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1. ÚVOD 

 

 Rozvoj výrobních sil celosvětové společnosti je spojený s rozšiřováním mnoha 

jevů, ke kterým patří i vývoj informatiky a její pronikání do všech oblastí lidského konání. 

Jednou z oblastí informačních technologií, která se v současné době nejvíce řeší 

v podmínkách moderních firem, je Business Intelligence (dále BI).  

 

BI, u nás také překládané jako Manažerský informační systém (dále MIS), je 

v České republice poměrně mladou disciplínou rozvíjející se přibližně od roku 1998. Je 

jedním z nástrojů pro zajištění stability firmy, např. tím, aby se zjišťovaly odchylky 

skutečného hospodaření firmy od plánu a na základě další analýzy příčin této odchylky se 

navrhovaly změny v hospodaření podniku. 

 

 Manažerské informační systémy představují nenahraditelný nástroj k řízení každé 

moderní firmy. V současné době, s ohledem na konkurenceschopnost, jsou již považovány 

za nutnou součást podnikové infrastruktury, na níž jsou vynakládány značné finanční 

prostředky.  

 

 V České republice stále chybí odborníci dostatečně vzdělaní v této oblasti, přesto se 

téma Business Intelligence v současné době dostává do podvědomí stále širšího okruhu 

lidí, nejen odborníků. Dnešní dobrý manažer se bez znalostí využívání těchto technologií 

vyhodnocování dat neobejde, zejména v oblasti řízení velkých i středních podniků, kde je 

silná konkurence a kde včasné a správné informace napomáhají obstát v tvrdém 

konkurenčním boji.   

 

 Cílem bakalářské práce je pomocí metody deskripce definovat nástroje pro analýzu 

a dolování dat, souhrnně nazývané Business Intelligence. V teoretické části se budu 

zabývat obecným popisem a fungováním BI, vysvětlením základního významu BI a 

objasněním principů jeho práce.  

  

 V praktické části chci ukázat možnosti konkrétního využívání Business Intellingece 

v podmínkách firmy EMOS spol. s r.o., a případně nalézt další možnosti a oblasti nasazení 

BI, které by napomohly zvýšení stability této firmy. V praktické části využiji metodu 
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nestandardizovaných rozhovorů s uživateli informačního systému a informačních 

technologií a s IT manažery ve firmě EMOS spol. s r. o. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 Zkratka MIS, která je využívána v souvislosti s Manažerským informačním 

systémem, je rovněž zkratkou pro Marketingový informační systém, který pojmenoval 

Philip Kotler. Jelikož může dojít snadno k záměně těchto systémů, je nutné uvést základní 

rozdíly. 

 

2.1.  Marketingový informační systém 

 

 Při tvorbě marketingové analýzy, plánování, implementaci a kontrole potřebují 

marketingový manažeři především informace. Tyto informace musí dávat přehled 

o zákaznících, dodavatelích, konkurenci, ale i o dalších faktorech trhu. V dřívějších dobách 

nebyl marketingový informační systém významný. Existovaly malé podniky, jejich vedení 

znalo přímé zákazníky a informace od nich získávalo přímým dotazováním. V průběhu 

století se firmy stávaly celostátními i nadnárodními, proto se také zvýšily nároky na 

množství a kvalitu informací. S rostoucími příjmy a náročností kupujících, prodávající 

zjišťují, že je nutné vědět, jak kupující reagují na odlišné produkty a přestože prodávající 

využívají dokonalejší marketingové přístupy, musí čelit rostoucí konkurenci. Aktuální 

informace proto potřebují manažeři proto, aby mohli rozhodovat včas a dříve než jejich 

konkurence (Kotler, 1992). 

 

 V poslední době také zaznamenáváme rostoucí nabídku informací. Zvyšující se 

výkonnost výpočetních technologií a dalších systémů umožňuje firmě získávat nepřeberná 

množství dat a údajů. Mnohdy je jich příliš a chybí zejména ta správná data. Podřízení 

často nechtějí poskytovat informace, o kterých si myslí, že nevyjadřují správně jejich 

výkon. Významné informace často přicházejí pozdě, aby se daly využít, nebo jsou včasné 

informace nepřesné. V současnosti se firmy vyznačují tím, že zkoumají informační potřeby 

a vytvářejí informační systémy, které odpovídají jejich potřebám. 

 

 Informace je nutné zajišťovat ne pouze nahodile, ale pomocí promyšlené koncepce. 

Základem této koncepce je postupné soustředění a třídění exitujících informací v podniku a 

následné doplnění o vnější informace. 
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 Kotler (1992, s. 72) říká, že „Marketingový informační systém tvoří lidé, zařízení a 

procedury na sběr, třídění, analýzu, hodnocení a distribuci potřebných, včasných a 

přesných informací pro marketingové rozhodování.“ Informace jsou vyhodnocovány tak, 

aby byly k dispozici ve správném čase, kvalitě a množství.  

 

 Marketingový informační systém slouží marketingovým manažerům pro řízení a 

rozhodování v oblasti marketingového plánování, implementace a kontroly, ve správné 

formě a ve správném čase. Marketingový informační systém je třeba budovat, protože se 

marketing globalizuje a zvyšují se nároky zákazníků, také je zaznamenán přechod od 

cenové k necenové konkurenci (Kotler, 1992). 

  

2.2.  Manažerský informační systém 

 

 Manažerský informační systém v dnešní době zahrnuje celý komplex činností, od 

řízení v oblasti prodeje, nákupu, dopravy, přes oblasti financí a finančního vykazování k již 

zmíněnému řízení v marketingu. Manažerský informační systém tedy může zahrnovat i 

Marketingový informační systém (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

 

 Manažerům a majitelům firmy trvá získání informací o stavu firmy i několik dnů. 

Jedním z důvodů může být i to, že nepoužívají tento systém. Manažerský informační 

systém má napomáhat organizacím s analytickými a rozhodovacími procesy, které 

umožňují uchovávat a zobrazovat data v takové formě a struktuře, aby manažer mohl 

snadněji a rychleji rozhodovat. Samozřejmostí jsou ovšem opět kvalitní data a také 

spolupráce uživatelů. Proto je třeba nejenom zvolit vhodné řešení a vybrat správného 

dodavatele, ale také přesvědčit zaměstnance k využívání možností Business Intelligence.  

 

 Stávající informační systémy společností obsahují značné množství údajů 

důležitých pro řízení a chod podniku. Tato data však často nepředávají v odpovídající 

formě řídícím pracovníkům, aby je mohli dále analyzovat a na jejich základě se rozhodovat 

o další budoucnosti firmy. Řešením tohoto stavu může být nasazení výkonných 

analytických a vykazovacích nástrojů souhrnně označovaných jako Business 

Intelligence (BI), které uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů 

nezávisle na způsobu jejich uložení (Gála, Pour, Toman, 2006). 



5 
 

2.3.  Business Intelligence (BI) a její vývoj 

 

 Business Intelligence (BI) je termín, označující celý souhrn činností, úloh a 

technologií, které dnes stále častěji tvoří běžnou součást řízení podniků a jejich 

informačních systémů. Tento termín zpopularizoval v roce 1989 Howard Dresner, 

výzkumný pracovník společnosti Gartner Group, když jej užil jako zastřešující termín pro 

soubor pojmů a metod, jejichž společným cílem je zlepšit rozhodování v organizacích za 

pomoci systémů pro zpracování informací. Business Intelligence není právě český termín, 

ale v odborné praxi se vžil a současně je pro něj složité najít český přijatelný překlad. 

Může se použít spojení Manažerský informační systém, méně časté je užití podniková 

inteligence apod.  Pojem Business Intelligence můžeme také chápat a volně překládat jako 

prostředek pro podporu konkurenceschopnosti podnikání, chápeme-li pod pojmem 

Intelligence prostředí a v něm realizovaný nástroj pro podporu rozhodování (Gála, Pour, 

Toman, 2006). 

 

 První náznaky aktivit, které dnes označujeme jako data mining, neboli dolování 

dat, se objevily v 60. letech 20. století s rozvojem počítačové techniky. Šlo například 

o využívání regresní analýzy s automatickým výběrem proměnných a prvních 

rozhodovacích stromů. Většinou se však jednalo o ojedinělé případy nebo akademické 

záležitosti.  

 

 Řešení, která směřují k podpoře manažerských a analytických úloh v podnikovém 

řízení, se začala objevovat již na konci 70. let minulého století, zejména v souvislosti 

s rozvojem internetového zpracovávání dat. Avšak koncem 80. a začátkem 90. let se začaly 

prosazovat další trendy, a to v multidimenzionálních (vícerozměrných) technologiích, 

především datové sklady a datová tržiště. Vývoj statistických metod, databázových 

aplikací a umělé inteligence spolu s rychlým růstem rychlosti a paměti počítačů byly 

dispozice, které umožnily v 70. a 80. letech první systematická využití dat. Obrat přišel 

začátkem 90. let. V té době již byly vytvořeny metody, které odstranily dřívější nedostatky. 

Za rozvojem těchto technologií stáli zejména Ralph Kimball a Bill Inmon (Novotný, Pour, 

Slánský, 2005). 

 

 Zvláště v USA rostla poptávka ze strany komerčních organizací, disponujících již 

velkým objemy dat a neschopných z nich pomocí klasických tabelačních metod získat 
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nezbytné podklady pro rozhodování. Již zdaleka není ze strany IT firem nutné tak velkého 

úsilí v oblasti přesvědčování zákazníků o výhodnosti BI řešení, jak tomu bylo v nedávné 

minulosti. Naopak stále častěji jsou aktivní firmy či instituce.  

  

 Jak již bylo řečeno v úvodu, v České republice se o těchto datových skladech a 

tržištích hovoří spíše až v druhé polovině devadesátých let a jejich využití se datuje ke 

konci 20. století, od roku 1998. V souvislosti s datovými sklady a narůstajícím objemem 

dat se začínají prosazovat i technologie tzv. dolování dat, které je založeno na analýzách 

dat s využitím matematických a statistických metod (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

 

2.4.  Význam Business Intelligence 

 

 „Business Intelligence (BI) je sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je 

účinně a účelně podporovat řídící aktivity ve firmě. Podporují analytické a plánovací 

činnosti organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních1 pohledů na 

podniková data. Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí 

podnikového řízení, tj. prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, 

majetku, řízení lidských zdrojů, výroby.“2  

 

 Tato definice poukazuje na analytický a plánovací charakter Business Intelligence 

aplikací, které se liší od transakčních uživatelských, pohledem na data. V transakčních 

aplikacích uživatel pozoruje zákazníky se všemi jejich charakteristikami, včetně tržeb, ale 

v analytických aplikacích BI uživatele zajímá ukazatel tržeb, a to z různých pohledů, např. 

zákazníků, prodaného zboží, v časovém vývoji. Business Intelligence je orientována na 

vlastní využití informací v řízení a rozhodování, neslouží pro realizaci běžných 

obchodních, finančních a dalších transakcí. Jak jsou možnosti BI využity, dnes do značné 

míry ovlivňuje výkonnost a kvalitu řízení firmy a v souvislosti s tím nakonec i její 

celkovou úspěšnost a konkurenceschopnost. BI ovšem musí být úzce provázána na ostatní 

aplikace ICT, čerpá z nich vstupní data a stále častěji tato data do ostatních aplikací vrací. 

