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Summary  

 
This thesis treats analysis, plan, prediction of customer market using 

geoinformation technologies and some possible applications of these technologies for  

services are designed here. In the first part there is an internal company data analysis and  

possibilities for the communication and the data transfer to GIS. Further there is a 

processing and explanation of  geoinformation technology applications and later, there is a 

design of the complex information for  the sale director based on these particular 

applications using Google Earth. Next part practically verifies the principles of some 

potential partial applications. In the end of the thesis there is an recommendation of the 

future steps for the initial building of the complex system for the sales services support.  

 

Keywords: GPS, GIS, Google Earth , KML, S-JTSK, WGS-84,analysis 

 

 

Anotácia  
 

V predloženej práci sú spracované analýzy, plány a prognózy zákazníckeho trhu s 

použitím geografických informačných technológií a možnosti aplikácií týchto technológií. 

V prvej časti je uvedená interná analýza spoločnosti a možnosti pre komunikáciu, resp. 

dátové zdroje pre GIS. V ďalšej časti je navrhnutý informačný systém pre obchodného 

riaditeľa založený na aplikácii a dátovej vrstve Google Earth. V nasledovnej časti sú 

rozobraté overenia jednotlivých princípov aplikácie. V poslednej časti predloženej práce sú 

navrhnuté následne postupnosti krokov pre budovanie komplexného systému pre podporu 

predaja. 

 

Kľúčové  slová: GPS, GIS, Google Earth, KML,S-JTSK, WGS-84, analýzy 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

Anglické skratky 

CAD  Computer Aided Drawing 

DBF  Database file 

EXW   EX-WORKS 

KML  Keyhole markup language 

SHP  ESRI - Shapefile 

SQL  Structured Query Language 

XML  Exchange markup language  

UPS  United parcel services  

WGS 84 World  Geodetic System 1984. 

 

 

Slovenské skratky 

a.s.  Akciová spoločnosť 

DIČ   Daňové identifikačné číslo 

GIS  Geografický informačný systém 

IČO  Identifikačné číslo právnickej osoby v SR 

k. s.  Komanditná spoločnosť 

S – JTSK Jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

s.r.o.  Spoločnosť s ručením obmedzením 

PSČ   Poštové smerovacie číslo 

SIS  Štátny informačný systém 

ÚGKK  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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ÚVOD 
 

Spoločnosť Autosúčiastky Import - Export s.r.o. bola založená v roku 1992 pod 

názvom L&J Autosúčiastky s.r.o. Vo svojích počiatkoch po roku 1989 sa zaoberala 

burzovým predajom nedostatkových náhradních dielov z ojazdených automobilov. 

Vzhľadom  na vtedajšie potreby trhu postupne dvaja živnostníci rozšírili svoju činnost o 

nákup a predaj dielov z Českej republiky na Slovensku. Tu sa vytvoril základ pre založenie 

s.r.o., ktorá existuje dodnes. Z pôvodných 2 živnostníkov sú dnes konatelia spoločnosti 

s 20 zamestnancami, vlastným komplexom budov a vozovým parkom. 

 

Pôvodná skladba zákazníkov prešla významnými zmenami. Od prvých burzových 

zákazníkov, cez maloobchodných zákazníkov po veľkoobchodných a výrobné závody. 

V začiatkoch firmy fungovala dodávka tovaru na princípe EXW  kedy preprava nie je 

zahrnutá v cene tovaru.  

 

Zákaznícka sieť sa v súčastnosti rozrástla na cca. 300 aktívnych obchodných 

partnerov v Slovenskej republike, s ktorými je potrebné vybavovať objednávky, dodávky 

tovaru a reklamácie. Zároveň sa zákaznícka sieť neustále rozširuje a je potrebné 

identifikovať potenciálne oblasti nových obchodných partnerov ako aj prognózovať další 

vývoj a rozširovanie siete, vývoja počtu zákazníkov a ich distribúciu.  

 

Z uvedeného vznikla požiadavka mať k dispozícii údaje o zákazníkoch a ich polohe 

v štrukturovanej forme. Na tomto základe je potom možné analyzovať súčasnú situáciu 

s využitím priestorových analýz, hľadať možnosti optimalizácie a rastu s ohľadom na 

predpokladaný vývoj, plánovať a prognózovať vývoj trhu. 
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CIEĽ PRÁCE 
 

Cieľom práce je vytvorenie geografického informačného systému pre firmu 

Autosúčiastky Import - Export s.r.o. pre potreby riadiacich pracovníkov s prezentačnou 

vrstvou založenou na voľne dostupných dátach a nástrojoch pre prácu. V prostredí tohto 

GIS vykonať priestorové analýzy, plánovanie a časové prognózy odberateľského trhu 

 

V rámci dosiahnutia cieľa bolo rozpracovaných niekoľko úloh: 

 

• zhodnotenie súčasného stavu a analýza vstupných požiadaviek na GIS 

Pre návrh GIS je nevyhnutné analyzovať požiadavky na GIS, vyhodnotiť aktuálny stav 

činností, ktoré majú väzbu ku GIS a na ich základe navrhnúť zodpovedajúce riešenie. 

