známa hrubá 

představa, kolik přibližně bude společnost potřebovat reportů, za jaké oblasti, kolik s nimi bude 

pracovat uživatelů a jakým způsobem, tedy zda si uživatelé budou data pouze zobrazovat, nebo 

s nimi budou dělat i nějaké analýzy. 

Dále je třeba zjistit, zda zadání bude proveditelné z hlediska technické oblasti, zdrojů 

i dat. Z hlediska technického by bylo možné toto business zadání řešit pomocí nástrojů SAS® 

Visual Analytics a SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením o Text Mining. Vzhledem k tomu, 

že často nejproblematičtější bývá oblast dat, lze doporučit již v této fázi určit, jaká budou 

požadovaná data a jaké budou zdrojové systémy pro požadovaná data. Rovněž lze doporučit 

v této fázi řešit i personální obsazení týmu tak, aby bylo zřejmé, kdo bude zastávat alespoň 

klíčové pozice (business sponzora, hlavní business uživatele, seniorské pozice za stranu 

dodavatele). V neposlední řadě je důležité uvést předpokládaná rizika. Rizika mohou být 

v oblasti rozsahu, kdy business uživatelé zjistí, že je pro něj dosavadní rozsah nedostatečný a 

bude požadovat značné množství dalších změn. Pro minimalizaci tohoto rizika je vhodné 

nejdříve provést analýzu s uživateli a zároveň řídit jejich očekávaní. I přes tyto opatření je 

pravděpodobné, že v průběhu projektu se objeví od uživatelů řada pozměňovacích návrhů. Jsme 

přesvědčeni, že některé změny mohou být zapracovány během projektu, není však možné 

rozsah projektu stále měnit, proto doporučujeme rozsah projektu zafixovat a předat 

k uživatelům k akceptaci. Řadu dalších změn je pak možné realizovat mimo projekt formou 

pozměňovacích návrhů, které budou analyzovány a cenově kalkulovány zvlášť. Také je 

doporučeno řídit očekávání business uživatelů. Řídit tato očekávání je například možné tím 

způsobem, že budoucí uživatelé boudou seznámeni s daným produktem dopředu. Společnost 

SAS Institute dokonce nabízí na svých stránkách (http://www.sas.com/software/visual-

analytics/demos/all-demos.html) možnost vyzkoušení si práce v nástroji SAS® Visual 

Analytics. Využití externí firmy zajistí, aby se projektu účastnili profesionálové, kteří 

s nasazováním tohoto typu produktu již mají zkušenosti. Riziko však může být i na straně 

společnosti, pro kterou bude daný projekt realizován. Kvalita projektu může být také ohrožena, 

pokud business uživatelé nebudou vidět smysl v realizaci projektu a nebudou tak mít motivaci 

spolupracovat. 

Čím přesněji je tato úvodní problematika specifikována, tím přesněji je možné 

odhadnout náklady související s projektem. Konkrétní odhad nákladů (spojených s pracností či 
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licencováním) nebude v této práci řešen, jelikož se jedná o citlivé záležitosti dotčených 

společností a podléhají dohodě o mlčenlivosti. 

b) Fáze plánování 

Na základě posouzení business případu nastává fáze plánování, kdy je třeba stanovit 

jednotlivé úkoly tak, aby bylo dosaženo požadovaného stavu. U úkolů je třeba stanovit dobu 

trvání a závislosti na jiných úkolech. Jednotlivým úkolům je také třeba přiřadit zdroje a stanovit 

jejich cenu. Dále je vhodné vytypovat činnosti, které budou vyžadovat větší součinnost 

zaměstnanců zadávající společnosti (například business uživatelů při detailnějších analýzách, 

IT oddělení při instalaci hardwaru a softwaru atd.). Také je důležité stanovit milníky projektu. 

Častými milníky jsou dokončení určité vývojové etapy projektu a současně bývají platebními 

milníky. Těmito milníky bývá mnohdy dokončená analýza (návrh datového modelu), 

dokončená definice ETL procesů, úspěšné dokončení uživatelských testů. 

c) Fáze business (konceptuální) analýza 

Dále již následuje business (konceptuální) analýza, jejíž cílem je přesně identifikovat 

požadavky zákazníka. V této fázi je velmi důležitá spolupráce s business uživateli, kdy formou 

interview či workshopů diskutují o svých požadavcích. Na konci této fáze by mělo také být 

jasné, jakým způsobem se data dostanou ze zdrojových systému do zobrazovací vrstvy a jak 

bude řešena problematika z hlediska IT architektury. Dále by měl být vypracován detailní 

implementační plán. 

d) Fáze detailní analýzy 

Konceptuální plán je dále podrobně rozpracováván ve fázi detailní analýzy. Vzhledem 

k tomu, že v rámci tohoto projektu by měly vznikat nové výstupy, nebo stávající se pozměňovat, 

je vhodné nejdříve se zákazníkem projít stávající výstupy, které se týkají této oblasti a zjistit 

požadované změny. Při analýze výstupů je třeba zjišťovat nejen, jak má výstup vizuálně 

vypadat, ale především jaká data mají být zobrazována a z jakých zdrojových systémů budou 

hodnoty přebírány. Je vhodné, aby všechny požadavky byly zachyceny do dokumentace 

projektu. V dokumentaci bude tedy zachycen popis původního výstupu, jeho business význam, 

data, která jsou přebírána. U dat je také třeba zaznamenat, z jakých zdrojů jsou data převzata, 

zda se data nějakým způsobem transformují,  jakou mají délku a formát. Dále je třeba popsat 

nově požadovaná pole. Následně dochází k popisu výstupů, které budou vznikat nově. Lze 

doporučit, aby například seznam mapování, který bude zachycovat z jakého zdroje je bráno 
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dané pole výstupu a jakou prochází transformací, bylo předáno zákazníkovi v souborech 

formátu MS Excel. Tato dokumentace by měla být následně odsouhlasena zákazníkem.  

e) Fáze implementace 

Požadavky ze zadání detailní analýzy je nutné implementovat. Ve fázi implementace 

je tedy vyvinuto příslušné řešení. Je proto třeba fyzicky vytvořit příslušná schémata, tabulky, 

do kterých budou data ukládána, ETL skripty, mechanismy na přebírání dat ze zdrojových 

systému, na nahrávání dat do LASR serverů atd. Lze doporučit, aby byly skripty pro plnění 

tabulek a aktualizaci reportů spouštěny automaticky (například denně po noční aktualizaci 

zdrojových systémů). Na konci vývoje je vhodné, aby vývojářský tým provedl interní testy.  