Z tohoto vyplývá, že kvalita řešení BI je závislá na kvalitě ostatních (transakčních) 

aplikací, zejména na kvalitě jejich databází.  

 

                                                           
1 Rozumíme možnost nahlížen na realitu z několika možných úhlů pohledu. 
2 Gála, Pour, Toman (2006, str. 90) 
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 Jak upřesňuje David Slánský (2005), v širším pojetí si tedy pod pojmem Business 

Intelligence můžeme představit celkové řešení podporující analytické a rozhodovací 

procesy v organizaci. Součástí jsou nástroje pro přenos dat, databázové komponenty, 

analytické komponenty, prezentační vrstva a v neposlední řadě oborové a technické 

znalosti. V užším pojetí, jež často využívá firma Gartner, lze pod Business Intelligence 

rozumět analytické platformy pracující nad databází datového skladu a poskytující přímou 

podporu analytickým a rozhodovacím procesům organizace.  

  

 Každý uživatel ve firmě potřebuje aplikace Business Intelligence, každý ale 

v trochu jiné podobě. BI představuje technologii, která umožňuje přeměnu dat uložených 

v různých datových zdrojích na informace, které jsou pak v přehledné podobě 

prezentovány koncovým uživatelem. Business Intelligence obsahuje tři základní funkce, 

kterými jsou efektivní ukládání dat pro jejich rychlé vyhledávání, analýzu historických dat 

a empirické modelování a predikci chování.  

 

 Zásadním významem BI je strategické řízení společnosti. V prostředí stále silnější 

konkurence musí podnikoví analytici a manažeři rozhodovat s vysokou zodpovědností a 

současně pod časovým tlakem. Na základě potřeb společností vznikla poptávka po řešeních 

BI. Vedení si požaduje informace o okamžité situaci v podniku, trendech na trhu, mezi 

konkurencí atp. Znamená to, že pro zodpovědná rozhodnutí musí mít dostatek relevantních 

a objektivních informací, které jsou dostupné rychle, s minimální technickou náročností na 

manipulaci, a přitom s možností rychle formulovat nové požadavky na další informace 

odpovídající aktuální obchodní nebo výrobní situaci (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

 

2.5.  Co dokáže Business Intelligence 

 

 Při využívání Business Intelligence je kladen velký důraz na komplexnost řešení. 

Pokud by tedy mělo být řešení komplexní, mělo by zahrnovat nástroje pro integraci, 

transformaci a konsolidaci dat, dále pak nástroje pro tvorbu analytických pohledů do dat. 

Nástroje by měly umožňovat vytváření reportů a řídit jejich distribuci. Součástí 

komplexního BI řešení jsou ale i nástroje pro koncové uživatele, ať už analytiky či jiné 

odborníky, v podobě sofistikovaných aplikací na dolování dat, scorecarding, plánování 

nebo běžné kancelářské aplikace pro interpretaci informací jejich koncovému spotřebiteli. 

Nástroj pro Business Intelligence by tedy měl být zejména schopen analýzy informací 
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obsažených v multidimenzionální kostce, být schopen jejich úprav, respektive prezentace 

v požadovaném formátu. Takový nástroj musí být jednoduše použitelný i pro 

netechnologicky orientované uživatele. Nástroje BI by měly být snadno uživatelsky 

ovladatelné, měly by poskytovat pro všechny uživatele jednoznačné informace, které by 

měly být v přehledné formě.  

 

 Kromě vyžadovaných informací by nástroje BI měly uživatele upozorňovat na 

výskyty nežádoucích dat nebo událostí. V silách BI není zajistit správné vstupy do 

primárních datových zdrojů, nicméně nástroje BI mohou postupně pomoci ke zkvalitnění 

datové základny tím, že upozorňují a odhalují podezřelé výskyty dat (Gála, Pour, Toman, 

2006). 

 

 V Business Intelligence se mohou vyskytnout různé druhy chyb. Může se jednat 

o chyby v datech, programech nebo obsluze. Chyby mohou nastat v programovém 

vybavení, rozlišují se také chyby drobné a fatální, drobné však nepoškozují uživatele ani 

systém, naopak fatální chyby jsou způsobeny chybným výpočtem, chybnými informacemi 

a musí být neprodleně odstraněny. Další chyby jsou způsobeny uživatelem, přičemž 

systém by měl být koncipován tak, že chybu odhalí a uživatele upozorní. Musí se však 

počítat i s takovými chybami, které systém nalézt neumí, sem patří zejména špatné vložení 

dat. Takovýmto chybám by mělo být předcházeno, a to buď důkladným testováním, jedná-

li se o chyby v systému, nebo zabudováním ochrany (vložení čísla pracovníka, grafický 

výstup pro lepší interpretaci), jde-li o chybu zaviněnou uživatelem (Bébr, Doucek, 1996). 

 

 Silnou stránkou je grafická podoba BI nástrojů, jež umožňuje rychlý přehled 

sledovaných ukazatelů, snadná ovladatelnost při potřebě změnit úhel pohledu, dynamický 

přístup k datům. Business Intelligence umí zpřehlednit a zjednodušit dostupnost informací 

pro vedení společnosti. Slabou stránkou může být naopak to, že není umožněno přímé 

ovlivňování dat ve zdrojových systémech a také pro svoji časovou náročnost zpracování 

dat ve zdrojových systémech reagují na získávaná data se zpožděním. V silách Business 

Intelligence není zidealizovaná představa některých manažerů, kdy řešení BI je schopno 

řídit výkonnost společnosti. Řízení je působištěm manažerů, ale BI dává dobré podklady 

pro správná rozhodnutí manažera a umožňuje, aby toto rozhodnutí bylo učiněno včas a aby 

nebyly opomenuty některé aspekty. Výsledky se také musí týkat skutečně klíčových 

oblastí, ne detailů (Gála, Pour, Toman, 2006). 
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 Zpracování a uložení dat v systémech je založeno především na využívání 

relačních databázových systémů. Toto řešení je velmi výhodné, protože jsou zde data 

přehledně uspořádána a v případě efektivně navržené datové základny umožňují rychle 

provádět jednotlivé transakce. Také zajišťují celistvost dat, bezpečnost přístupu k datům 

a další potřebné charakteristiky spojené s řízením firmy na taktické nebo operační úrovni.  

 

 Přetrvává názor, že pouze velké podniky by se měly orientovat na implementaci BI, 

protože obyčejně generují velká množství dat. Příkladem mohou být telekomunikační 

operátoři a nadnárodní společnosti. Bylo by však chybou vycházet pouze ze skutečného 

objemu dat společnosti, protože strategické řízení potřebují všechny podniky bez ohledu na 

velikost. Z hlediska operativního řízení je zřejmé, že společnost, jejíž hlavní pracovní 

náplní je ukládání velkého množství dat s potřebou jejich rychlého využití, potřebuje větší 

datový sklad než například podnik zakázkového strojírenství. Společnost s méně rozsáhlou 

datovou základnou nemusí realizovat řešení datového skladu, to však za předpokladu, že 

lze v malých a středně velkých podnicích řešit sběr dat jiným a efektivnějším způsobem. 

Naopak potřebu implementace BI pro podporu strategického řízení má každá firma 

z jakéhokoliv odvětví. Existence relevantních interních informací, znalost trendových 

analýz a směrování trhu je dnes naprosto nezbytnou podmínkou úspěchu v současném 

dynamickém obchodním prostředí.  

 

2.6.  Principy práce Business Intelligence 

 

2.6.1. Návrh a realizace jednotné informační báze podniku 

 Jednotnou informační bází podniku rozumíme datový prostor, který obsahuje 

všechny informace, důležité pro podporu řízení a rozhodování. Tato informační báze se 

nazývá datový sklad (data warehouse). Datový sklad vzniká sloučením informací 

z různých heterogenních systémů.  

 

Zdrojová data 

 Zdrojová data mohou být jakékoliv databáze nebo systémy, které obsahují 

informace důležité pro manažerská rozhodnutí. Zdrojové databáze mohou běžet na různých 

platformách, např. Windows, DOS, a mohou být v různých formátech, např. MS Office. 
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Návrh a tvorba datového skladu 

 Datový sklad je databáze, ve které se integrují data ze zdrojových systémů a 

databází. Strukturu datového skladu ovlivňují dva základní faktory, kterým jsou požadavky 

řídících pracovníků a datové zdroje podniku. Do datového skladu se transformují data 

z různých heterogenních zdrojů. Během těchto transformací se data propojují, čistí, 

agregují, vytvářejí se odvozené veličiny atp., tak, aby výsledkem byla konzistentní 

databáze se všemi potřebnými informacemi. Nutná je pravidelná aktualizace datového 

skladu, ten bývá zpravidla oddělen od provozních systémů, jeho aktualizace se tedy 

provádí dávkově. Nezbytná je také údržba a správa datového skladu, protože se v praxi 

často stává, že se mění jak požadavky řídících pracovníků na informace, tak struktura 

zdrojových dat (Doucek, 2004). 

 

2.6.2. Návrh a realizace specifických manažerských modelů 

 Datový sklad obsahuje všechny relevantní informace podniku. Nad touto 

společnou celopodnikovou bází se budují manažerské modely, ty jsou tvořeny pro potřeby 

konkrétních skupin řídících pracovníků a obsahují informace právě pro vybranou skupinu. 

Příkladem může být účetní model s informacemi o stavech a změnách na jednotlivých 

účtech, analýzou rozvahy, výsledovky, cash-flow apod. Model je tvořen dimenzemi a 

ukazateli. 

 

 Dimenze vyjadřuje určitý úhel pohledu, například zákazník, zboží, čas, účet.  

 

 Ukazatel je ekonomická veličina, kterou zkoumáme, například obrat, prodej v Kč, 

prodej v ks, marže, zisk. Při práci s modelem sledujeme vždy určité ukazatele podle 

určitých dimenzí. V rámci jednoho modelu lze libovolně kombinovat dimenze i ukazatele 

tak, abychom dostali potřebnou informaci (Doucek, 2004). 

 

2.7.  Základní principy řešení Business Intelligence 

 

 V praxi se vyskytuje velké množství možností a variant řešení Business 

Intelligence, které využívají a kombinují jednotlivé BI technologie a produkty v různé 

podobě. Na první úrovni stojí základní řešení, které je založené na multidimenzionální 

databázi a datovém skladu, na což navazuje komplexní řešení BI s využitím nejrůznějších 

podpůrných BI produktů a technologií (Gála, Pour, Toman, 2006). 
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2.7.1. Základní BI řešení 

 Základní řešení jsou taková, která jsou postavena na obecných společných 

principech a produktech.  