 

• zber a príprava dát 

V rámci zberu vstupných dát je potrebné dokumentovať a zhodnotiť všetky relevantné 

dátové zdroje  vo firme Autosúčiastky Import - Export s.r.o., získať potrebné údaje 

v štruktúrovanej forme, resp. forme digitálnej, pomocou exportov z existujúceho 

softvérového vybavenia. 

 

• tvorba dátového modelu 

Vytvorenie vhodného a stabilného údajového modelu pre vloženie potrebných dát a ich 

následného spracovania. 

 

• integrácia dát ( prepojenie atribútových dát s geografickými podkladmi ) 

Integrácia a prepojenie dát vytvorením bodovej a polygónovej vrstvy spolu s atribútmi 

z dostupných zdrojov v štruktúrovanej podobe,  geokódovanie adries pomocou poštového 

smerovacieho čísla a porovnanie presnosti geokódovania s presnými údajmi nameranými 

prostredníctvom GPS. 
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• priestorové analýzy 

Pomocou priestorových analýz získať prehľad o stave odberateľskej siete vo firme 

Autosúčiastky Import - Export s.r.o. na základe disponibilných údajov pomocou 

dostupných softvérových nástrojov. Spracovanie analýzy obratov v jednotlivých okresoch 

v jednotlivých časových úsekoch. 

  

• vyhodnotenie stavu odberateľské siete 

Vyhodnotenie stavu odberateľskej siete, zhodnotenie potenciálu rozvoja a návrhy určitých 

opatrení k upevneniu a rozšíreniu pôsobnosti spoločnosti na trhu. 
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1 TRENDY VÝVOJA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV 

 

Údaje s ktorými pracujem v mojej práci je na úvod potrebné formalizovať, uchovávať 

a neskôr pravidelne aktualizovať. Pre štrukturalizáciu dát som si z dôvodov, ktoré 

popisujem v nasledovnej časti, vybrala relačný databázový model. 

 

Na súčasnom databázovom trhu existujú 3 základné typy databáz: 

• relačné databázy ( Relational Database Managment System, RDMS ) 

• objektovo-relačné databázy ( Object Relational Databse Management System, 

ORDBMS ) 

• objektové databázy ( Object Databse Management System, ODBMS ) 

 

Technológia relačných databáz bola pôvodne navrhnutá E.F. Coddem a neskôr ju 

implementovala IBM a iný. Štandard je popísaný ANSI a ISO normou, častejšie sa na ňu 

však odvolávame ako na SQL + číslo verzie. Poslednou je SQL2. Novšia verzia SQL3 

obsahuje naviac niektoré objektové rozšírenia 

 

RDBMS uchováva dáta v databáze skladajúcej sa z riadkov a stĺpcov. Riadok 

zodpovedá záznamu ( record, tuple ); stĺpec zodpovedá atribútom ( poliam v zázname ). 

Každý stĺpec má určený dátovy typ. Dátových typov je obmedzené množstvo, typicky 6 

alebo viac ( napr. znak, reťazec, dátum, číslo...). Každý atribút ( pole ) záznamu môže 

uchovávať jedinú hodnotu. Vzťahy nie sú explicitné, ale skôr vyplývajú z hodnôt v 

špeciálnych poliach, tzv. cudzie kľúče ( foreign keys ) v jednej tabuľke, ktorý sa rovná 

hodnotám v inej tabuľke [3].  

 

Značná výhoda relačného modelu je tá, že v princípe žiadna hodnota sa nevyskytuje 

v dvoch rozličných záznamoch, ktorá naznačuje vzťah medzi týmito dvoma záznamami. 

Vzťahy medzi záznamami v tabuľke môžu byť definované explicitne, identifikovaním 

alebo neidentifikovaní vzťahov rodič – dieťa s väzbou ( 1:1, 1:M, M:M ). Tabuľky môžu 

tiež obsahovať určenú vlastnosť alebo sériu vlastností, ktoré môžu fungovať ako kľúč, 
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ktorý je použitý na osobitú identifikáciu v tabuľke. Takýto kľúč sa nazýva primárny kľúč. 

Kľúče sú bežne používané na pripojenie alebo kombinovanie dát z dvoch alebo viacerých 

tabuliek [4]. 

 

Pohľad ( view ) je podmnožina databázy, ktorá je výsledkom vyhodnotenia dotazu. V 

RDBMS má pohľad formátu tabuľky. RDBMS využívá SQL pre definíciu dát, riadenie dát 

a prístupu a získávania dát. Dáta sú získavané na základe hodnoty v určitom poli záznamu.  

 

Celkové spracovávanie je založené na hodnotách polí záznamov. Záznamy nemajú 

jednotné identifikátory, ktoré sú nemenné po dobu existence záznamu. Neexistujú žiadne 

odkazy z jedného záznamu na iný. Vytvorenie výsledkov sa vykonáva pod kontrolou 

kurzoru, ktorý umožňuje užívateľovi sekvenčne prechádzať výsledok po jednotlivých 

záznamoch. To isté platí pre update [3].  