Na začátku této kapitoly bylo uvedeno, že v literatuře [4] je upozorněno, že tradiční 

koncept ETL nemusí být vhodný při práci s velkým objemem dat a je uveden koncept, který 

umožňuje transformace provádět až v cílovém prostředí. My jsme se však pro potřeby práce 

rozhodli využít tradičního konceptu, tedy ETL. V našem případě je totiž důležité, aby například 

data nahraná do in-memory paměti byla uspořádána již ve vhodných strukturách (kupříkladu je 

nutné, aby data, nad kterými budeme provádět textovou analýzu v nástroji SAS® Visual 

Analytics, byla již předpřipravena do struktur, ze kterých bude možné vytvářet strukturu 

„Document Collection“). Problematiku ELT v prostředí SAS® Visual Analytics jsme rovněž 

konzultovali dne 27. dubna 2015 s americkým expertem na technickou podporu produktů 

společnosti SAS s Keithem Myersem. Z jeho vyjádření bylo patrné, že zatím se o změně 

koncepce z ETL na ELT v produktu SAS® Visual Analytics neuvažuje. 

f) Fáze testovací fáze a nasazení do provozu 

Po fázi implementace následuje testovací fáze a nasazení do provozu. V této fázi je 

nejdříve dosavadní řešení přesunuto na testovací prostředí, které bude naplněno potřebnými 

produkčními daty a bude zpřístupněno uživatelům k testování. Lze doporučit, aby uživatelské 

akceptační testy probíhaly v několika kolech (například ve třech), která jsou od sebe časově 

oddělena. Pokud by totiž bylo pouze jedno kolo akceptačních testů, mohlo by se stát, že uživatel 

by nahlásil chybu, která by byla vývojářem opravena, ale tato oprava by nechtěně ovlivnila jiné 

již otestované hodnoty, a tak by se mohla vytvořit chyba nová, ale ta by již v uživatelských 

akceptačních testech nebyla zaznamenána. Po úspěšném dokončení uživatelských akceptačních 

testů dochází k přesunu na produkční prostředí. Pokud je to nutné, dochází také k iniciálnímu 
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naplnění produkce, kdy jsou například nahrány historické záznamy. V této fázi je také třeba 

zaktualizovat příslušnou dokumentaci a předat ji zákazníkovi. 

g) Akceptace a činnosti po akceptaci 

V šesté fázi bylo vyvinuto příslušné řešení a zahájen ostrý provoz. Lze říci, že projekt 

končí akceptací vyvinutého řešení. Je však nutné uvést, že akceptací vyvinutého řešení 

pro dodavatelskou firmu nekončí zodpovědnost za vyvinuté dílo a musí být připravena 

poskytnout záruční opravy, pokud by se objevily reklamace od zákazníka. Při užívání řešení 

také uživatelé často zjišťují, že by potřebovali stávající řešení upravit. Tyto úpravy jsou pak 

hodnoceny jako změnové požadavky a je třeba nejdříve zanalyzovat, jak lze úpravu provést a 

na co všechno bude mít úprava dopad. Je vhodné, aby byla úprava nejdříve vyvinuta na tzv. 

vývojovém prostředí, které slouží pouze vývojářům pro vytvoření příslušných kódů a business 

uživatelé k němu nemají přístup. Dále je vhodné funkčnost kódu ověřit na testovacím prostředí 

a teprve po kontrole na testovacím prostředí je doporučeno provést změny na produkčním 

prostředí. Při každé změně je nutné aktualizovat příslušnou dokumentaci. Také je dobré, aby 

u každého změnového požadavku bylo zdokumentováno, z jakého důvodu byl proveden, 

v jakém dni a kdo změnu provedl. 

6.3 Obecně platné poznatky pro nasazování platformy Big Data 

Z hlediska obecně platného použití lze konstatovat, že námi popsaný postup je vhodné 

aplikovat zvláště ve společnostech, kdy pracovníci, kteří zavádí příslušné řešení, mají již 

zkušenosti s danou business oblastí a uživatelé mají jasnou představu o svých požadavcích. 

Nevýhoda tohoto postupu totiž spočívá ve skutečnosti, že řada uživatelů není schopna si 

představit dodaný výstup, a tak mohou být důležité připomínky zmíněny až v závěrečných 

fázích, kde je realizace změn velmi pracná a nákladná. V situacích, kdy je třeba bližší interakce 

mezi dodavatelským týmem a business týmem, například z důvodu nejasné představy 

o výsledném řešení ze strany uživatelů, nebo z důvodu neznalosti business oblasti ze strany 

dodavatelů, je vhodnější použít agilní přístup. Nicméně toto tvrzení není zcela univerzální, 

jelikož vždy je třeba respektovat specifika dané společnosti. Volba postupu nasazování řešení 

může být ovlivněna například možností získávat data ze zdrojových systémů, interakcí s dalšími 

již nasazenými řešeními, požadavkem uživatelů na brzké ukázky reportů atd. Ať už zvolíme 

agilní přístup nebo obecný postup, který je vyžíván při budování Business Intelligence řešení 

založený na vodopádovém přístupu, jsme přesvědčeni, že lze vytypovat oblasti, které jsou 
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důležité pro oba typy vývoje a jejich podcenění vede ke značným komplikacím. Oblasti byly 

vybrány na základě zkušeností z konzultantské praxe. Jedná se o následující oblasti: 

a) Cenová nabídka 

Dodavatelská společnost neodhadne náklady související s nasazováním řešením a její 

cenová nabídka pak může být pod reálnými náklady. Realizace projektu proto může vést 

ke ztrátám. Pro úplnost je třeba dodat, že tvorba cenové nabídky souvisí i se strategií 

společnosti. Například dodavatelská společnost může úmyslně podat nízkou cenovou nabídku 

a téměř se vzdát zisku, aby získala referenční zakázku a splnila tak výběrová kritéria v jiných 

výběrových řízeních. 