 

Obr. 2. 1. Základní řešení BI s multidimenzionální databází 

             

Zdroj: Gála, Pour, Toman (2006, str. 91)  

  

 Tento obrázek dokumentuje takové výchozí řešení BI aplikací s využitím 

multidimenzioální databáze, do níž se ukládají data z databází transakčních aplikací, 

respektive produkčních systémů. Dala se z produkční do mulidimenzionální databáze 

transformují pomocí programových prostředků ETL (Extraction Transformation Loading). 

Data se pak uživateli zpřístupní pomocí klientských aplikací různé úrovně (Gála, Pour, 

Toman, 2006). 

 

 K základním principům BI řešení patří transakční aplikace, které jsou primárně 

určeny pro pořizování a aktualizace dat, tomu odpovídá jejich architektura i uspořádání dat 

v databázi. Data jsou v transakčních aplikacích pořizována v reálném čase a aplikace jsou 

tak zatěžovány kontinuálně. Analytické aplikace BI jsou oproti transakčním určeny 

převážně pro podporu analytických dotazů a tomu musí odpovídat i jejich architektura a 

organizace dat. Zatímco transakční aplikace obvykle udržují databáze pouze 

s aktuálními daty, analytické aplikace jsou založeny na využití časové dimenze, to 

znamená, že ukládají data do databází postupně v časových snímcích a to vyvolává velmi 

rychlé narůstání objemu dat. Většina analytických aplikací aktualizuje svá data periodicky 

(běžně v denních intervalech), i když jsou postupně realizovány aplikace umožňující 

aktualizaci dat v reálném čase. Zatížení analytických aplikací je z tohoto důvodu nárazové, 

velké zatížení je typické pro období nahrávání dat do analytických databází a při vysoké 
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složitosti provozovaných analytických úloh. Zatímco transakční systémy udržují data na 

maximální úrovni detailu, tedy na úrovni jedné transakce se všemi jejími detailními 

atributy, analytické systémy ukládají pouze data relevantní pro analýzy, tedy buď 

agregovaná na vyšší úrovni než jednotlivé transakce nebo zahrnující pouze některé jejich 

atributy (Gála, Pour, Toman, 2006).  

 

 Určité omezení tohoto způsobu realizace BI záleží na rozsahu dat pro analytické 

účely, resp. jejich detailu. Jeho řešením bylo uplatnění datových skladů pro umístění právě 

takových detailních a tedy i velmi rozsáhlých dat. Tento další přístup dokumentuje schéma 

na obrázku 2. 2. 

 

Obr. 2. 2. Řešení BI s datovým skladem 

                  

Zdroj: Gála, Pour, Toman (2006, str. 92) 

  

 Nyní následuje objasnění všech součástí řešení, které jsou uvedeny na 

předcházejících obrázcích. 

 

Produkční (zdrojové) systémy 

 „Produkční systémy (někdy také označovány jako primární, transakční či „legacy“) 

jsou takové systémy podniku, ze kterých aplikace Business Intelligence získávají data a 

nepatří do skupiny BI aplikací“.3 Vlastností těchto systémů je jejich architektura, která 

podporuje ukládání a modifikaci dat v reálném čase. Oproti BI aplikacím tyto systémy 

nejsou navrženy pro analytické úlohy. Příkladem mohou být specializované systémy pro 

podporu personálních oddělení, pro podporu finančních oddělení a další. Zdrojem pro 

                                                           
3 Gála, Pour, Toman (2006, str. 92) 
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řešení BI nemusí být pouze vnitřní systémy podniku, ale i externí systémy (např. databáze 

podnikatelských subjektů, telefonní seznamy, výstupy statistických úřadů či vládních 

institucí). 

 

 Produkční systémy jsou hlavním a mnohdy i jediných vstupem do BI. V praxi je 

většinou spektrum zdrojových (produkčních) systémů pro BI velmi různorodé a to jak 

obsahově, tak technologicky. Úkolem řešení BI je tedy zajistit analýzu těchto zdrojů 

z pohledu potřeb řízení firmy, výběr relevantních dat pro řízení a následně jejich 

vzájemnou integraci. Právě tato část projektů BI je pracovně, časově i finančně 

nejnáročnější, ale představuje zcela nepostradatelný předpoklad úspěšných aplikací BI. 

 

ETL 

 ETL (Extraction, Transformation and Loading) je jednou z nejvýznamnějších 

komponent celého komplexu BI. Běžným označením pro prostředky ETL je také datová 

pumpa. „Jejím úkolem je data ze zdrojových systémů získat a vybrat (Extraction), upravit 

do požadované formy a vyčistit (Transformation) a nahrát je do specifických datových 

struktur, resp. datových schémat datového skladu (Loading).“4 

 

 Tyto nástroje lze použít pro přenos dat mezi dvěma či více libovolnými systémy. 

Stejně jako nástroje pro zajištění datové kvality a správu metadat, tak i ETL systémy 

získaly na důležitosti až s rozvojem analytických systémů, tedy s explicitní potřebou pro 

zajištění přenosu dat mezi různými aplikačními systémy v rámci různorodého 

databázového prostřední. ETL nástroje pracují v dávkovém (batch) režimu, data jsou tedy 

přenášena v určitých časových intervalech. Pro dnešní BI řešení se jedná většinou o denní, 

týdenní a měsíční intervaly (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Multidimenzionální databáze 

 Aplikace BI jsou založeny především na využití tzv. multidimenzionálního uložení 

dat. Základem je multidimenzionální tabulka umožňující rychle a pružně měnit jednotlivé 

dimenze, tedy měnit pohledy uživatele na modelovanou ekonomickou realitu, jejich řazení 

do nových souvislostí, vyhledávání zákonitostí (trendových charakteristik), indikaci 

odchylek klíčových ukazatelů od plánovaných hodnot, práci s historií a předvídání 

budoucího vývoje.  

                                                           
4 Gála, Pour, Toman (2006, str. 92) 
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 Na ekonomiku jakéhokoliv podniku musíme nahlížet multidimenzionálně, protože 

ekonomické aplikace jsou rozvinuty v čase a počet dimenzí užívaných v tabulkových 

kalkulátorech je nedostatečný. V malých organizacích manažer neztrácí přehled a dokáže 

sledovat i podrobnosti. U větších organizací však musí být informace pro manažera pečlivě 

připravovány. Multidimenzionální forma informací je u velkých organizací praktická i 

nutná, např. ve státní správě, v bankovnictví, kontrolních úřadech. Výhodou je schopnost 

operativně pracovat v neprostorové matici s výrazně větším počtem buněk. Dimenzionální 

uložení dat je většinou realizováno na bázi metadatové nadstavby nad relačními tabulkami. 

Metadata přiřazují řádky a sloupce relačních databází jednotlivým dimenzím a buňkám 

v n-dimenzionální tabulce. V metadatech jsou také obsažena pravidla agregace dat na 

jednotlivých úrovních definovaných dimenzí. 

 

 Požadavek pohlížet na data z více hledisek (dimenzí) s sebou přináší i požadavek 

na optimalizované fyzické ukládání dat, zejména se jedná o data historická, agregovaná a 

ukládaná v jednoduché struktuře vhodné pro analýzu. Pro takové uložení a operace daty se 

využívá název OLAP – On Line Anylytical Processing, neboli on-line analytické 

zpracování dat. Po zavedení pojmu BI a současně s rozvojem nástrojů a technologií pro 

podporu analytických činností v organizaci, se pojem OLAP zúžil. V užším významu 

chápe čistě technologicky Gála, Pour, Toman, (2006) OLAP jako „informační technologii 

založenou především na koncepci multidimenzionálních databází. Jejím hlavním principem 

je několikadimenzionální tabulka umožňující rychle a pružně měnit jednotlivé dimenze a 

měnit tak pohledy uživatele na modelovanou ekonomickou realitu“.  

 

 Mezi základní vlastnosti OLAP patří poskytování informací na základně vstupů 

získaných z primárních dat (obrázek 2. 2.). Data jsou uložena multidimenzionálně 

(v multidimenzionálních databázích), data také obsahují různé úrovně agregace, a to dle 

hierarchické struktury dimenzí. Je zde zachycen faktor času a je možné realizovat časová 

srovnání, časové řady, predikovat možný vývoj sledovaných ukazatelů atd.  

 

 Na základě technologie OLAP jsou založeny OLAP databáze, které představují 

jednu nebo několik souvisejících OLAP kostek. Ty již zahrnují předzpracované agregace 

dat podle definovaných hierarchických struktur dimenzí a jejich kombinací. Technologie 

OLAP se realizuje v několika variantách, a to MOLAP (Multidimensional OLAP), 

ROLAP (Relational OLAP), HOLAP (Hybrid OLAP) a DOLAP (Desktop OLAP). 
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 MOLAP využívá specifickou multidimenzionální databázi. Informace jsou v této 

speciální databázi, navržené jako množina multidimenzionálních matic a jsou 

aktualizovány a doplňovány v určeném pravidelném intervalu. 

 Pro ROLAP je specifický přímý přístup k datům relačního primárního systému, 

což znamená, že data prezentovaná v zobrazovacím nástroji jsou získávána přímo 

z původních datových zdrojů. Pro uložení dat se tedy používají standardní relační databáze 

a data z nich jsou vybírána pomocí dotazů. 

 HOLAP kombinuje obě předešlé technologie. Data čerpána přímo z primárních 

zdrojů, přičemž jejich část je ukládána do multidimenzionálních matic. Do 

multidimenzionální databáze se ukládají agregované údaje, jejichž získávání bývá nejvíce 

časově náročné.  

 DOLAP je nejmladší architekturou OLAP databází, která se objevila koncem 

90. let. DOLAP umožňuje připojení se k centrálnímu úložišti OLAP dat a stáhnout si 

určitou podmnožinu kostky na lokální počítač. Veškeré analytické operace jsou pak 

prováděny nad touto lokální kostkou, takže uživatel nemusí být připojen k serveru. Toto je 

výhodné zejména pro mobilní aplikace a podporu mobilních uživatelů obecně (Gála, Pour, 

Toman, 2006). 

 
 Při srovnávání jednotlivých technologií vyplyne, že výhodou pro ROLAP je přímý 

přístup k datům až na konkrétní úroveň a nejsou zde časové prodlevy od změn v primárním 

systému, nevýhodou naopak je dlouhá doba odezvy. Výhodou u MOLAP je jednodušší 

nastavení a rychlejší zpracování požadavku, nevýhodou je realizace databáze s určitým 

zpožděním a u MOLAP lze získat pouze agregovaná data. HOLAP je kombinací obou 

předešlých technologií (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Datový sklad (Data Warehouse, DWH) 

 Datové sklady jsou další z technologií, které jsou uplatňovány v BI, která reagovala 

na potřebu pracovat v analytických aplikacích (BI), s daty na stále vyšší úrovni detailu, a 

tedy se stále většími objevy. Datové sklady ukládají data v relačních databázích. Data také 

nemusí být přímo uložena pro multidimenzionální aplikace, ale jsou pro analýzy vyčleněna 

a oddělena od produkčních databází. Multidimenzionální aplikace se tedy řeší kombinací 

datového skladu a multidimenzionálních aplikací (OLAP), kde jsou ale uložena data 

agregovaná podle jednotlivých dimenzí (Gála, Pour, Toman, 2006). 
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Klientské aplikace 

 Klientské aplikace můžeme v BI rozlišovat v podstatě na dvou základních úrovních, 

kterými jsou reporting, což jsou analytické tabulky a přehledy, realizované na základě 

dotazů do databází datových skladů, případně mulidimenzionálních databází, a 

manažerské aplikace, kde se předpokládá jejich vyšší flexibilita vzhledem 

k momentálním požadavkům uživatele.  