 

Pre relačnú databázu som sa rozhodla po jej porovnaní s nastupujúcimi trendami 

objektovo orientovaných jazykov. Pokiaľ objektovo orientované jazyky vytvárajú trendy 

budúcnosti v súčasnosti ešte nie sú také rozšírené. Dôležitú rolu v tomto bode zohrávajú 

niektoré zatiaľ menej rozšírené nástroje, ktoré sú dostupné len za poplatok. Z tohto dôvodu 

som si vybrala relačný databázový model, ktorého použitie sa mi v súčasnosti ešte stále 

zdá výhodnejšie aj vzhľadom na to, že oproti objektovo orientovaným jazykom ponúkajú 

navyše: 

 

- dobré riadenie veľkého množstva dát 

- dobré vyhľadávanie dát, hoci poskytujú nízku podporu pre manipuláciu s nimi 

- poskytujú isté vlastnosti, ktoré objektovo orientované jazyky nemajú ( napr. 

rýchle vyhľadávanie, zdieľanie objektov medzi programami, systém opravy chýb 

pre databázové operácie, trvalé uloženie atď. ) [3] 
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2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY REPREZENTÁCIE 

GEOGRAFICKÝCH ÚDAJOV 
 

 

Grafická stránka mojej práce je zobrazovaná prostredníctvom reprezentácie 

geografických údajov. 

 

Pod pojmom geo-údaje rozumieme len tie údaje, ktoré obsahujú aj priestorovú zložku, 

pomocou ktorej sa dajú lokalizovať na zemskom povrchu. Považujem za nesprávne ak sa 

tieto údaje označujú za grafické údaje, pod ktorými si môžeme predstaviť napr. aj 

architektonickú kresbu, alebo náčrt. 

 

Základnou entitou popisovanou priestorovými dátami je geoprvok. Geoprvok je 

základná priestorová entita, ktorá je ďalej nedeliteľná na jednotky rovnakého typu a ktorá 

je popisovaná priestorovými dátami. Z geoprvkov je zložené prostredie v ktorom sa človek 

pohybuje. Popis geoprvku priestorovými dátami je možné rozdeliť na 5 základných 

zložiek: geometrickú, popisnú, časovú, vzťahovú a funkčnú [11]. 

 

Vzájomné priestorové vzťahy geometrických prvkov študuje topológia. Nepracuje so 

súradnicami týchto objektov, ale študuje vzťahy geoprvkov nezávisle od súradnicového 

systému. Vlastné priestorové vzťahy geoprvkov sa označujú nasledovnými pojmami: 

 

 

•   bod                                               línia                                                     polygón 
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Tématická zložka popisu geoprvkov je tvorená tzv. atribútmi, ktoré popisujú 

negeometrické vlastnosti geoprvkov. 

 

Zjednodušený pohľad na časť reálneho sveta budovaný podľa určitých pravidiel 

nazývame dátovým modelom [11]. V mojej práci som sa rozhodla pre použitie 

vektorového dátového modelu. Základnými typmi modelov okrem spomínaného 

vektorového dátového modelu sú ešte rastrové a hybridné dátové modely. Na rozdiel od 

rastrového modelu zavádza tento dátový model schematické členenie dát podľa geoprvkov. 

Na popis geometrických vlastností geoprvkov sú použité geometrické prvky, tzv. vektory 

v troch základných geometrických prvkoch: bod, línia a plocha [11]. V mojej práci 

využívam všetky 3 typy.  
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3 ŠTÁTNY INFORMAČNÝ SYSTÉM 

 

Pri tvorbe GIS systému využívam dáta dostupné v Štátnom informačnom systéme, 

ktorý poskytuje vhodné dátové zdroje pre moju prácu. V úvodnej etape z tohto systému 

využívam len administratívne členenie. Pre budúce potenciálne rozširovanie 

novovznikajúceho GIS systému je však predpoklad vyžitia aj ďalších údajov, ktoré Štátny 

systém obsahuje. 

 

V súčasnosti neexistuje záväzná úprava štátneho informačného systému ako celku, 

ktorá by jasne definovala základnú bázu údajov, možnosti ich využívania pre verejnosť a 

miestnu samosprávu. Jednotlivé pravidlá možnosti využívania ŠIS-u sú spracované 

v jednotlivých rezortných smerniciach. 