b) Experti 

Dodavatelská společnost ve snaze získat zakázku přislíbí realizaci zakázky i 

v oblastech, ve kterých nemá dostatek kompetentních lidí, kteří by byli schopni realizovat 

potřebnou oblast. Dodavatelská společnost může tuto situaci řešit například tím způsobem, že 

získá subkontraktory, kteří danou oblast budou realizovat. Je však riziko, že dodavatelské 

společnosti se nepodaří získat vhodné subkotraktory.  

c) Technické řešení 

Ve snaze získat požadovanou zakázku dodavatelská společnost přislíbí řešení 

některých oblastí, které se však s použitím nabízených technologií ukáží jako obtížně 

realizovatelné. Realizace těchto oblastí pak sebou často nese dodatečné náklady a zpoždění 

projektu. 

d) Rozsah projektu 

Pokud není rozsah projektu přesně definován, mohou vznikat rozpory mezi zástupci 

dodavatelské společnosti a zástupci businessu co a jakým způsobem má být dodáno. Kvůli 

narůstajícímu rozsahu projektu může pak docházet k prodlužování projektu.  

e) Akceptace jednotlivých fází 

Ukončení jednotlivých fází je vždy vhodné akceptovat písemně.  Akceptační protokoly 

by měla vždy doprovázet vhodná dokumentace, aby bylo zřejmé, co uživatelé odsouhlasili a 

požadovali, aby se předešlo pozdějším sporům. Rovněž je vhodné, aby akceptační milníky byly 

platebními milníky. Pro dodavatelskou společnost totiž není vhodné, aby byla celková platba 
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provedena až po realizaci celého projektu, protože by byly zvláště u projektů velkého rozsahu 

ohroženy finanční toky společnosti. 

f) Analýza 

V řadě projektů je tendence oblast analýzy podceňovat, aby byla co nejdříve zahájena 

fáze implementace. Toto podcenění fáze analýzy vede k problémům ve fázi implantace, kdy je 

třeba měnit již vytvořená řešení a dochází tak k průtahům v realizaci. 

g) Testování 

Při snaze zkrátit realizaci projektu je často požadováno zkrácení testovací fáze. Toto 

zkrácení však vede ke skutečnosti, že některé chyby nejsou odhaleny v průběhu testování, ale 

až v proběhu ostrého provozu, kde provádění oprav již je značně složitější. Rovněž jsme 

přesvědčeni, že je důležité provádět testování ve více časově oddělených kolech, aby bylo 

ověřeno, že nasazené změny neovlivnily negativně již otestované řešení. V rámci konzultantské 

praxe se osvědčilo provádět testování ve třech oddělených kolech. 

h) Dokumentace 

V řadě řešení je možno se setkat se skutečností, že řešení je vyvinuto podle zadání 

business uživatele, ale není zdokumentováno. Bylo totiž snahou co nejdříve dodat řešení a 

dokumentaci nebyla věnována pozornost. Může se proto stát, že při pozdějším používání či 

nových úpravách nemusí byt zcela jasné všechny detaily. Nové úpravy tak mohou negativně 

ovlivnit původní řešení. Z tohoto hlediska je velmi důležité nejen dokumentovat business 

logiku, ale také dokumentovat technické řešení (například v kódech vysvětlovat jednotlivé 

kroky pomocí komentářů). 

i) Změnové požadavky 

Při realizaci změnových požadavků je třeba dbát na to, aby byly změny 

zdokumentovány. Je tedy vhodné, aby bylo zaznamenáno, co bylo obsahem změnového 

požadavku, kdo jej provedl a datum provedení. Také je důležité, aby byla aktualizována veškerá 

související dokumentace. 

Tento výčet problematických oblastí je pouze obecný a může se lišit v závislosti 

na jednotlivých řešení. 

Šestá kapitola byla věnována návrhu metodiky nasazování platformy Big Data. Bylo 

demonstrováno, jakým postupem lze řešení pro oblast Big Data nasadit v podmínkách konkrétní 
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společnosti. Zvolili jsme postup, který vychází z obecného postupu nasazování řešení v oblasti 

Business Intelligence založeném na vodopádovém přístupu a rozšířili jsme jej o vlastní 

poznatky a doporučení. Uvedli jsme však možnost využít i agilní přístup. Rovněž jsme uvedli 

nový přístup v oblasti Big Data pro transformaci a načítání dat, a to ELT. Přístup ELT jsme 

však v tomto konkrétním případě nevyužili, protože bylo třeba respektovat technické možnosti 

využitých produktů. V závěru této kapitoly jsme na základě aplikace oblasti Big Data 

v podmínkách konkrétní společnosti zdůraznili skutečnosti, které jsou obecně platné a 

využitelné pro oblast Big Data. Pozornost byla zvláště věnována oblastem, jejichž podcenění 

může z hlediska projektu způsobit značné problémy. 
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Závěr 

Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, tj. 

základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách různorodých dat 

(zvláště nestrukturovaných dat) a následně vytvoření obecného rámce pro uplatňování 

platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Po formální stránce řešení uvedeného cíle a jeho naplnění je v práci rozvrženo do šesti 

kapitol. V rámci první kapitoly byly definovány pojmy data, informace, znalosti a jejich 

vzájemné vazby. Rovněž byl objasněn pojem Business Intelligence a pojem Competitive 

Intelligence. Na závěr první kapitoly byl charakterizován pojem Big Data, který je definován 

pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy objemem, rychlostí a různorodostí. Ve druhé kapitole 

byly uvedeny a charakterizovány technologie, které jsou spojovány s problematikou Big Data. 