 

Reporting 

 Reportingem rozumíme činnosti spojené s dotazováním se do databází pomocí 

standardních rozhraní těchto databází. V rámci reportingu lze identifikovat standardní 

reporting, kdy jsou v určitých časových periodách spouštěny předpřipravené dotazy, nebo 

ad hoc reporting, kdy jsou na databáze (většinou) jednorázově formulovány specifické 

dotazy, explicitně vytvořené uživatelem. 

 

Manažerské aplikace  

 Manažerské aplikace je typ klientských aplikací BI, které v sobě integrují důležité 

datové zdroje. S tím jsou spojeny i specifické nároky na prezentace informací a jejich 

zpřístupnění vedoucím pracovníkům a analytikům firmy. Pro manažerské aplikace je 

významné, že jsou navrhovány speciálně pro poskytování manažerských informací, 

umožňují sledovat firemní procesy, plnění cílů organizace apod. Jsou schopné přistupovat 

ke konkrétním datům stejně tak, jako vytvářet data agregovaná, poskytují nástroje pro on-

line analýzy zahrnující především analýzy trendů a identifikaci výjimek. Jsou také 

jednoduše ovladatelné a zajišťují vysokou vypovídací hodnotu výstupů prostřednictvím 

grafického uživatelského prostředí.  

 

 Manažerské aplikace se mohou provozovat v různém technologickém prostřední. 

S ohledem na zmíněnou požadovanou flexibilitu jsou však většinou realizovány 

klientskými aplikacemi nad mulidimenzionálními databázemi (MOLAP, ROLAP, 

HOLAP). Klientské manažerské aplikace se vytvářejí a provozují s pomocí různých 

prostředků, a to zejména specializovaných produktů pro manažerské aplikace (např. 

COGNOS PowerPlay, ProClaris a další) nebo kancelářských prostředků (např. Microsoft 

Excel, Access a podobně). Používání kancelářských prostředků má jednu velkou výhodu, a 

to v jednoduché dostupnosti těchto prostředků, minimálních nákladech a zejména 

znalostech uživatelů, kteří s těmito prostředky běžně pracují. Pro realizaci funkcí BI se 
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často využívají kontingenční tabulky MS Excelu, které umožňují pružně měnit obsazení 

řádků a sloupců tabulky. 

 

 S rozsahem BI aplikací, nárůstem objemů datových skladů, zvyšujícím se počtem 

uživatelů a tím i rostoucími provozními nároky bylo nutné hledat další řešení zefektivnění 

projekce i provozu BI. Postupně se proto vytvářela podstatně komplexnější řešení, do nichž 

vstupovaly další prostředky a technologie (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

2.7.2. Komplexní BI řešení 

 Je nutné zdůraznit, že konkrétní uspořádání jednotlivých komponent v komplexních 

řešeních Business Intelligence se může výrazně měnit podle situace a potřeb daného 

zákazníka nebo podniku.  Vedle již vymezených programových prostředků a nástrojů se 

komplexní řešení BI vyznačují celou řadou dalších součástí. Jsou to například datová 

tržiště, dočasné úložiště dat, operativní úložiště dat, integrační nástroje, dolování dat, 

nástroje pro zajištění kvality dat, nástroje pro správu metadat a další, viz obrázek 2. 3. 

(Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Obr. 2. 3. Komplexní řešení Business Intelligence 

                  

Zdroj: Gála, Pour, Toman (2006, str. 102) 

 

 Nyní bude následovat vymezení jednotlivých součástí BI řešení. 
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Datové tržiště (Data Markt, DMA) 

 Východisko datových tržišť je podobné jako u datových skladů. Rozdíl je ale v tom, 

že datová tržiště jsou určena pro omezený okruh uživatelů (oddělení, divize, pobočka, 

závod atp.) Základem jsou tak decentralizované datové sklady, které se postupně budou 

integrovat do celopodnikového řešení. Datové tržiště je tedy problémově orientovaný 

datový sklad, určený pro pokrytí konkrétní problematiky daného okruhu uživatelů (Gála, 

Pour, Toman, 2006). 

 

Dočasné úložiště dat (Data Staging Area - DSA) 

 DSA slouží k prvotnímu ukládání netransformovaných dat z produkčních systémů. 

Nachází své uplatnění zejména v neustále zatížených produkčních systémů, kde je nutné 

vybírat a přenášet jejich data s minimálním dopadem na výkonnost těchto systémů. 

Dočasné úložiště dat obsahuje data, která jsou detailní a nejsou zatím zkontrolována 

(nekonzistentní). Neobsahují historii, protože se přenášejí pouze aktuální data ze 

zdrojového systému. Tato data se také mění, po přenosu do dalších komponent se odstraní, 

DSA tedy slouží pouze k dočasnému uložení dat a do DSA nemají přístup koncoví 

uživatelé (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Operativní úložiště dat (Operational Data Store – ODS) 

 Operativní úložiště dat je komponentou, která nemusí být obsažena ve všech 

řešeních Business Intelligence. Stejně jako DSA tak ODS obsahuje data bez historie, tedy 

pouze aktuální snímky, které se mění po každém nahrání. Na rozdíl od DSA slouží ODS 

jako databáze podporující analytický proces. ODS je budována s cílem zpřístupnit 

uživatelům nebo ostatním systémům data pro analýzy či dotazy s minimálním zpožděním 

oproti jejich pořízení (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Dolování dat (Data Mining) 

 Dolování umožňuje pomocí speciálních algoritmů automaticky nacházet v datech 

strategické informace. Je to tedy analytická technika, která souvisí s datovými sklady jako 

velmi kvalitním datovým zdrojem pro tyto speciální analýzy. „Dolování dat lze tedy 

charakterizovat jako proces extrakce předem neznámých nebo nedefinovaných informací 

z velmi rozsáhlých databází.“5 Důležitou vlastností je, že se jedná o analýzy odvozené 

                                                           
5 Gála, Pour, Toman (2006, str. 104) 
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u obsahu dat, nikoli předem specifikované uživatelem, a jde především o odvozování 

prediktivních informací, nikoli pouze deskriptivních. Dolování dat slouží manažerům 

k nacházení nových skutečností, čímž napomáhají obrátit jejich pozornost na podstatné 

faktory podnikání, umožňují testovat hypotézy, odhalují ve stále se zrychlujícím a 

složitějším obchodním prostředí skryté korelace mezi ekonomickými proměnnými apod.  

 

 Dolování je založeno na množství matematických a statistických technik. Může se 

jednat o rozhodovací stromy, což je model, který zobrazuje data v podobě stromu, kde 

každý kořen určuje kritérium pro následné rozdělení dat do jednotlivých listů. Využívají se 

také neuronové sítě, generické algoritmy, které simulují biologickou evoluci v řešení 

zadaných problémů, a technika clustering a klasifikace, která slouží pro rozdělení dat do 

skupin s obdobnými charakteristikami (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Nástroje pro zajištění datové kvality 

  S nasazením analytických aplikací zažívají svůj prudký rozvoj nástroje pro zajištění 

datové kvality. Vzhledem k povaze řešení je důležité, aby tato práce probíhala nad 

korektními daty, dokumentujícími reálnou situaci podniku. Nástroje pro zajištění datové 

kvality se proto zabývají zpracováváním dat s cílem zajistit úplnost, soulad, konzistenci, 

přesnost, unikátnost a integritu. Úplnost znamená, že jsou identifikována a ošetřena data, 

která chybí nebo jsou nepoužitelná. Data jsou v souladu, když jsou uložena ve standardním 

formátu, konzistentní, když jsou ošetřena od hodnot, které reprezentují konfliktní 

informace. Přesná jsou ta data, která jsou přesná a nezastaralá, unikátní ta, která nejsou 

duplicitní. Integritní jsou data, která nepostrádají důležité vztahy vůči ostatním datům 

(Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

Nástroje pro správu metadat 

 Nástroje pro správu metadat odpovídají požadavkům, které získaly na důležitosti až 

s implementací řešení Business Intelligence. „Metadata jsou data o datech, a v této 

souvislosti slouží pro dokumentaci konkrétních implementací informačních systémů 

podniku. Metadata jsou popisem všech informačních systémů a jejich částí.“6 Z pohledu 

řešení BI zahrnují především datové modely, popisy funkcí, pravidel, reportů či požadavků 

na reporty. 

 
                                                           
6 Gála, Pour, Toman (2006, str. 105) 
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Další komponenty související s Business Intelligence 

 Existuje velké množství dalších nástrojů, které s úlohami BI souvisí a často jsou 

také do architektury BI zařazeny. Mezi takové komponenty patří Systémy pro podporu 

rozhodování (DSS – Decision Support Systems) a Expertní systémy (ES – Expert 

Systems). Systémy pro podporu rozhodování jsou určeny předně pro manažery na nižších 

úrovních řízení, kterým poskytují informace a navrhují řešení rozpoznaných problémů na 

základě vytvořených modelů.  Expertní systémy se snaží simulovat řešení již vzniklých 

problémů tak, jak by byly řešeny experty v daném oboru. (Gála, Pour, Toman, 2006). 

 

2.8.  Funkcionalita a aplikace Business Intelligence 

 

 Technologii Business Intelligence lze využívat ve všech oblastech lidského konání, 

kde je potřeba sledovat a analyticky vyhodnocovat hodnoty určitých ukazatelů (Gála, Pour, 

Toman, 2006). 

 

2.8.1. Business Intelligence v oblasti prodeje, nákupu a dopravy 

 Jednou z nejdůležitějších oblastí, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje úspěšnost 

celé firmy, je řízení prodeje. Zejména proto se aplikace Business Intelligence od začátku 

orientovaly na tuto oblast. Aplikace v řízení nákupu umožňují efektivně podpořit všechny 

činnosti spojené s plánováním a pořizováním materiálu, včetně řízení vztahů s dodavateli. 

Cílem BI je snížení celkových nákladů nákupu a zvýšení efektivnosti a kontroly nad celým 

procesem nákupu v podniku. V současné době spolu s rozvojem informačních technologií 

a značně efektivnější evidencí celého procesu dodávky mají aplikace Business Intelligence 

k dispozici stále více informací. Z toho důvodu řada aplikací v řízení dopravy v podniku 

je velmi rozsáhlá a její součástí jsou např. analýzy efektivnosti dopravců, analýzy 

dopravních nákladů, analýzy doby dodávky. 