 

ÚGKK je zriaďovateľom prevádzky Automatizovaného informačného systému 

geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK). AIS GKK je jednotný celoštátny informačný 

systém založený na bázovej technológií spracovania údajov geodézie, kartografie a 

katastra ( centrálna a regionálna úroveň ). Bázu údajov AIS GKK tvorí: 

 

• informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN) 

• súbor geodetických informácií 

• súbor popisných informácií 

• súbor údajov Štátnej astronomickej siete a Štátnej trigonomickej siete 

• súbor údajov Štátnej nivelačnej siete 

• súbor údajov štátnej gravimetrickej siete 

• súbor údajov pevných bodov podrobného bodového poľa 
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Súbor popisných informácií ISKN obsahuje údaje o: 

 

• technických územných jednotkách 

• nehnuteľnostiach a to o:  

o  pozemkoch 

o  stavbách 

o  bytoch 

o nebytových priestoroch 

o právach k nehnuteľnostiam 

o účastníkoch právnych vzťahov a to o: 

 vlastníkoch a iných oprávnených osobách 

 držiteľoch a nájomcoch 

 zmenách v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností. 

 
Využitá základná vrstva katastrálnych území bola vytvorená vektorizáciou máp 

v mierkach 1 : 50 000 a je voľne k dispozícií v uvedenej mierke. Mapová vrstva je 

v súradnicovom systéme S-JTSK.  

 

Základná vrstva katastrálnych území bola získaná z Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky podľa pravidiel  zverejnených na 

http://www.geodesy.gov.sk/kataster/poskytovanie%20udajov.htm na základe zákona  o 

poskytovaní informácií č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

http://www.geodesy.gov.sk/kataster/poskytovanie%20udajov.htm�
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4 GEOKÓDOVANIE 

 

V mojej práci využívam princíp geokódovania pomocou PSČ, ktorého princíp by som 

chcela v tejto časti bližšie načrtnúť. 

 

Polohu geoprvku môžeme vyjadriť priamo pomocou tzv. súradnicového referenčného 

systému, alebo nepriamym určením polohy pomocou geokódov kedy nehovoríme 

o súradnicových systémoch, ale o systémoch geokódov, ktoré pracujú v topologickom 

priestore, kde súradnice, vzdialenosti a pod. nemajú žiadny význam [10]. 

 

Tieto systémy sú založené na skokovej zmene polohy keď sa geoprvky určujú 

pomocou tzv. geokódov. Geokód je kód používaný na nepriame určovanie polohy [11]. 

Geokódy sú spravidla odvodzované od sady geoprvkov z danej triedy geoprvkov, pričom 

ich poloha v priestore je obyčajne známa, napr. názvy miest, PSČ a pod. Pre sporné 

prípady je dobré systém geokódov doplniť o zvláštne geokódy označené napr. ako 

nejednoznačný, neznámy, nepriradený. Tieto by umožnili riešiť aj sporné prípady [10]. 

 

Nepriame určovanie polohy je možné v horizontálnom aj vertikálnom smere. Pre 

potreby mojej práce je postačujúce určenie v horizontálnom smere kde sa systém geokódov 

delí nasledovne [10]: 

 

• bodové - nepravidelné a pravidelné, pre bodové geoprvky 

• líniové – nepravidelné, polohy geoprvkov sa vzťahujú k líniovým geoprvkom, napr. 

k uliciam 

• plošné – nepravidelné, parcely a PSČ a pravidelné – umelé systémy  

 

Praktickou demonštráciou k systémom geokódov je plán hromadnej dopravy keď 

zastávky tvoria bodový systém, prepravné trasy líniový a jednotlivé prepravné zóny 

predstavujú plošné geoprvky. 
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5 ČASOVÉ RADY 
 

Na skúmanie obratov a dynamiky jednotlivých firiem v čase využívam časové rady.  

 

Časový rad je postupnosť pozorovania kvantitatívnej charakteristiky usporiadanej v 

čase od minulosti do prítomnosti [8]. 

 

Možno uvažovať o troch typoch rád [8]: 

 

1. časová rada intervalových ukazovateľov  

2. časová rada okamžitých ukazovateľov  

3. časová rada odvodených charakteristík  

 

V práci využívam časové rady intervalových ukazovateľov.  Tu platí, že ich veľkosť 

priamo úmerne závisí na zvolenej dĺžke intervalu. V prípade vstupných údajov to sú 6 

mesačné intervaly. 

Pri klasickej analýze časových radov sa vychádza z predpokladu, že každá 

časová rada môže obsahovať 4 zložky [8]: 

• trend ( tendencia vývoja skúmaného javu za dlhodobé obdobie ) 

• sezónnu zložku  ( pravidelne sa opakujúca odchýlka od trendovej 

zložky ) 

• cyklickú zložku ( udáva kolísanie okolo trendu v dôsledku dlhodobého 

cyklického vývoja )  

• náhodnou zložku ( nedá sa popísať žiadnou funkciou, ostáva po vylúčení 

trendu, sezónnej a cyklickej zložky ) 
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6 MODEL EXPONENCIÁLNEHO VYROVNÁVANIA 

 

Na prognózovanie ďalšieho vývoja obratu s jednotlivými firmami a za firmu ako celok 

je použitý model exponenciálneho vyrovnávania. 