Tato kapitola byla především zaměřena na Hadoop, Key-value, Document, Graph,  

High-Performance Analytics. Třetí kapitola byla na základě poznatků z proběhlých 

dotazníkových šetření v letech 2012-2013 vykonaných společnostmi Gartner, Business 

Application Research Center - BARC GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC a EMC 

věnovaná zmapování současného stavu úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy Big 

Data. Lze konstatovat, že v rámci řešení v kapitolách jedna až tři byla naplněná první část cíle, 

tedy systemizovat poznatky v oblasti platformy Big Data. Čtvrtá kapitola byla věnovaná 

zjišťování stavu poznatků a nasazení platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských 

společnostech pomocí dotazníkového šetření. Zaměřili jsme se na zjišťování, zda je pojem Big 

Data v českých a slovenských společnostech známý a zda v českých a slovenských 

společnostech již s Big Daty pracují nebo se jimi již zabývají, jaká oblast byla pomocí těchto 

nástrojů řešena a zda se uživatelé setkali s nějakými problémy při implementaci. Zajímala nás 

také významnost závislosti mezi faktory využívání Business Intelligence nástrojů a znalostí 

pojmu Big Data a závislost mezi názorem respondentů na problematiku Big Data a splněním 

jejich očekávání po implementaci. Při získávání a ověřování výsledků z dotazníkového šetření 

byly využity statistické metody testování hypotéz. 

Poznatky z vlastního dotazníkového šetření byly následně využity v páté kapitole, kde 

je navrhováno řešení pro práci s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti v České 

republice. Pozornost byla zaměřena na zlepšení business procesů v oblasti škodných událostí, 

marketingu a komunikace se stávajícími klienty i potenciálními klienty. Soustředili jsme se 
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na získávání informací z nových zdrojů dat a analýzu i nestrukturovaných dat. Jelikož 

společnost využívá technologie společností Oracle a SAS Institute, bylo navrhované řešení 

hledáno na těchto platformách. Pozornost byla změřena na produkty Oracle Endeca Information 

Discovery, SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením o Text Mining, SAS® Sentiment Analysis, 

SAS® Visual Analytics a Base SAS®. V práci byla demonstrována například analýza 

nestrukturovaných dat z webových stránek pomocí nástroje SAS® Enterprise Miner™ 

s rozšířením o Text Mining, kategorizace postojů zákazníků k produktu na pozitivní, negativní 

a neutrální pomocí nástrojů SAS® Sentiment Analysis a SAS® Visual Analytics. V nástroji 

SAS® Visual Analytics byla také demonstrována možnost vytváření word cloudů. Rovněž byly 

vytvořeny skripty v jazyku SAS pro prohledávání internetových stránek. Je tedy možné 

konstatovat, že byla splněna druhá část cíle, kdy na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti byly aplikovány poznatky týkající se platformy Big Data 

při analýzách různorodých dat (zvláště nestrukturovaných dat). V kapitole šesté byl navržen 

rámec pro nasazování platformy Big Data, který vznikl analýzou a syntézou poznatků jednak 

získaných v procesu aplikace platformy Big Data v konkrétní společnosti a také ze získaných 

poznatků při studiu existujících rámců doplněných osvědčenými postupy z praxe. Šestá kapitola 

je tedy zaměřena na splnění třetí části cíle, tedy vytvoření obecného rámce pro uplatňování 

platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Teoretické a praktické přínosy práce 

Teoretické přínosy dizertační práce je možné shrnout do následujících bodů: 

a) Zmapování současného stavu využívaných technologií 

Byl zmapován současný stav využívaných technologií v oblasti platformy Big Data. 

b) Zmapování úrovně poznatků a potřeb využívání platformy Big Data 

Byla zmapována úroveň poznatků a potřeb využívání platformy Big Data v domácích 

a zahraničních společnostech. 

c) Zhodnocení a výběr metod a technologií platformy Big Data v domácích společnostech 

Byly zhodnoceny a vybrány metody a technologie platformy Big Data využívané 

v domácích společnostech. 
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d) Návrh modelu pro nasazení platformy Big Data v business procesech společnosti  

Byl navržen model pro nasazení platformy Big Data v business procesech společnosti. 

V oblasti nasazování řešení pro oblast Big Data v podmínkách konkrétní společnosti jsme 

uvedli řadu poznatků, které jsme získali během působení na pozici konzultanta v dodavatelské 

společnosti zabývající se oblasti Business Intelligence, čím byly zachyceny osvědčené postupy 

ze současné praxe. 

e) Analýza textu v českém jazyce 

Zaměřili jsme se na získání informací pomocí analýzy nestrukturovaných dat. Zdrojem 

pro tuto analýzu byly texty v českém jazyce. Analýza textu v českém jazyce není zatím v České 

republice příliš rozšířená, a proto může tato práce sloužit jako zdroj poznatků pro tuto nepříliš 

rozšířenou oblast. 

 

Praktické přínosy práce jsou následující: 

f) Konkrétní aplikace platformy Big Data ve vytypovaných business procesech 

V rámci aplikace platformy Big Data v podmínkách konkrétní společnosti jsme 

prakticky ukázali, které produkty by bylo možno využít a jakým způsobem by mohlo být řešení 

nasazeno.  

g) Uvedení nových možností získávání informací 

Díky analýze nových zdrojů dat (zvláště nestrukturovaných dat) získávají business 

uživatelé lepší podklady pro rozhodování. V práci bylo představeno získávání informací nejen 

z interních zdrojů, ale i z externích (například z webových stránek). 

h) Vytvoření skriptů pro aplikaci a využití technologií platformy Big Data v rámci produktů 

SAS 

V práci byly navrženy skripty v jazyku SAS, které slouží k vyhledávání zadaných 

výrazů na internetových stránkách. Všechny kódy jsou spustitelné a funkční a lze je tedy dále 

využít i v praxi v oblasti nasazování řešení platformy Big Data. 

i) Konzultace s odborníky 

Aktuální skutečnost jsme zachytili tím, že jsme se neomezili pouze na již publikované 

zdroje, ale konzultovali jsme danou problematiku i s odborníky: s pre-sales konzultantem 

společnosti Oracle pro Českou a Slovenskou Republiku Tomášem Pospíšilem, americkým 
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konzultantem společnosti SAS specializující se na textovou analýzu Michaelem Wallisem a 

s americkým expertem na technickou podporu produktů společnosti SAS s Keithem Myersem.  

j) Uvedení obecně platných poznatků v problematice nasazování řešení platformy Big Data 

Na základě aplikace platformy Big Data v podmínkách konkrétní společnosti jsme 

zdůraznili skutečnosti, které jsou obecně platné a využitelné pro aplikaci platformy Big Data.  
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Conclusion 

The aim of this thesis is the systematization of the Big Data knowledge, i.e. the Big 

Data concept and the Big Data technologies, the Big Data application of variety data analysis 

(especially unstructured data) in selected businesses processes in a particular company, to create 

a general framework of the Big Data application in business processes. 