 

2.8.2. Business Intelligence v marketingu 

 V současnosti se stává BI v marketingu součástí analytického CRM, tedy aplikace 

Customer Intelligence, přesto je možné pracovat i s individuálními marketingovými 

aplikacemi BI. Hlavním cílem je podporovat plánování marketingových kampaní a 

vyhodnocování jejich dopadu. Jsou zde obsaženy analýzy portfolia produktů a služeb, 

klasifikace a segmentace zákazníků, správa marketingových kampaní, tedy plánování a 

analýzy dopadu marketingových kampaní. 
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2.8.3. Business Intelligence v oblasti financí 

 BI se využívá i v řízení financí a poskytuje např. analýzu ukazatelů finanční 

výkonnosti za organizaci jako celek, jednotlivé závody, nákladová střediska, projekty, 

skupiny produktů a informace o tom, kde se odchylují od plánovaných hodnot. Obvykle je 

podporováno i prognózování a simulace finančního vývoje organizace, finanční 

výkaznictví a konsolidace, analýzy a ziskovosti, podporu při řízení finančních rizik 

spojených s finančními operacemi a nejrůznější finanční optimalizace. 

 

2.8.4. Business Intelligence lidských zdrojů 

 Tyto aplikace se využívají zejména ve velkých podnicích, kde manažeři potřebují 

znát analýzy pracovní síly, analýzy nákladů na pracovní síly a mnoho dalších. 

 

2.8.5. Business Intelligence v řízení výroby 

 S řízením výroby je spojeno  řízení kvality, což je jednou z klíčových domén 

Business Intelligence. Tato aplikace zahrnuje monitorování hlavních ukazatelů výrobního 

procesu, jako je například doba dodávky oproti plánu, rozpracovaná výroba, doba trvání 

výrobního cyklu, průchodnost výrobní linky, obrat zásob, ziskovost, kvalita výrobků, a to i 

pro jednotlivé útvary – závody, výrobní linky, dílny, sklady a další. 

 

2.8.6. Web Analytics 

 Web Analytics je speciální aplikace, která je uzpůsobena pro měření a analýzu 

ukazatelů získaných z provozu webových aplikací. Mezi uživatele této aplikace se řadí 

tvůrci webových stránek, dodavatelé obsahu www a zejména zákazníci. Cílem je 

poskytovat statistické údaje pro uživatele internetových serverů, analýzy pohybu 

návštěvníků po stránkách atd. (Gála, Pour, Toman. 2006). 

 

2.9.  Příklady produktů Business Intelligence 

 

 K uchopení Business Intelligence jako řešení je nutné si uvědomit, že se tato oblast 

neustále mění. V každé firmě či organizaci je BI proces, který se v čase vyvíjí, mění 

zaměření a podle potřeby vstřebává nové postupy a technologie. Ačkoliv počet dodavatelů 

BI řešení na trhu klesá vlivem fúzí a akvizic, implementace nových technologií a procesů 

zůstává pro společnosti hledající vlastní cestu k BI problematické. 
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Nejznámějšími nabízenými produkty pro oblast nasazení BI jsou např. platformy 

COGNOS firmy IBM nebo ProClarity firmy Microsoft. V současné době je vidět trend 

akvizic těchto BI technologií do nadnárodních gigantů v oblasti informačních technologií, 

ať už jde o COGNOS do IBM, ProClarity do Microsoft, neboť tyto firmy si uvědomují 

nutnost nabízet ucelené portfolio IT produktů, mezi něž již dnes neodmyslitelně patří i 

Business Intelligence. 

 

2.10. Předpoklady úspěšného nasazení Business Intelligence 

 
S ohledem na finanční a časovou náročnost projektu nasazení BI v podmínkách 

firmy je nutností mít dobře zvládnutou nejen metodiku implementace takových systémů, 

což je většinou zajištěno kvalitou dodavatelem požadovaného řešení, ale i taková 

záležitost, jako je absolutní podpora managementu a klíčových uživatelů dané společnosti. 

Tato podpora by měla vyplývat z uvědomění si přínosů implementace BI pro firmu, jako je 

např. rychlost a dynamičnost vyhodnocování dat. 

 
2.10.1. Výběrové řízení 

Výběrové řízení zahrnuje seznámení se s řešeními různých dodavatelů BI, tzn. např. 

s technologickou platformou, nad níž je BI vybudována, s možnostmi, které BI poskytuje, 

uživatelská přívětivost, reference u zákazníků, kde je již daný systém BI implementován, 

image dodavatele, cenová nabídka a mnohé další. Po uskutečnění této významné části 

implementace, která rozhoduje především o bezpečnosti investice do BI, již následují 

konkrétní kroky pro naplnění projektu, z nichž asi nejdůležitější pro úspěch implementace 

je formulace zadání projektu, která úzce souvisí s analýzou. 

 

2.10.2. Analýza  

 Po výběrovém řízení většinou následuje konkrétní analýza požadavků firmy na 

obsah BI, která slouží dodavateli k upřesnění cenové nabídky na základě zjištěného 

rozsahu a složitostí prací. Kvalita provedené analýzy z větší míry rozhoduje o úspěšnosti 

celého projektu, a proto by k jejímu provedení měli být určeni ti nejschopnější pracovníci 

jak na straně dodavatele, tak i na straně zákazníka. 

 
2.10.3. Zadání projektu 

 Součástí zadání projektu je stanovení vedoucích projektu na straně dodavatele a 

zákazníka, kteří zodpovídají za úspěšné zvládnutí realizace obsahu projektu, klíčových 
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uživatelů na straně zákazníka, kteří budou spolupracovat a zodpovídat za jednotlivé 

konkrétní oblasti BI (např. prodej, nákup, sklady, apod.), určení termínu, do kterého bude 

projekt realizován a cenové podmínky. 

 

 Finanční rozpočet představují položky za nákup software a licencí, práce externích 

pracovníků dodavatele, zodpovědných za instalaci BI na HW prostředcích zákazníka a 

ostatní náklady spojené s jejich prací (např. náklady spojené s dopravou a časem stráveným 

na cestě). Součástí ceny je i zaškolení klíčových uživatelů BI a administrátora tohoto 

systému na straně zákazníka. 

 

2.11. Finanční analýza 

  

 Finanční analýza je považována za nástroj řízení společnosti a hlavním úkolem je 

komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci 

specifických postupů a metod. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, 

ale také pomáhá odhalit případné chyby ve finančním hospodaření.  

  

 Hlavním zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy jsou účetní výkazy 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích (cash flow), které pomáhají 

popsat budoucí vývojové trendy. Výsledky a poznatky slouží zejména pro tvorbu plánu 

rozvoje, výběr strategie a její uskutečnění pro plánování samotné finanční situace, tedy pro 

plánování peněžních příjmů a výdajů.  

 

 Základem finanční analýzy jsou poměrové finanční ukazatele. Má-li být 

zhodnocena situace podniku, musí být komplexně posouzeny poměrové ukazatele 

(Kislingerová, Hnilica, 2005). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 Tato část mé bakalářské práce je seznámením s praktickým nasazením BI 

v podmínkách české firmy EMOS spol. s r.o. jako součásti celého uskupení skupiny firem 

EMOS. 

 

3.1.  Charakteristika podniku 

 

 EMOS spol. s r. o. je součástí skupiny firem EMOS, jejíž součástí jsou také EMOS 

Trading a. s. a dceřiné společnosti EMOS SK s.r.o. na Slovensku, EMOS PL sp. z o. o. 

v Polsku a EMOS SI d. o. o. ve Slovinsku (viz příloha č. 1). 

 

 Společnost EMOS spol. s r.o. vznikla 18. července 1991 a její právní formou je 

společnost s ručením omezeným. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, který je 

veden Krajským soudem v Ostravě. Předmětem podnikání je projektování elektrických 

zařízení, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, výroba, instalace 

a opravy elektronických zařízení, silniční motorová doprava nákladní, velkoobchod 

a specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, montáž 

a opravy vyhrazených elektrických zařízení, výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, 

kabelů a vodičů, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, výroba, instalace 

a opravy elektrických strojů a přístrojů, činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, realitní činnost, 

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby 

databank, správa sítí.  

 

 Své produkty nabízí společnost i prostřednictvím sítě 20 maloobchodních prodejen 

firmy EMOS Trading a.s. po celé Moravě. Sortiment nabízený firmou EMOS spol. s r.o. je 

dále také distribuován do velkoobchodů, maloobchodů, řetězců  a supermarketů po celé 

ČR, do zahraničí prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku, v Polsku 

a Slovinsku, dále pak do Maďarska, Ukrajiny, Litvy, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny 

a dalších evropských zemí. 

 

 V současné době jsou statutárním orgánem 3 jednatelé, přičemž každý z nich je 

oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Společnost vlastní dva společníci, každý 
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z nich má ve firmě 50 % podíl. Sídlo společnosti se nachází v centru města Přerova, 

logistické centrum této firmy se nalézá na okraji. Součástí jsou také 3 pobočky, které sídlí 

v Praze, Brně a v Českých Budějovicích. Konečná výše základního kapitálu činí do 

dnešního dne 64 950 000 korun.  

 

 Tato ryze česká společnost zabývající se importem, tuzemským prodejem 

a exportem elektro zboží, je v současné době v tomto oboru jednou z nejvýznamnějších 

firem v České republice. EMOS spol. s r.o. je předním distributorem značek GP Batteries 

a GP PowerBank, EMOS, Commax, ACI Farfisa, Strong, Opentel a poskytovatelem služeb 

a montáží slaboproudých zařízení.  

 

 Společnost od svého vzniku prošla dynamickým vývojem, došlo k rozšíření 

podnikatelských aktivit a portfolia nabízených produktů, ale také k posílení materiálně 

technické základny. Firma v současné době zaměstnává přes 200 lidí, disponuje velkým 

logistickým a širokým vozovým parkem. Záruku kvality reprezentuje certifikát ISO 9001.  

 

  V oblasti nákupu a prodeje elektro zboží součástkového charakteru byla firemní 

strategie v prvních letech fungování společnosti zaměřena pouze na prodej produktů 

pomocí sítě velkoobchodních partnerů, ke které v následujících letech přibyly další 

odbytové směry – přímý prodej, řetězce a sítě a export. V roce 2004 firma zavedla B2B 

a B2C systém internetového obchodu, který umožňuje zákazníkům on-line objednávat 

zboží pohodlně a přehledně po celých 24 hodin každý den v týdnu po celý rok. 

 

 V rámci České republiky firma EMOS spol. s r.o. distribuuje své zboží v současné 

době do více než 1500 prodejních míst - velkoobchodů, řetězců, supermarketů 

a maloobchodních prodejen. K významným obchodním partnerům patří obchodní sítě 

Makro, Globus, Plus-Discount, Interspar, Kaufland, OBI,  Hornbach a další.  