 

Je to jedna z najpoužívanejších prognostických metód a to z dôvodu rýchleho 

reagovania na posledné zmeny hodnôt časového radu. Autormi metódy výpočtu sú Brown, 

R.G.; Meyer, R.F. Väčšina ekonomických dejov nemá ideálny vývoj v čase, ktorý by 

kopíroval jednotlivé teoretické funkcie – priamka, parabola, hyperbola.  

 

Model exponenciálneho vyrovnávania predstavuje jeden zo spôsobov modelovej 

aktualizácie predpovedí a ich prispôsobovania posledným informáciám a použitie 

premenlivých parametrov modelu. Premenlivé parametre sa menia s časom v každom 

pozorovaní na základe priebežného zhodnocovania posledného odhadu alebo poslednej 

prognózy veličiny z jej skutočnosťou, pričom v novom odhade hodnoty veličiny sa 

prikladá väčší význam posledným pozorovaniam časového radu. Keďže odhady hodnôt 

časového radu sa vykonávajú v každom pozorovaní, jeden možný variant teoretického 

konceptu exponenciálneho vyrovnávania je, že každému pozorovania budú zodpovedať aj 

iné parametre modelu. 

 

Pri exponenciálnom vyrovnávaní je nový odhad t+1 definovaný ako kombinácia 

aktuálneho odhadu t a časti aktuálnej chyby et. 

 

t+1 = t + α et.   (1.1) 

 

kde  α je vyrovnávacia konštanta α ∈ < 0, 1 > 
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Rovnica (1.1)  sa obvykle zapisuje v tvare  

 

St = St-1 + α ( yt - St-1 ) 

 

kde St je odhad alebo predpoveď hodnoty časového radu { yt } pre ďalšie obdobie t + 1, 

ktorý sa vykonáva v aktuálnom čase t. St-1 je odhad, alebo predpoveď hodnoty časového 

radu yt pre aktuálny čas t, vykonaný v predchádzajúcom období t - 1. Symbolom yt je 

označená pozorovaná hodnota časového radu v čase t. Rozdiel ( yt - St-1 ) je chyba odhadu, 

resp. chyba predpovede v aktuálnom čase t. 

 

     Pre vyjadrenie pozorovaní časového radu  môžeme použiť zápis: 

 
 

     Kde β = 1 - α, n je dĺžka časového radu, k = 0, 1,..., n je vek pozorovaní. S 0 je veličina 

charakterizujúca počiatočné podmienky rekurentného výrazu. Nazýva sa počiatočným 

odhadom časového radu. Ak je časový rad dostatočne dlhý, člen β n S0 z posledného výrazu 

je možné vynechať. 

 

     Vyrovnávacia konštanta α určuje rýchlosť prispôsobovania ďalšej predpovede 

k aktuálnej chybe predpovede. Ak je α vysoké, v  novej predpovedi je zahrnutá veľká časť 

poslednej pozorovanej hodnoty. Aj je α rovné nule, resp. blízko 0, potom vplyv poslednej 

veličiny je potlačený. Vyhovujúce α sa vyberie také, ktoré garantuje minimálnu štvorcovú 

chybu predpovedí resp. odhadov. 

 

     Počiatočná voľba hodnoty S0 exponenciálneho priemeru nie je jednoznačne určená a je 

charakterizovaná silnou dávkou subjektivizmu. Všeobecne sa uvádza aby S0 pri dlhých 

časových radoch odrážala strednú hodnotu časového radu vypočítanú jednoduchým 

aritmetickým priemerom [5]. 
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7 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POUŽITÝCH SOFTVÉROVÝCH 

NÁSTROJOCH 

 
7.1 Omega  

 

Ekonomická agenda spoločnosti Autosúčiastky Import – Export s.r.o. je spracovávaná 

v programe Omega. Vstupné dáta obratov a partneri vytváraného systému pochádzajú 

z výstupov tohto softvéru. 

 

Pro gram OMEGA je u rčený na vedenie účtovnej agendy podvojného účtovníctva, 

skladového hospodárstva, fakturácie, dlhodobého a krátkodobého majetku, cestovných 

príkazov, evidencie jázd a ostatných podporných evidencií. Výrobcom program Omega je 

firma KROS a.s., ktorá sa zaoberá od roku 1995 vývojom a predajom ekonomického 

softvéru ( programy ALFA, OLYMP, OMEGA ), stavebného softvéru ( program 

CENKROS plus ) a znaleckého softvéru ( programy HYPO a MEMO ) určených pre 

operačný systém Microsoft Windows. Programy používa viac ako 38 tisíc zákazníkov. Na 

trhu ekonomického softvéru patrí medzi 3 spoločnosti na Slovensku s najväčším počtom 

používateľov. 

 
7.2 ArcView GIS 

 

Vhodné riešenie pre moju prácu s rôznymi formátmi od rôznych dodávateľov  mi 

poskytuje softvér ArcView GIS 3.2 - systém pre prístup ku geografickým údajom, ich 

zobrazovanie, analyzovanie a tvorbu mapových výstupov. Umožňuje robiť priestorové i 

sieťové analýzy s údajmi vo formáte ARC/INFO resp. ArcView. ArcView 3.2. 
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V súčasnosti sa distribuuje verzia ArcView GIS 9.3. ( ako základná varianta ArcGIS 

9.3. ). Pre realizáciu systému však uvažujem s nasadením ArcView 3.2., ktorý má firma 

k dispozícii. 