This thesis is divided into six chapters to achieve the aim. The Big Data concept was 

introduced in first chapter. The terms data, information, knowledge and their mutual 

relationships, Business Intelligence, Competitive Intelligence and Big Data were defined. 

The Big Data concept is defined by Volume, Velocity a Variety in this thesis. Then the Big 

Data technologies were introduced in the second chapter. The main attention was paid 

to Hadoop, Key-value, Document, Graph, High-Performance Analytics. The third chapter was 

dedicated to mapping the current situation of the Big Data platform knowledge and usage based 

on the questionnaires (from years 2012 - 2013) of companies: Gartner, Business Application 

Research Center - BARC GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC and EMC. The first part 

of the aim (the systematization of the Big Data knowledge) was achieved in the first three 

chapters. The fourth chapter was dedicated to mapping the current situation of the Big Data 

platform in selected companies in the Czech or the Slovak Republic based on the questionnaire. 

We investigated whether the Big Data concept is known in companies in the Czech and Slovak 

Republic, whether these companies work with the Big Data platform or whether these 

companies are interested in the Big Data platform. We also investigated which area they 

focused on, which problems they had during implementation. We were also interested in 

the correlation between the Business Intelligence usage and the Big Data knowledge; 

respondents’ opinion on the Big Data platform and meeting of their expectation of the Big Data 

platform. We used the statistical hypothesis testing to verify hypotheses. 

The Big Data application in a particular company in the Czech Republic was the topic 

in the fifth chapter. The attention was paid to improve business processes in loss occurrences, 

marketing, communication with clients and potential clients. We focused on new data sources 

and the analysis of the unstructured data. The company uses the Oracle and SAS products, 

therefore these platforms were used in the proposed solution. We focused on Oracle Endeca 

Information Discovery, SAS® Enterprise Miner™ with Text Mining, SAS® Sentiment 

Analysis, SAS® Visual Analytics and Base SAS®.  



102 

The work with the unstructured data from websites was introduced in tool SAS® 

Enterprise Miner™ with Text Mining, the categorization of customers’ sentiment to positive, 

negative, neutral in tools SAS® Sentiment Analysis and SAS® Visual Analytics. We also 

showed possibility to create Word clouds in the tool SAS® Visual Analytics. We wrote SAS 

scripts to search in websites, too. It means the second part of the aim (the Big Data application 

of variety data analysis, especially unstructured data analysis, in selected business processes in 

a particular company) was achieved. We created a general framework of the Big Data 

application in business processes in the sixth chapter. This framework was based on the analysis 

and the synthesis of the Big Data application in the particular company, the Big Data knowledge 

and our work experience. We achieved the third part of the aim (to create a general framework 

of the Big Data application in business processes) in the sixth chapter. 

Theoretical and practical benefits 

Theoretical benefits 

a) The mapping the current situation of the Big Data technologies 

The current situation of the Big Data technologies was mapped. 

b)  The mapping the current situation of the Big Data platform knowledge and usage 

We mapped the current situation of the Big Data platform knowledge and usage 

in foreign companies and Czech and Slovak companies. 

c) The evaluation and the selection of methods and the Big Data technologies in Czech and 

Slovak companies. 

We evaluated and selected methods and the Big Data technologies in Czech and 

Slovak companies. 

d) The general framework of the Big Data application in business processes. 

We created the general framework of the Big Data application in business processes. 

We used lots of experience about the Big Data solution deployment that we got during work as 

a consultant in the company that is interested in the Business Intelligence field and we 

introduced best practises of current praxis. 
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e) The text analysis in Czech language 

We focused on getting information by analysing unstructured data. The texts in the 

Czech language were the source for this analysis. The text analysis of the Czech language is 

not very widespread in the Czech Republic therefore this thesis may serve as a resource for this 

area. 

Practical benefits 

f) The particular Big Data application in business processes  

We introduced which products can be used and how the Big Data solution can be 

deployed. 

g) The new possibilities of obtaining information 

Business users gain better information for decision-making because of analysis of new 

data sources (especially unstructured data). This thesis was showed not only getting information 

from internal sources but also from external sources (such as websites). 

h) SAS scripts  

The scripts in the SAS language for searching terms in websites were introduced in this 

thesis. It is possible to run these codes a use them. 

i) Consultation with experts 

We used not only published sources but we also discussed this topic with experts 

Tomáš Pospíšil (BI Sales Representative for the Czech and Slovak Republic), Michael Wallis 

(American SAS text analytics consultant) or Keith Myers (American technical support 

consultant). 

j) The general finding of the Big Data deployment 

We emphasized the general finding of the Big Data deployment that we determined in 

the Big Data application in a particular company. 
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Příloha 1: Dotazník  

Průzkum v oblasti Business Intelligence a Big Data 

Vážená paní, vážený pane, 

cílem tohoto anonymního průzkumu, jehož vyplnění Vám zabere nejvýše 10 minut, je zjistit 

názory na práci s velkými daty a možnosti jejich využití ve společnostech v České a Slovenské 

republice. Tento průzkum bude sloužit jako významný podklad k řešení výzkumného úkolu 

v rámci doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava.  

Pokud máte zájem o zaslání celkových výsledků tohoto průzkumu, napište prosím tento 

požadavek na emailovou adresu, která je uvedena na konci dotazníku. 

Velmi Vám děkuji za Váš čas věnovaný tomuto průzkumu 

Eva Menčlová 

1) Využíváte ve Vaší společnosti nějaké nástroje Business Intelligence? 

 Ano 

 NE (prosím, přejděte na otázku číslo 4) 

 Nevím (prosím, přejděte na otázku číslo 4) 

2) Nástroje, kterého poskytovatele v rámci Business Intelligence využíváte? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Board International 

 IBM 

 Microsoft 

 Oracle 

 QlikTech 

 SAP 

 SAS 

 SPSS 

 Sybase 

 Teradata 
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 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

3) Pro kterou oblast nástroje Business Intelligence využíváte? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Controlling 

 Marketing 

 Prodej 

 Výroba 

 Zásobování 

 Personalistika 

 Výzkum a vývoj 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

4) Setkal/a jste se již s pojmem Big Data? 