 

 Zboží firmy EMOS spol. s r.o. má své pevné místo na domácím trhu, ale je známé 

i v zahraničí, kam směřuje cca 30 % celkového obratu. Za účelem zkvalitnění kontaktů 

a dodávek zboží obchodním partnerům vznikly ve Slovenské republice, Polsku a Slovinsku 

dceřiné společnosti. Cílem dalších exportních dodávek je Maďarsko, Ukrajina, Litva 

a Chorvatsko. 
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 Zboží, které tvoří obchodní sortiment firmy, je nakupováno převážně 

od zahraničních dodavatelů, zbývající část  tvoří dodavatelé z České republiky. Nákup 

a technická podpora jsou zajišťovány tzv. produkt skupinami. Každá z nich se sestává 

z nákupčího a technika a zodpovídá za určitou část obchodního sortimentu, který spravuje 

komplexně - od výběru produktu a dodavatele přes nákup zboží až po technickou podporu 

poskytovanou zákazníkům (EMOS spol. s r. o. [online]). 

 

 Management firmy si zavčas uvědomil vzrůstající důležitost potřeby včasných 

a správných informací, které má k dispozici dříve než konkurence, pro rychlé a správné 

rozhodování při řízení firmy a udržení její stability. 

 

Proto vedení společnosti EMOS spol. s r. o. rozhodlo v roce 2004 implementovat 

Manažerský informační systém, který měl napomoci analyzovat silné a slabé stránky jejích 

procesů a tím nabídnout příležitosti či zavčas odhalit možné hrozby v rámci celého 

uskupení firem EMOS. 

  

Jako před každou složitější implementací nějaké součásti IT, tak i v případě 

nasazování BI v podmínkách firmy EMOS spol. s r.o. proběhla rozsáhlá příprava realizace 

projektu, která se skládala z několika částí. 

 

Prvním zásadním rozhodnutím byla volba platformy, nad kterou se BI měla 

vybudovat a s tím pak související výběr dodavatele této technologie a implementátora. 

Firma ve výběrovém řízení zvolila pro své potřeby COGNOS Power Play, který byl 

produktem stejnojmenné kanadské firmy COGNOS, označované jako světová jednička 

v oblasti BI. Jak již bylo výše uvedeno, v současné době je již po akvizici tato technologie 

stala součástí portfolia IT nabízeného firmou IBM. 

 

3.2.  Realizace Business Intelligence v EMOS spol. s r.o. 

 

 Realizace tak složitého projektu, jakým bezesporu nasazení Business Intelligence 

je, byla rozvržena do několika etap, přičemž o pořadí realizace rozhodovala důležitost 

obsahu dat této etapy. Jelikož EMOS spol. s r.o. je především obchodní organizace, 

zahrnovala první etapa řešení oblasti prodeje, což představovalo vyhodnocování 

uskutečněného prodeje zboží, pohledávek a platební morálky zákazníků a v neposlední 
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řadě i nerealizovaného prodeje zboží z důvodu jeho nedisponibility. Její nasazení bylo 

uskutečněno 31. 3. 2004. 

 

 Druhá etapa řešila oblast vyhodnocování skladů, nákupu, jakožto důležitých 

podpůrných procesů prodeje. Její nasazení proběhlo o měsíc později, tzn. 30. 4. 2004. 

  

 Třetí etapou byla řešena oblast finančního controllingu a její zprovoznění bylo 

uskutečněno 30. 6. 2004. 

  

3.2.1. Návrh řešení 

 Ve firmě EMOS byl navrhnut systém tvořený třístupňovou technologií získávání 

dat a přístupu k informacím využívající nejnovější zkušenosti a trendy v oblasti 

informačních technologií, kdy výstupy z jednotlivých nástrojů mohou být využity i jako 

vstup do dalších rozšiřujících nástrojů (např. MS EXCEL). 

 

 Prvním stupněm je datový sklad (Data Warehouse). Jedná se o technologii, která 

umožňuje využít data pocházející z ERP – podnikového informačního systému, nebo i 

z jiných externích zdrojů, jako jsou databáze či informace sesbírané na trhu. Data 

Warehousing je řízeným, periodickým kopírováním dat z různých zdrojů uvnitř organizace 

i jejího okolí do prostředí optimalizovaného pro analýzy a zpracování informací, 

překonávajícího přitom platformou aplikační, organizační a jiné bariéry. Datový sklad 

představuje integrační prvek a lze říci, že se jedná o „archiv“ vybraných dat, 

extrahovaných za účelem naplnění požadované vypovídající schopnosti datového skladu. 

Data z primárního systému Microsoft Business Solution Dynamics NAV (dále jen 

NAVISION) jsou pomocí datové pumpy (ETL) přenášeny do nulté vrstvy datového skladu. 

Struktura tabulek nulté vrstvy je obrazem tabulek primárního systému. Odtud jsou data 

přenášena do první vrstvy datového skladu, která je navržena tak, aby dostatečně rychle a 

v potřebném obsahu poskytovala data pro další zpracování nástrojem COGNOS. Tabulky 

jsou rozděleny do dvou skupin, tabulek dimenzí a tabulek faktů. 

 

 Druhým stupněm je COGNOS Impromptu, což je nástroj pro přístup do datového 

skladu nebo i do podnikové databáze primárního informačního systému obsahující 

aktuální data. Umožňuje získávání dat, operace s nimi, jejich úpravu dle přání uživatele a 

tvorbu výstupních sestav v podobě, kterou standardní nástroje pro přístup do databází 

nenabízejí. Tyto reporty mohou být i ve formě dynamických obrazovek, tedy formulářů 
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se standardními ovládacími prvky pro výběr (filtraci) potřebných údajů při tisku. Tímto 

nástrojem se vytváří katalog EMOS.CAT, pomocí kterého se přistupuje do datového 

skladu a současně se využívá pro detailní reporty. 

 

 Třetím stupněm je COGNOS PowerPlay. Jedná se o nástroj pro vícerozměrnou 

analýzu, který je tvořen plně grafickým prostředím. Slouží ke zkoumání dat 

z multidimenzionální databáze a umožňuje dynamicky vytvářet libovolné pohledy na 

předem vybraná data. Současně je možné z těchto pohledů ihned vytvářet i tiskový report, 

který může sloužit například jako podkladový materiál na poradu. Pomocí tohoto nástroje 

jsou zároveň vytvořeny datové modely multidimenzionálních kostek a sestaveny 

požadované výstupy nad těmito datovými kostkami. 

 

3.2.2. Technologická Architektura 

Obr. 3. 1. Technologická architektura 

 
 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 
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3.3.  Hlavní oblasti nasazení v podmínkách EMOS spol. s r.o. 

  

 Hlavními oblastmi nasazení v EMOS spol. s r. o. jsou oblasti prodeje, nákupu a 

skladů a finanční controlling. 

 

3.3.1. Prodej 

 Oblast prodeje je pokryta reporty dle obr. 3. 2. 

 

Obr. 3. 2. Oblast prodeje 

 
 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 
 
 Vysvětlivky k jednotlivým reportům jsou následující: 

B01  Tento report zobrazuje meziroční srovnání obratu a marže dle skupin středisek 

 Tuzemsko, Zahraničí, Technici. Při srovnání s minulými obdobími je posuzovaným 

 kritériem datum. 

B02  Report zobrazuje meziroční srovnání obratu a marže dle skupin zboží. Srovnává 

 se opět pomocí kritéria datum. 
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B03 Report zobrazuje meziroční srovnání obratu a marže dle zákazníků. Opět se 

 posuzuje kritérium datum. 

B04 Report umožňuje provést vyhodnocení rentability sortimentu dle dosaženého 

 obratu  a marže za poslední tři roky. Pro každý rok je procentně vyjádřen podíl 

 jednotlivých skupin zboží na dosažené absolutní marži. 

B05 Tento report umožňuje provést vyhodnocení rentability zákazníků dle 

 dosaženého  obrazu a marže za poslední tři roky. Pro každý rok je procentně 

 vyjádřen podíl jednotlivých zákazníků na dosaženém obratu, pracuje se s plátci. 

B06 Report pracuje s veličinami z oblasti prodej a sklady. Obrat, marže, stav skladu, 

 průměrný měsíční prodej za plovoucí rok a z těchto veličin počítá obrátku zboží 

 (počet měsíců pokrytých zásobou). Vyhodnocení je prováděno dle skupin zboží. 

 Hodnoty obrázky jsou barevně signalizovány <= 3,5 pozitivní, > 3,5 negativní. 

B07  Report vyhodnocuje plnění plánu obratu měsíčně v časové řadě v rámci 

 hospodářského roku. Tabulka je doplněna grafem. Hodnoty plnění jsou barevně 

 signalizovány >= 100% pozitivní, < 100% negativní. 

B08 Report vyhodnocuje plnění plánu obratu v kumulaci v časové řadě v rámci roku. 

 Hodnoty plnění jsou barevně signalizovány >= 100% pozitivní, < 100% 

 negativní. 

B09 Report vyhodnocuje plnění plánu obratu měsíčně, v kumulaci a za celý rok dle 

 skupin středisek Tuzemsko, Zahraničí, Technici. Hodnoty plnění jsou barevně 

 signalizovány >= 100% pozitivní, < 100% negativní. 

B10 Report umožňuje meziroční vyhodnocení obratu a marže dle alternativní skupiny 

 zboží GP, Tolux a Raver v kumulaci. Kritériem srovnání je vždy datum. 

B11 Report umožňuje vyhodnocení obratu a marže dle alternativní skupiny zboží GP, 

 Tolux a Raver v kumulaci za rok 2006, 2007 a měsíčně v rámci aktuálního roku. 

B12 Report vyhodnocuje plnění plánu obratu měsíčně, v kumulaci a v rámci celého roku 

 dle skupin Tuzemsko, Čechy, Morava, Řetězce a skupin zboží. Hodnoty plnění jsou 

 barevně signalizovány >= 100% pozitivní, < 100% negativní. 

B13 Report vyhodnocuje plnění plánu obratu měsíčně v rámci aktuálního roku dle 

 skupin Čechy a Morava. Hodnoty plnění jsou barevně signalizovány >= 100% 

 pozitivní, < 100% negativní. 

B14 Report pracuje s veličinami z oblasti účetnictví. Zobrazuje hodnotu účtů 604 tržby 

 za zboží dle zákazníků a má sloužit jako podklad pro výpočet bonusů. 

 (Zdroj: Interní informace podniku EMOS spol. s r. o.) 
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 Na datové kostce určené pro oblast prodeje je možné ukázat, jak důležité je správné 

určení vstupních a výstupních dat. 

 Při určení vstupních dat je nutné definovat dimenze a hodnoty. Čím více dimenzí a 

hodnot se vzájemně kombinuje, tím větší je posléze vygenerovaná datová kostka.  Proto je 

nutné si předem uvědomit, že není nezbytné, aby byly zadávány dimenze a hodnoty, které 

se nebudou používat. Dimenze vyjadřují v podstatě strukturu dané datové kostky jako např. 

období, číslo zákazníka, kategorie zboží, skupina nákladů, atd. Přes dimenze se dá později 

filtrovat a vyhledávat požadované údaje. 