  

ArcView obsahuje prepojenie s relačnými databázovými systémami a architektúru 

klient / server. Pracuje aj s databázovými súbormi vo formáte dBASE.  Prostredníctvom 

ODBC ( Open Database Connectivity ) je možné pripojiť vzdialené databázy na sieťových 

serveroch. V diplomovej práci využívam databázový server mySQL pripojený cez ODBC. 
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8 ZHODNOTENIE SÚČASTNÉHO STAVU A VYMEDZENIE 

VSTUPNÝCH POŽIADAVIEK NA GIS 
 

Prirodzený vývoj firmy postupne formoval trasy zásobovania fimernými autami 

zvážajúcimi tovar z výrobných závodov a iných veľkoobchodov. V istej estape bola 

realizována úprava systému, ktorá spočívala v harmonizácií zásobovacích trás pre 

zákazníkov a vtedajších tras dovozu. Takto sa vyformovala hlavná časť rozvozového 

plánu, ktorá s istými obmenami platí dodnes. 

 

Súčasný stav je možné charakterizovať ako využívanie expertných znalostí 

zamestnancov, často osobného charakteru, doplnený využívaním jednoduchých 

prezentačných nástrojov ako napr. papierová mapa Slovenska s farebnými špendlíkmi. 

Zásadnou nevýhodou tohoto systému je nie celkom aktuálne označenie existujúcich 

zákazníkov. Neexistuje iný systém zobrazujúci, či aspoň popisujúci stav odberateľskej 

siete, ktorá je pre firmu takéhoto typu veľmi dôležitá. Toto bol však zaužívaný systém, 

ktorý nosili „v hlave“ majitelia firmy a istým spůsobom stále fungoval. Neslúžil ku 

komplexnosti zobrazenia, ani na mapovanie aktuálnosti a už vôbec nie na plánovanie alebo 

inú politiku, ktorá by bola prínosom pre ďalší rozvoj firmy. 

 

  Pre celkové zhodnotenie súčasného stavu je potrebné si položiť otázky a skúsiť ich 

zodpovedať pomocou existujúcich firemných procesov resp. informačných systémov. 

 
8.1 Základné procesy 

 
Nasleduje rozbor existujúcich firemných procesov, v ktorom je zohľadňovaný 

celopodnikový pohľad dôležitý pre identifikovanie ďalších funkcií, ktoré môžu ostatné 

aplikácie GIS čerpať a vytvárať tak ďalšiu pridanú hodnotu. GIS sa často buduje ako 

špecializovaný systém bez náväznosti na ďalšie dôležité informačné systémy v organizácií. 

Preto je dôležitý holistický pohľad, ktorý môže pomôcť ešte viac integrovať GIS do 
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súčasnej štruktúry podniku. Dôležité je vyhodnotiť, kde sa komplexné procesy viacerých 

aplikácií stretávajú a ako na seba nadväzujú. Pritom je potrebné detajlne identifikovať 

nadväzné aktivity z rôznych aplikácií, ale zároveň nestratiť kompletný prehľad o všetkých 

procesoch organizácie. Pre integráciu je kľúčové nájsť súvislosti z rôznych oblastí 

a definovať logické súvislosti medzi nimi  [1]. 
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Obrázok 1 : Základné zákaznícke firemné procesy 
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Spoločnosť je tvorená viacerými oddeleniami, ktoré na seba v svojej činnosti 

bezprostredne nadväzujú. Za najdôležitejšie je považované oddelenie obchodu, ktoré tvorí 

“srdce” firmy a produkuje jej obrat. 

 

 
Tabuľka 1: Popis základných firemných procesov 

b zákazníci kontaktujú pracovníkov odbytu: osobne, písomne, 
telefonicky, faxom alebo e-mailom 

a 

pracovníci spracujú objednávku v skladovom systéme, prípadne 
nezrovnalosti si so zákazníkom prekonzultujú a). Po potvrdení 
zákazníkom b) je zoznam položiek ( dodací list ) posunutý na 
vychystanie do veľkoobchodného skladu c) 

c 

v sklade pracovníci pripravia tovar podľa dodacieho listu, prípadne 
zmeny ručne poznačia do dodacieho listu ( úprava množstviev na 
balenia, resp. iná úprava zoznamu ak ju po vytlačení dodacieho listu 
nahlásil zákazník dodatočne ) 

e 

v sklade prebehne aj logistika e), kedže tu sa tovar  roztriedi podľa toho 
či si ho zákazník vyzdvihne osobne, či bude poslaný kuriérskou 
službou UPS alebo bude naložený do firemného auta a distribuovaný 
v rámci bezplatného rozvozu 

d 

vychystaný dodací list s prípadnými úpravami zo skladu ide na 
ekonomické oddelenie d), kde sa najskôr zoznam opraví podľa 
skutočného stavu a potom sa vystaví faktúra, ktorú si pri osobnom 
odbere prevezme zákazník sám, resp. je pribalená do balíka v prípade 
doručenia UPS, alebo ju so sebou zoberie šofér vykonávajúci rozvoz 
podľa rozvozového plánu f) 

x v prípade platby zákazníka v hotovosti ide dodací list zo skladu na 
maloobchodnú predajňu kde sa vystaví hotovostný doklad 