Za Big Data (velká data) jsou v tomto průzkumu pokládána data, která se vyznačují 

různorodými formáty (strukturovanými i nestrukturovanými) nebo velkým objemem 

či rychlým vznikem a potřebou jejich rychlé analýzy. 

 Ano, setkal/a 

 Ne, nesetkal/a (prosím přejděte na otázku číslo 26) 

5) Co si o pojmu Big Data myslíte? 

 (Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Přesně nevím, co si pod tímto pojmem představit. 

 Doposud jsem si neučinil/a názor. 

 Jedná se pouze o marketingový pojem bez praktického významu. 

 Práce s Big Daty se může stát významným trendem, ale ještě je příliš brzy 

na hodnocení. 

 Práce s Big Daty se jistě stane významným trendem. 

 Práce s Big Daty se stane podmínkou úspěchu v oboru. 

 Jiné, prosím, uveďte  

6) O jakém množství dat se domníváte, že již patří do oblasti Big Data? 
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(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Alespoň 1 TB 

 Alespoň 5 TB 

 Alespoň 10 TB 

 Alespoň 50 TB 

 Alespoň 100 TB 

 Alespoň 1 PB 

 Alespoň 5 PB 

 Nemohu posoudit 

7) Jaká je dle Vás dostatečná doba odezvy u analytických úloh? 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Do 5 sekund 

 Do 10 sekund 

 Do 1 minuty 

 Do 5 minut 

 Do 10 minut 

 Do 15 minut 

 Více než 15 minut 

 Nemohu posoudit 

8) Využíváte již technologie pro práci s Big Daty ve Vaší společnosti? 

 Ano, využíváme 

 Ne, zatím nevyužíváme (přejděte, prosím, na otázku číslo 19) 

9) Nástroje, kterého poskytovatele v rámci Big Data využíváte? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Cloudera 

 EMC  
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 Hewlett -Packard  

 IBM 

 Informatica 

 Microsoft 

 Oracle 

 QlikTech 

 Silicon Graphics 

 SAP 

 SAS Institute 

 T –Systems 

 Teradata 

 The Apache Software Foundation 

 Trask solutions a.s. 

 Jiné, prosím, uveďte jaké 

10) Prosím, uveďte obchodní jméno nástroje Big Data, který využíváte 

 

11) Pro kterou oblast nástroje Big Data využíváte? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Controlling 

 Marketing 

 Prodej 

 Výroba 

 Zásobování 

 Personalistika 

 Výzkum a vývoj 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 
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12) Jaké vidíte přínosy využívání technologií Big Data ve Vaší společnosti? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Lepší podporu rozhodování 

 Zvýšení efektivity procesů 

 Lepší porozumění potřebám zákazníků 

 Lépe zacílené marketingové kampaně 

 Snížení nákladů 

 Lepší odhalování rizik 

 Zatím žádné přínosy nevidím 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

13) Jaký problém jste řešili pomocí technologií Big Dat? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Nutnost pracovat s velkými objemy dat 

 Potřeba analyzovat různorodá data (i ne zcela strukturovaná) 

 Požadavek na rychlou analýzu dat, která nebyla možná pomocí stávajících nástrojů 

 Jiný, uveďte, prosím, jaký 

14) Narazili jste při implementaci technologií Big Data na nějaké problémy? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Ano, nedostatek externích expertů 

 Ano, technické problémy 

 Ano, vysoké náklady 

 Ano, neadekvátní technická znalost technologie ve společnosti 

 Ano, neadekvátní analytická znalost ve společnosti 

 Ano, nevhodně zvolená oblast pro Big Data 

 Ne, na žádné problémy jsme nenarazili 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 
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15) Naplnila implementace technologií Big Data ve společnosti Vaše očekávání? 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Ano, úplně splnila očekávání 

 Ano, z větší části splnila 

 Ano, ale jen do určité míry 

 Ano, ale jen z malé části 

 Ne, nesplnila 

 

16) Jak často je většina dat pro nástroje Big Data aktualizována? 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Každých 5 sekund nebo méně 

 Od 6 sekund do 1 minuty 

 Několikrát za hodinu (méně než 60x) 

 Jednou za hodinu  

 Několikrát denně (méně než 24x) 

 Jednou denně 

 Jednou týdně 

 Jednou měsíčně 

17) Jak dlouho využíváte technologie Big Data ve Vaší společnosti? 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Do 1 roku 

 1 rok 

 2 roky 

 3 roky 

 4 roky 

 5 a více let 
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18) Uvažujete o dalším rozšíření nástrojů Big Data ve Vaší společnosti? 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Ano, již jsme ve fázi implementace 

 Ano, v horizontu 1 roku 

 Ano, v horizontu 2 let 

 Ano, v horizontu 5 let 

 Ne, zatím nezvažujeme 

Nyní přejděte, prosím, na otázku číslo 26 

19) Uvažujete o zavedení Big Data nástrojů do Vaší společnosti? 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Ano, již jsme ve fázi implementace 

 Ano, v horizontu 1 roku 

 Ano, v horizontu 2 let 

 Ano, v horizontu 5 let 

 Ne, zatím nezvažujeme (přejděte, prosím, na otázku číslo 24) 

20) Nástroje, kterého poskytovatele v rámci Big Data hodláte využít? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Zatím není jasné 

 Cloudera 

 EMC 

 Hewlett -Packard  

 IBM 

 Informatica 

 Microsoft 

 Oracle 

 QlikTech 
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 Silicon Graphics 

 SAP 

 SAS Institute 

 T –Systems 

 Teradata 

 The Apache Software Foundation 

 Trask solutions a.s. 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

21) Prosím, uveďte obchodní jméno nástroje Big Data, který by mohl být vhodný pro 

Vaše potřeby 

(Možno napsat více nástrojů) 

 

22) Pro kterou oblast nástroje Big Data hodláte využít? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Controlling 