 Uskutečněný prodej zboží má 6 dimenzí a to časovou osu, zákazníky, zboží, druh 

zalistování, akce a organizační strukturu: 

 

Prodej zboží uskutečněný 

Dimenze 

1. Časová osa 
 Roky 

 Kalendářní - 1. leden až 31. prosinec, 
 fiskální - 1. duben až 31. březen, 
 plovoucí - dnešní datum mínus 12 měsíců  

   Měsíc 

 
2. Zákazníci 

� Tuzemsko 
o Velkoobchod 
o Řetězce 
o Přímý prodej 

- Přerov 
- Brno 
- Východní Čechy 
- Jižní Čechy 
- Praha 

� Zahraničí 
o Slovensko 
o Ostatní zahraničí 

- Země 
-  

3. Zboží 
 Kategorie zboží 
  Skupiny zboží 
   Položky zboží 
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4. Druh zalistování 
 Zalistované 
 Nezalistované 
 

5. Akce 
Název akce 1 
Název akce 2 
Bez akce 
 

6. Organizační struktura 
 EMOS spol. s r. o. 
  Středisko 
   Skupina nákladů 
 

Hodnoty 

• Obrat Kč (bez DPH) 

• Obraz v zahraniční měně, přepočty na EUR a USD z Kč 

• Obrat v mj (množstevní, bez ohledu na druh MJ) 

• Marže = Obrat – Náklady 

• Marže v % = Marže/Náklady 

• Ziskovost v % = Marže/ Obrat 

• Přepočet do měny  

• Plán prodeje – regionální (v Navision je pouze v Kč na prodejce) 

• Plnění 

• % Plnění 

 

 Prodej nerealizovaný. Zde se jedná o vyhodnocení neuskutečněných prodejů 

z objednávek z toho důvodu, že nebylo k dispozici zboží. To znamená, že jde o ty 

objednávky, u kterých proběhla jen částečná fakturace. Vyhodnocení se provede podle 

stejných dimenzí jako Uskutečněný prodej zboží. 

 

 Pohledávky. Zde se jedná o vyhodnocení nezaplacených odběratelských faktur. 

Dimenze jsou následující - časová osa, zákazníci, organizační struktura a lhůta prodlení. 

Vyhodnocuje se obnos pohledávky v Kč a v měně jiné. 

 Lhůta prodlení 

  Do lhůty 
  Po lhůtě (po lhůtě do 15, 30, 60, 90, 180, 360, nad 360 dní). 
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Platební morálka. Jde o vyhodnocení provedených odběratelských plateb, 

vyhodnocení plánované a skutečné splatnosti a dále tzv. bonity odběratele. Dimenze jsou 

stejné jaké u pohledávek, ale vyhodnocuje se: 

• Obnos odběratelské platby Kč 

• Obnos odběratelské platby v měně 

• Plánovaná splatnost ve dnech 

• Skutečná splatnost ve dnech 

• Bonita odběratele (o kolik dní průměrně platí později). 

 
 

3.3.2. Nákup, sklady 

 Oblast nákupu a skladů je pokryta následujícími reporty dle obr. 3. 3. 

 

Obr. 3. 3. Oblast nákupu a skladů 

 
 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 
 

 Tyto reporty slouží především nákupčím pro udržování optimální zásoby zboží ve 

skladu s ohledem na obrátku zboží a to nejen v rámci samotné firmy EMOS spol. s r.o., ale 

v rámci celého uskupení firem EMOS, viz reporty v pravé části menu. 
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 Vysvětlivky k jednotlivým reportům jsou následující: 

P01 Report dává přehled o aktuálním stavu na skladě, průměrném měsíčním prodeji 

 za aktuální plovoucí rok. Z těchto dvou veličin se počítá obrátka (Počet měsíců 

 pokrytých zásobou). V reportu je zobrazeno zboží na cestě (stav skladu + zboží na 

 cestě = zboží celkem).  

P02 Report srovnává nákup a prodej v nákupních cenách za aktuální plovoucí rok. 

 Pomocí layeru lze filtrovat dimenzi kategorie zboží. Tabulka je doplněna grafem. 

P03 Report dává přehled o vývoji zásob na skladech za aktuální plovoucí rok. Tabulka 

 je doplněna grafem. 

P04 Report zobrazuje vývoj prodeje novinek v nákupní ceně za aktuální plovoucí rok. 

 Jako novinka je bráno zboží, které má datum prodeje menší než 1 rok. Je provedeno 

 rozčlenění novinek na lhůty 0 – 30, 31 – 60, 61 – 90, 91 – 180, 181 – 365 (počet 

 dnů od prvního prodeje. 

P05 Report umožňuje vyhodnotit objem nedodávek vůči obratu v MJ i Kč, současně se 

 počítá % nedodávek vůči obratu. 

P06 Report umožňuje vyhodnotit objem reklamací vůči obratu v MJ i Kč, současně se 

 počítá % reklamací vůči obratu. 

 

groupP01 Report zobrazuje celkový stav skladu, rezervace, průměrný prodej za 

 plovoucí rok, obrátku (počet měsíců pokrytých zásobou), dle společností a 

 sortimentu. 

groupP02 Report zobrazuje stav skladu, rezervace, průměrný prodej za plovoucí 

 rok, obrátku (počet měsíců pokrytých zásobou), dle společností a 

 sortimentu. 

groupP03 Report zobrazuje stav skladu, rezervace, průměrný prodej za plovoucí 

 rok, obrátku (počet měsíců pokrytých zásobou), dle sortimentu a  lokací. 

groupP04 Report zobrazuje stav skladu, rezervace, obrat pro výprodejové položky 

 z letáku. 

groupP05 Report zobrazuje stav skladu, rezervace, obrat pro výprodejové položky 

 z WorkShopu. 

groupP06 Report zobrazuje stav skladu, rezervace, průměrný prodej za plovoucí rok, 

 obrátku (počet měsíců pokrytých zásobou), dle společností pro Raver. 

 (Zdroj: Interní informace podniku EMOS spol. s r. o.) 
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3.3.3. Finanční controlling 

 Oblast finančního controllingu je pokryta těmito reporty dle obr. 3. 4. 

 

Obr. 3. 4. Oblast finančního controllingu 

 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 

 

 Vysvětlivky k jednotlivým reportům jsou následující: 

F01 Report zobrazuje VZZ ve formátu MF v časové řadě v kumulaci nebo měsíčně dle 

 volby v dimenzionální liště. 

F02 Report zobrazuje VZZ ve formátu MF. Je to komplexní pohled na hospodaření 

 firmy. Ve sloupcích jsou hodnoty měsíční i kumulované, minulého roku i aktuální 

 plánované i skutečné. Ukazatele plnění jsou v absolutním i % vyjádření. 

F03 Report zobrazuje VZZ ve formátu MF. Umožňuje meziroční srovnání, a to 

 měsíčně nebo v kumulaci za fiskální rok (od dubna do března). 

F04 Report zobrazuje VZZ ve formátu MF. Umožňuje meziroční srovnání, a to 

 měsíčně nebo v kumulaci za kalendářní rok (od ledna do prosince). 

F05 Report zobrazuje VZZ ve formátu MF. Skutečné a plánované hodnoty, % plnění. 

 Dle středisek po skupinách Obchod, Správa a Technici. 
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F06 Report zobrazuje VZZ ve formátu MF v časové řadě po jednotlivých měsících. 

F07 Report zobrazuje rozvahu ve formátu MF. Umožňuje meziroční srovnání za 

 zvolený měsíc. Zobrazuje absolutní změnu a index změny v %. 

F08 Report umožňuje porovnávat vývoj nákladů a výnosů meziročně pomocí indexu 

 růstu a skutečnosti s plánem pomocí % plnění plánu v kumulaci. 

F09 Report umožňuje porovnání plánovaného a skutečného hospodářského výsledku. 

 Dle středisek po skupinách Obchod, Správa a Technici. 

F10 Report je z modulu prodej a umožňuje vyhodnocení plnění plánu obratu 

 v jednotlivých letech po skupinách Tuzemsko, Zahraničí a Technici. 

F11 Report zobrazuje vývoj čisté marže (604 – 504) v plovoucím období 13M (měsíců) 

 v tabulce i grafu. Umožňuje filtrovat dle středisek po skupinách Tuzemsko, 

 Zahraničí. 

Termíny Přírustek = Měsíční obrat 

  Stav    = Kumulovaný obrat pro nákladové účty za fiskální rok, rozvahové 

          účty 

 (Zdroj: Interní informace firmy EMOS spol. s r. o.) 

 

 Zde můžeme podrobněji ukázat možnosti BI v oblasti finanční analýzy na níže 

uvedeném příkladu. 

 

3.4.  Příklad na finanční analýzu 

  

 Firma EMOS poskytla zkušební program COGNOS a zkušební data, na nichž lze 

předvést schopnosti BI. 

 

 Jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou se BI zabývá, je finanční analýza, proto se 

jí budu věnovat v praktické ukázce práce BI. Zaměřím se zejména na analýzu poměrových 

ukazatelů, kam patří ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a produktivity 

práce.  

 

3.4.1. Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability jsou považovány za nejdůležitější ukazatele, protože 

podávají informaci o efektu, kterého bylo dosaženo vložením kapitálu. Posuzuje se 
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rentabilita celkových aktiv – ROA, rentabilita vlastního kapitálu – ROE, rentabilita 

dlouhodobého kapitálu – ROCE, rentabilita tržeb – ROS, rentabilita nákladů – RN. 

 

Obr. 3. 5. Ukazatele rentability 

 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 

 

 Investory i vlastníky zejména zajímá, jaká je rentabilita kapitálu. Na základě těchto 

ukazatelů rentability podstupovaného rizika se rozhodují, jak investovat své prostředky. Na 

obrázku 3. 5. můžeme vidět, že ukazatel rentability celkových aktiv ROA se vyznačuje 

stabilní hodnotou (přibližně 9 %), pouze v roce 2006 je výrazná odchylka. Protože 

optimální hodnotou je 5 – 10 %, je tento vývoj v pořádku.  

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE a dlouhodobého kapitálu ROCE 

vykazuje nepříznivější hodnoty v roce 2005. Důvodem poklesu hodnot ROE v roce 2006 

může být například investice do nové výrobní technologie. V dalším roce však hodnoty 
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mírně rostou. Ukazatele rentability tržeb a rentability nákladů mají mírně rostoucí trend, 

což je pro firmu pozitivní.   

 

3.4.2. Ukazatele aktivity 

 Tyto ukazatelé měří, jak podnik využívá aktiva, tedy vyjadřuje, jak účinně, 

intenzivně a rychle využívá svůj majetek. Vypočítává se doba obratu a obrátka celkových 

aktiv, zásob, pohledávek a závazků. 