  

po zatriedení tovaru k spôsobu doručenia ( osobne, rozvoz, UPS ) a  
vystavení daňového dokladu ( faktúra alebo hotovostný bloček ) 
nasleduje doprava 

u kuriérskou službou UPS u) do 24h ak nechce zákazník čakať do 
plánovaného bezplatného rozvozu 

v osobne v termíne ako ohlási zákazník v) 

n,k bezplatným rozvozom 1x týždenne n), k) podľa nasledovného 
rozvozového plánu:  

o,p,r,s,t pondelok o), utorok p), streda r), štvrtok s), piatok t) 
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u,v,i 

po doručení tovaru sa v niektorých prípadoch vyskytnú množstevné, 
resp. kvalitatívne reklamácie ( obdobie do 2. rokov od predaja tovaru ). 
Vtedy nasleduje opačný tok tovaru od zákazníka k dodávateľovi i), k) 
buď osobne alebo rozvozom k posúdeniu  na reklamačnom oddelení h). 
Nasleduje zamietnutie reklamácie, výmena tovaru, dodanie 
chýbajúceho tovaru resp. vystavenie dobropisu na ekonomickom 
oddelení g) 

  
 

 
Obrázok 2 : Bezplatná rozvozová schéma týždenného harmonogramu rozvozu zákazníkom 

 

 

Uvedený popis procesov je ďalej podrobený analýze, ktorej časti sa stávajú 

východiskom pre pripravovaný GIS. 

 

Po dôkladnom rozbore firemných procesov sú informácie doplnené na základe 

rozhovorov se zamestnancami firmy a konzultáciami s odborníkom z praxe skúseným 

v oblasti tvorby GIS. Rovnako je zhodnotený aj SW, který sa v súčasnosti vo firme 

využíva a jeho funkčnosť pre ďalšiu tvorbu GIS ( softvér Omega popisujem 

v predchádzajúcej kapitole ). 

 

Výsledkom tohto úvodného rozboru je stanovenie základných otázok na 

informačný systém: 

 

• Kde sú naši zákazníci ? 
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• Kto sú naši zákazníci ? 

• Aký obrat bol vykonaný zo zákazníkom v jednotlivých obdobiach ? 

• Aký máme podiel na trhu rozčlenený podľa okresov ? 

• Ktoré okresy sú nedostatočne pokryté odberateľmi ? 

• Ktoré okresy sú najviac pokryté odberateľmi ? 

• Viem si zobraziť a zistiť údaje o zákazníkovi ? 

• Viem si upraviť údaj o zákazníkovi ? 

• Viem si pridať nového zákazníka ? 

• Aká je prognóza obratu v nasledujúcom období za celú firmu? 

• Aká je prognóza obratu v nasledujúcom období v jednotlivých geografických 

celkoch? 

• Aká je prognóza obratu v nasledujúcom období s konkrétnou firmou? 

 

Na uvedené otázky v súčasnej dobe nie je možné odpovedať kladne, resp. niektoré 

z nich je možné zodpovedať len čiastkovo, alebo po dlhej a prácnej práci s údajmi. 

Uvedené otázky zreteľne vymedzujú potrebné funkcie systému vyplývajúce z týchto 

otázok i z ďalších požiadaviek na dáta. 

 

V mojej práci sa zaoberám počiatočnou etapou tvorby GIS, ktorá je tvorená s dôrazom 

na zobrazenie existujúceho stavu a prognózovanie. V nasledujúcej etape predpokladám 

spresnenie dát, získanie výkazov o jazdách a plánovaní rozvozov. Pre neskoršie etapy je 

predpoklad rozšírenia systému o monitoring vozidiel a hodnotenie výkazov jázd.  

 

V mojej práci sa prioritne zameriavam na riešenie prvej etapy.  

 

Ďalej je potrebné vymedziť základné systémové požiadavky kladené na budúci systém. 