 Marketing 

 Prodej 

 Výroba 

 Zásobování 

 Personalistika 

 Výzkum a vývoj 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

23) Jaký problém potřebujete řešit pomocí technologií Big Data? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Nutnost pracovat s velkými objemy dat 

 Potřeba analyzovat různorodá data (i ne zcela strukturovaná) 

 Požadavek na rychlou analýzu dat, která nebyla možná pomocí stávajících nástrojů 
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 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

24) Z jakého důvodu doposud nevyužíváte technologie Big Data? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Vysoké náklady 

 Zatím nejsou ve společnosti oblasti, které by bylo vhodné řešit pomocí technologií Big 

Data 

 Nedostatek externích expertů 

 Neadekvátní technická znalost technologie ve společnosti 

 Neadekvátní analytická znalost ve společnosti 

 Technické problémy 

 V současné době je třeba řešit jiné problémy, oblast Big Dat je odložena na pozdější 

dobu 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

25) Jaké přínosy by mohlo mít využívání   technologií Big Data ve Vaší společnosti? 

(Možno zvolit více odpovědí) 

 Zatím žádné, pro naši společnost jsou tyto technologie zatím zbytečné 

 Lepší podporu rozhodování 

 Zvýšení efektivity procesů 

 Lepšení zákaznickou zkušenost, 

 Lepší porozumění potřebám zákazníků 

 Snížení nákladů,  

 Lepší odhalování rizik 

 Jiné, uveďte, prosím, jaké 

26) Uveďte, prosím obor, ve kterém Vaše organizace působí 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Výrobní organizace 

 Prodejní organizace 
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 Telekomunikace 

 IT 

 Doprava a logistika 

 Vzdělávací instituce 

 Úřad nebo vládní instituce 

 Zdravotnictví 

 Finanční sektor 

 Utility 

 Jiná oblast. Specifikujte, prosím: 

27) Uveďte, prosím, kolik zaměstnanců zaměstnává Vaše společnost 

 (Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Do 50 osob 

 51 až 250 osob 

 251 až 500 osob 

 501 až 1000 osob 

 Více než 1001 

28) Uveďte, prosím, ve kterém státě má Vaše společnost sídlo 

(Prosím, zvolte 1 odpověď) 

 Česká republika 

 Slovenská republika 

 Jiné, prosím, uveďte 

 

Velmi Vám děkuji za Váš čas 

Pokud máte zájem o zaslání celkových výsledků tohoto průzkumu, napište prosím tento 

požadavek na emailovou adresu eva.menclova.vsb@gmail.com. 
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Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 

Počet odpovědí: 78 

Souhrn 

 

1) Využíváte ve Vaší společnosti nějaké nástroje Business Intelligence? 

 

Ano 40 51 % 

Ne 34 44 % 

Nevím 4 5 % 

 

2) Nástroje, kterého poskytovatele v rámci Business Intelligence využíváte? 

Board International 0 0 % 

IBM 4 7 % 

Microsoft 24 39 % 

Oracle 10 16 % 

QlikTech 2 3 % 

SAP 10 16 % 

SAS 3 5 % 

SPSS 2 3 % 

Sybase 1 2 % 

Teradata 1 2 % 

Ostatní 4 7 % 

 

3) Pro kterou oblast nástroje Business Intelligence využíváte? 

Controlling 26 32 % 

Marketing 12 15 % 

Prodej 16 20 % 
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Výroba 6 7 % 

Zásobování 4 5 % 

Personalistika 5 6 % 

Výzkum a vývoj 3 4 % 

Ostatní 10 12 % 

 

4) Setkal/a jste se již s pojmem Big Data? 

 

Ano, setkal/a 45 58 % 

Ne, nesetkal/a 33 42 % 

 

5) Co si o pojmu Big Data myslíte? 

Přesně nevím, co si pod tímto pojmem představit. 0  

Doposud jsem si neučinil/a názor. 4  

Jedná se pouze o marketingový pojem bez praktického významu. 4  

Práce s Big Daty se může stát významným trendem, ale ještě je příliš brzy na hodnocení. 12  

Práce s Big Daty se jistě stane významným trendem. 19  

Práce s Big Daty se stane podmínkou úspěchu v oboru. 6  

Ostatní 0   

 

6) O jakém množství dat se domníváte, že již patří do oblasti Big Data? 

Alespoň 1 TB 9 

Alespoň 5 TB 5 

Alespoň 10 TB 6 

Alespoň 50 TB 6 

Alespoň 100 TB 5 

Alespoň 1 PB 3 

Alespoň 5 PB 1 
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Nemohu posoudit 10 

 

7) Jaká je dle Vás dostatečná doba odezvy u analytických úloh? 

Do 5 sekund 9 

Do 10 sekund 12 

Do 1 minuty 15 

Do 5 minut 1 

Do 10 minut 1 

Do 15 minut 2 

Více než 15 minut 2 

Nemohu posoudit 3 

 

8) Využíváte již technologie pro práci s Big Daty ve Vaší společnosti? 

 

Ano, využíváme 8  

Ne, zatím nevyužíváme 37  

 

9) Nástroje, kterého poskytovatele v rámci Big Data využíváte? 

Cloudera 1 

EMC 0 

Hewlett -Packard 1 

IBM 4 

Informatica 0 

Microsoft 3 

Oracle 3 

QlikTech 0 

Silicon Graphics 0 

SAP 2 
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10) Prosím, uveďte obchodní jméno nástroje Big Data, který využíváte 

Big Data je širší oblast, která zahrnuje více nástrojů, které lze využít jednotlivě či ve 

spolupráci. - Cloudera Hadoop - NoSQL database - Oracle Database - Oracle Business 

Intelligence - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Advanced Analytics SPSS, 

Cognos SAP HANA Microsoft SQL Reporting Services Teradata 14.1 Hortonworks Sandbox 

Hadoop 2.0 

 

11) Pro kterou oblast nástroje Big Data využíváte? 

Controlling 3 

Marketing 4 

Prodej 3 

Výroba 0 

Zásobování 0 

Personalistika 2 

Výzkum a vývoj 3 

Ostatní 2 

 

12) Jaké vidíte přínosy využívání technologií Big Data ve Vaší společnosti? 