 

Obr. 3. 6. Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 

 

Jak je vidět na obrázku 3. 6., ukazatel doby obratu celkových aktiv od roku 2005 

klesá. Pro firmu jsou nižší hodnoty výhodnější, protože značí zkracující se dobu obratu a 

v aktivech není vázáno tak velké množství peněž. Obrátka aktiv se vyznačuje od roku 

2005 rostoucím trendem, což je opět výhodné. Doba obratu zásob má velmi pozitivní 

hodnoty a můžeme říci, že firma nemá problémy s prodejností vlastních výrobků a firma se 
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také nepředzásobuje materiálem. Z obrázku je také zřejmé, že firma zlepšila své vztahy, 

protože doba obratu krátkodobých závazku se snižuje poměrně rychlým tempem. Doba 

obratu krátkodobých pohledávek ale vykazuje klesající trend, což znamená, že je nutné 

vylepšit vztah s odběrateli a dosáhnout kratší doby splatnosti odběratelských faktur. Je 

nutné také přehodnotit současný stav, protože je porušeno pravidlo solventnosti, které říká, 

že doba obratu krátkodobých pohledávek by měla být vyšší než doba obratu krátkodobých 

závazků. Kdyby v budoucnu pokračoval tento vývoj, mohla by mít firma potíže s platební 

schopností. 

 

3.4.3. Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji, tedy 

sledují míru rizika věřitelů, že jejich pohledávky nebudou uhrazeny. Mezi ukazatele 

zadluženosti jsou zahrnovány ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu, ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech, úrokové krytí a 

úrokové zatížení. 

 

Obr. 3. 7. Ukazatele zadluženosti 

 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 



40 
 

Doporučené rozmezí při posuzování celkové zadluženosti je 30 – 60%. Jak je 

z obrázku 3. 7. zřejmé, je tato hodnota přesažena. Pozitivní je, že trend celkové 

zadluženosti je klesající a v roce 2007 se firma velmi přiblížila horní hranici rozmezí. Musí 

být ale zmíněno, celková zadluženost nemusí být objektivní, tento ukazatel mohou 

zkreslovat rezervy, které firma vykazuje ve své rozvaze (příloha č. 3.). Naopak firma, která 

se zprvu jeví jako nezadlužená, může mít uveden v podrozvahové evidenci majetek 

pořízený na leasing.  

 

Z obrázku je také patrné, že hodnoty ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu 

jsou příliš vysoké, optimálně by se tyto hodnoty měli pohybovat okolo 100%, opět ale 

hodnoty v čase klesají, což je pozitivní vývoj.  

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech ukazuje, do jaké míry je podnik 

schopen krýt majetek vlastními zdroji. Stejně jako předcházející ukazatelé se vyvíjí kladně, 

avšak hodnoty roku 2004 a 2005 jsou velmi nízké, ale v roce 2007 se dostávají na 

doporučenou dolní hranici.  

  

 Ukazatel úrokového krytí říká, kolikrát je firma schopna pokrýt úroky u úvěru. 

Vyznačuje klesajícím vývoj, ten může být spojen s nárůstem bankovních úvěrů (viz příloha 

č. 3.). Firma přesto vykazuje dostatečný zisk na pokrytí úroků z úvěrů.  

  

 Ukazatel úrokového zatížení naopak vyjadřuje, jak velká částka z vytvořeného 

zisku postačí na úroky z úvěru. Zde vidíme záporný průběh stejně jako u ukazatele 

úrokového krytí. Přesto můžeme říci, že uvedená společnost je stabilní a vykazuje 

dostatečný zisk. 

 

3.4.4. Ukazatele likvidity 

 Nezbytnou podmínkou pro fungování podniku je trvalá platební schopnost. Tyto 

ukazatelé vyjadřují, zda bude mít podnik schopnost dostát svým závazkům. Na základě 

rozlišení majetku podle likvidnosti7 rozlišujeme ukazatele okamžité likvidity (peněžní), 

pohotové likvidity a celkové (běžné) likvidity. 

 

                                                           
7 Likvidnost – vyjadřuje, jak rychle jsou položky oběžných aktiv schopny přeměnit se na peníze, přičemž 
každá z těchto položek má odlišnou rychlost přeměny. Čím kratší je doba přeměny položky aktiv na peníze, 
tím je likvidnost tohoto majetku vyšší. 
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Obr. 3. 8. Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 

 

 Z obrázku 3. 8. je patrné, že vypočtené hodnoty pro okamžitou, pohotovou a 

celkovou likviditu se pohybují v doporučeném rozmezí nebo se velmi blíží. Hranicí pro 

okamžitou likviditu je hodnota 0,2, pro pohotovou je to 1, 0 – 1, 5 a u celkové je to 1, 5 – 

2, 5. Trend je mírně stoupající, proto by si firma měla likviditu hlídat, aby se z optimálních 

hodnot nestaly hodnoty nevyhovující. Přestože platí, že čím jsou hodnoty vyšší, tím je to 

pro podnik lepší, je nežádoucí, aby si firma na svém běžném účtu držela peněžní 

prostředky na zaplacení všech krátkodobých závazků, protože ty to peníze může investovat 

a ty mohou v budoucnu přinést dodatečný čistý příjem. 

 

3.4.5. Ukazatele produktivity 

 Ukazatele produktivity jsou nově sledované ukazatele a zachycují výkonnost firmy 

ve vztahu k nákladům na zaměstnance. Sledovanými hodnotami jsou hodnoty 

produktivity práce z tržeb a přidaná hodnota na zaměstnance. 
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Obr. 3. 9. Ukazatele produktivity 

 

Zdroj: Interní zdroj firmy EMOS spol. s r. o. 

 

 Z hodnot, jež jsou uvedeny na obrázku 3. 9., je vidět, že hodnoty produktivity 

práce a přidaná hodnota na zaměstnance v čase rostou. Výjimkou je rok 2007, kdy 

dochází ke změně. Došlo sice meziročně k nárůstu tržeb, ale poklesla přidaná hodnota na 

zaměstnance. 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

  

 V průběhu konzultací a seznamování se s implementací BI v podmínkách firmy 

EMOS spol. s r.o., kdy jsem získávala podklady pro praktickou část bakalářské práce, jsem 

měla možnost poznat, jak významnou roli hraje BI pro management firmy.  

 

 Jak již bylo mnohokrát zmíněno, pod označením Business Intelligence si lze 

představit výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují firmám využít jejich 

data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k předpovědi budoucího vývoje. 

 

 Hlavním přínosem je bezpochyby integrace informačních systémů, kdy 

prostřednictvím společných dimenzí mohou manažeři v různých odděleních sledovat data, 

ale každý z jiného pohledu. BI může přinést i mnoho dalších efektů, ke kterým patří 

například minimalizace manuální práce a uživatelé, zejména ekonomové a manažeři, se 

mohou věnovat čistě analytické činnosti. Dalším kladem může být i snížení zátěže IT 

oddělení a zpřístupnit data široké škále uživatelů. Objeví-li se v datech nějaký problém, je 

možné ho za pomocí nástrojů BI rychle identifikovat a následně na něj reagovat. Pro 

vedení firmy je také velmi důležité, aby data byla aktuální. I toto zajišťují nástroje BI, 

protože data se aktualizují každou noc. Většina firemních systémů je také zahlcena daty, 

ze kterých se potřebné informace získávají jen velmi obtížně. Proto může být BI cesta 

ke konkurenční výhodě. 

 

 Občas jsem si ale mohla všimnout nesouladu dat mezi primárním informačním 

systémem Navision a BI. Jak mi bylo vysvětleno, v noci probíhá více údržbových procesů i 

ve vlastním IS Navision a někdy se stane, že vše neproběhne korektně, čímž se nemohou 

následně zpracovat data pro BI. Ale neexistuje žádná zpráva, která by o tomto informovala, 

aby si management při vyhodnocování uvědomil, že nemá k dispozici ta nejaktuálnější 

data v BI. Takže vypracování reportu, který by zkontroloval shodu mezi daty v primárním 

informačním systému a BI bych doporučila jako vylepšení stavu využívání BI ve firmě 

EMOS spol. s r.o.  

  

 Další vývoj BI v této firmě je možno zaměřit na oblast plánování a jeho úzké 

provázanosti s analytickými nástroji BI, aby bylo možno pružněji reagovat na odchylky 

mezi plánem a skutečností. 
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5. ZÁVĚR 
 

 V bakalářské práci jsem se věnovala problematice Business Intelligence, jako 

nového fenoménu v oblasti manažerského řízení firmy. Cílem bakalářské práce bylo popsat 

nástroje pro analýzu a dolování dat za použití metody deskripce. 

  

 V teoretické části jsem se zabývala obecným popisem a fungováním Business 

Intelligence, vysvětlením základního významu BI a objasněním principů jeho práce. Aby 

byl naplněn cíl této bakalářské práce, bylo nutné provést praktickou aplikaci. Z tohoto 

důvodu jsem si vybrala firmu EMOS spol. s r. o. Jedná se o firmu, která se zabývá 

prodejem elektro zboží a na trhu působí již od roku 1991.  

  

 V praktické části byly ukázány možnosti konkrétního využívání BI v podmínkách 

dané firmy za využití metody nestandardizovaných rozhovorů s uživateli informačního 

systému a informačních technologií a s IT manažery ve firmě EMOS spol. s r. o. a byly 

navrženy další možnosti a oblasti nasazení BI, které by napomohly zvýšení stability této 

firmy. 

   

 Konkrétně byl ukázán příklad použití BI v oblasti finanční analýzy. Ilustrativní data 

pro tento příklad jsem čerpala z BI COGNOS, jež mi byl poskytnut firmou EMOS 

spol. s r. o. 

  

 Mohla jsem poznat, jak mocným nástrojem je dobře implementovaná a správně 

využívaná BI pro manažerské řízení. O tom svědčí např. i to, že si nutnost nabízet BI ve 

svém portfoliu informačních produktů a služeb v dnešní době uvědomují i takoví giganti 

jako Microsoft, IBM či SAP. 

  

 V současné době finanční krize, době plné výkyvů v oblasti směnného kurzu, 

zhoršené platební morálky, poklesu nákupní síly občanů a dalších negativních jevů, jsou 

včasné a správné informace pro obchodní firmy jako je EMOS spol. s r.o. velmi cenné, 

neboť napomáhají k udržení stability firmy a jejímu úspěšnému obstání v konkurenčním 

boji. 
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BI  Business Intelligence  

MIS  Manažerský informační systém 

MIS  Marketingový informační systém 

ETL  Datová pumpa (Extraction Transformation Loading) 

OLAP  On-line analytické zpracování dat (On Line Analytical Processing) 
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DOLAP Desktop OLAP 
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DSA  Dočasné úložiště dat (Data Staging Area) 
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DMA  Datové tržiště (Data Markt) 
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ERP  Informační systém (Enterprise Resource Planning) 

CRM  Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) 

IT  Informační technologie 

MS   Microsoft 

HW  Hardware 

ROA  rentabilita celkových aktiv (Return On Assets) 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity) 
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RN  rentabilita nákladů                          

ISO  mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

  Standardization) 

B2C  Business to Customer 

B2B  Business to Business 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

a. s.   akciová společnost 
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