Lepší podporu rozhodování 3 

Zvýšení efektivity procesů 5 

Lepší porozumění potřebám zákazníků 2 

Lépe zacílené marketingové kampaně 2 

Snížení nákladů 5 

Lepší odhalování rizik 2 

Zatím žádné přínosy nevidím 0 

Ostatní 2 

 

SAS Institute 1 

T –Systems 1 

Teradata 1 

Apache Software Foundation 0 

Trask solutions 0 

Ostatní 2 
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13) Jaký problém jste řešili pomocí technologií Big Data? 

Nutnost pracovat s velkými objemy dat 2 

Potřeba analyzovat různorodá data (i ne zcela strukturovaná) 5 

Požadavek na rychlou analýzu dat, která nebyla možná pomocí stávajících nástrojů 3 

Ostatní 0 

 

14) Narazili jste při implementaci technologií Big Data na nějaké problémy? 

Ano, nedostatek externích expertů 1 

Ano, technické problémy 3 

Ano, vysoké náklady 3 

Ano, neadekvátní technická znalost technologie ve společnosti 0 

Ano, neadekvátní analytická znalost ve společnosti 1 

Ano, nevhodně zvolená oblast pro Big Data 2 

Ne, na žádné problémy jsme nenarazili 2 

Ostatní 1 

 

15) Naplnila implementace technologií Big Data ve společnosti Vaše očekávání? 

Ano, úplně splnila očekávání 1 

Ano, z větší části splnila 4 

Ano, ale jen do určité míry 3 

Ano, ale jen z malé části 0 

Ne, nesplnila 0 

 

16) Jak často je většina dat pro nástroje Big Data aktualizována? 

Každých 5 sekund nebo méně 0 

Od 6 sekund do 1 minuty 1 

Několikrát za hodinu (méně než 60x) 3 

Jednou za hodinu 0 

Několikrát denně (méně než 24x) 0 

Jednou denně 2 

Jednou týdně 2 

Jednou měsíčně 0 
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17) Jak dlouho využíváte technologie Big Data ve Vaší společnosti? 

 

Do 1 roku 1 

1 rok 3 

2 roky 1 

3 roky 1 

4 roky 0 

5 a více let 2 

 

18) Uvažujete o dalším rozšíření nástrojů Big Data ve Vaší společnosti? 

Ano, již jsme ve fázi implementace 3 

Ano, v horizontu 1 roku 3 

Ano, v horizontu 2 let 0 

Ano, v horizontu 5 let 1 

Ne, zatím nezvažujeme 1 

 

19) Uvažujete o zavedení Big Data nástrojů do Vaší společnosti? 

Ano, již jsme ve fázi implementace 1 

Ano, v horizontu 1 roku 2 

Ano, v horizontu 2 let 4 

Ano, v horizontu 5 let 3 

Ne, zatím nezvažujeme 27 

 

20) Nástroje, kterého poskytovatele v rámci Big Data hodláte využít? 

Zatím není jasné 3 

Cloudera 0 

EMC 0 

Hewlett -Packard 0 
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IBM 0 

Informatica 0 

Microsoft 3 

Oracle 1 

QlikTech 0 

Silicon Graphics 0 

SAP 2 

SAS Institute 1 

T –Systems 1 

Teradata 0 

Apache Software Foundation 0 

Trask solutions 0 

Ostatní 0 

 

21) Prosím, uveďte obchodní jméno nástroje Big Data, který by mohl být vhodný pro 

Vaše potřeby 

SQL Server + Excel Oracle Endeca Information Discovery Microsoft SQL MS SQL 

SERVER 2008 a vyšší, vč. Analysis Services a Reporting Services 

 

22) Pro kterou oblast nástroje Big Data hodláte využít? 

Controlling 7 

Marketing 3 

Prodej 3 

Výroba 0 

Zásobování 1 

Personalistika 2 

Výzkum a vývoj 0 

Ostatní 0 

 

23) Jaký problém potřebujete řešit pomocí technologií Big Data? 

Nutnost pracovat s velkými objemy dat 3 

Potřeba analyzovat různorodá data (i ne zcela strukturovaná) 8 

Požadavek na rychlou analýzu dat, která nebyla možná pomocí stávajících nástrojů 5 

Ostatní 0 
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24) Z jakého důvodu doposud nevyužíváte technologie Big Data? 

Vysoké náklady 3 

Zatím nejsou ve společnosti oblasti, které by bylo vhodné řešit pomocí 

technologií Big Data 
20 

Nedostatek externích expertů 1 

Neadekvátní technická znalost technologie ve společnosti 6 

Neadekvátní analytická znalost ve společnosti 3 

Technické problémy 0 

V současné době je třeba řešit jiné problémy, oblast Big Dat je odložena na pozdější 

dobu 
12 

Ostatní 1 

 

25) Jaké přínosy by mohlo mít využívání technologií Big Data ve Vaší společnosti? 

Zatím žádné, pro naši společnost jsou tyto technologie zatím zbytečné 15 

Lepší podporu rozhodování 16 

Zvýšení efektivity procesů 12 

Lepšení zákaznickou zkušenost 3 

Lepší porozumění potřebám zákazníků 7 

Snížení nákladů 2 

Lepší odhalování rizik 5 

Ostatní 1 

 

26) Uveďte, prosím obor, ve kterém Vaše organizace působí 

Výrobní organizace 5 6 % 

Prodejní organizace 4 5 % 

Telekomunikace 5 6 % 

IT 15 19 % 

Doprava a logistika 6 8 % 

Vzdělávací instituce 4 5 % 

Úřad nebo vládní instituce 19 24 % 

Zdravotnictví 8 10 % 

Finanční sektor 4 5 % 
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Utility 3 4 % 

Ostatní 5 6 % 

 

27) Uveďte, prosím, kolik zaměstnanců má Vaše společnost 

Do 50 osob 20 26 % 

51 až 250 osob 21 27 % 

251 až 500 osob 11 14 % 

501 až 1000 osob 14 18 % 

Více než 1001 12 15 % 

 

28) Uveďte, prosím, ve kterém státě má Vaše společnost sídlo 

 

Česká republika 56 72 % 

Slovenská republika 20 26 % 

Ostatní 2 3 % 

 

 