K nim patria požiadavky na spoľahlivosť systému, rýchlosť, multiuživateľské prostredie, 

architektúru centralizovaného riešenia, cenu a paralelné zobrazenie [2]. 
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Na základe rozboru podmienok organizácie som za základné systémové požiadavky 

vybrala : 

 

1) jednoduchosť riešenia, minimálna údržba spojená so získavaním externých, hlavne  

mapových podkladov 

2) jednoduchosť aktualizácií vstupných dát 

3) jednoduchosť ovládania, nenáročnosť na personálnu obsluhu 

4) komunikácia v slovenskom jazyku 

5) platformná nezávislosť 

6) finančná nenáročnosť 

 

Na základe uvedených skutočností je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý 

umožní efektívne nakladať a spravovať dáta o zákazníkoch, analyzovať stav a odhadovať 

ďalší potenciálny vývoj. Umožní usporiadať a porovnať si posledné 3 roky obchodných 

aktivít na Slovensku, systém postupne doplňovať aktuálnymi údajmi na základe čoho bude 

možné plánovanie rozvoja obchodných aktivít a v prípade stabilne sa vyvíjajúceho 

obchodného prostredia určiť aj istú časovú predikciu vývoja.  
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8.2 Návrh architektúry systému 

 

Na základe vykonaných rozborov je navrhnutá základna architektúra budovaného GIS. 

Systém bude modulárny a bude využívať existujúce prvky systému. Kľúčovym sa javí 

hlavne prepojenie s aplikáciou Omega, z ktorej sa čerpajú údaje. 

 

V I. etape bude prepojenie realizované formou off-line exportovania, do budúcna 

s úpravou existujúcich prvkou systému je možné uvažovať aj o on-line aktualizácií. Systém 

bude využívať centrálnu databázu, ktorej koncepcia je ďalej popísaná ako dátová 

architektúra. V databáze budú v I. etape uložené popisné dáta. 

 

Pre koncového užívateľa je dôležitý vhodný návrh užívateľského rozhrania. 

Základným rozhraním sú webové stránky s využívaním Google API, pre použitie ktorého 

bolo rozhodnuté vzhľadom na: 

 

• cenu 

• podporu otvorených formátov 

• možnosti paralelného zobrazenia v internetovom prehliadači 

 

Základným krokom pri budovaní GIS je návrh vhodnej dátovej architektúry 

pozostávajúcej z vhodného dátového úložiska – databázy, zobrazovania mapových údajov, 

systémového a hardvérového riešenia. Pri jeho návrhu vychádzam z jednotlivých vstupov 

a pocesov, ktoré ho sprevádzajú. K nim patrí lokalizácia odberateľov, import ich 

základných ekonomických ukazovateľov, spracovanie údajov v grafickom prostredí a 

prognózovanie.  
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Východiská navrhovaného geografického informačného systému vychádzajú 

z požiadaviek: 

 

• centralizovaný systém 

• využitie Open - Source riešenie 

• minimálna údržba 

• cena 

• hardwarové nároky 

• internetový prístup 

 

Hardware 

Spracovanie ako aj prevádzkovanie systému bude realizované prostredníctvom externého 

webhosting. 

 

Software 

Geografický informačný systém používa mySQL databázu pre úložisko dát, PHP 

s webovým serverom Apache, ktorý spravuje externý prevádzkovateľ webhostingu a 

Google API  a Google Earth 

 

Komunikácia 

Prístup k údajom z hľadiska užívateľov systému je riešený prostredníctvom prístupu 

z internetu. 

 

Zabezpečenie 

Zabezpečenie systému je prostredníctvom šifrovaného protokolu https a autentifikácie pri 

prihlasovaní sa do databázy, resp. pri sťahovaní údajov súborov KML. 

 

Používatelia 

Používatelia systému sú pracovníci obchodného oddelenia a manažment firmy, ktorý majú 

oprávnenie na vstup a editáciu údajov. 
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Aktualizácia a údržba systému 

Aktualizáciu a údržbu systému vykonáva externý pracovník na základe objednávky 

a dohodnutých pravidelných časových intervaloch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obrázok 3 : Architektúra vytvoreného IS 
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8.2.1 Požiadavky na webhosting 

 

Pri použití webhostingu sú definované nasledovné požiadavky, ktoré musia byť 

splnené aspoň v uvedenom minimálnom rozsahu: 

  
Tabuľka 2: Minimálne požiadavky na webhosting 

Operačný systém Linux / FreeBSD 

Webový server Apache 

Podpora scriptov HTML, XHTML, VRML, Flash, SSI, Javascript 

PHP Podpora skriptov PHP 4 / PHP 5 

Podpora skriptov Podpora skriptov CGI, Perl 

FTP Aktualizácia cez FTP 

https Podpora SSL (prístup cez https://...) 

Podpora chybových stranok Vlastné chybové stránky (404 atď.) 

EMAIL 
Odosielanie e-mailov cez PHP  skripty 

SMTP, IMAP, POP3 

Databáza  

Podpora databáz MySQL 

phpMyAdmin 

Vzdialená administrácia MySQL 

Disková kvóta pre databázy 10000 MB > 

Disková kapacita pre webhosting 500 MB > 

 

8.2.2 Predpokladané náklady pre navrhovaný GIS 

 

Pri tvorge GIS je nutné aby si spoločnosť uvedomila finančnú náročnosť spojenú 

s tvorbou GIS nevyhnutnú k úspešnému zavŕšeniu tohto projektu a vopred ju odsúhlasila. 
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Tabuľka 3: Predpokladané náklady I. 

  webhosting analýza údajový model programovanie 

   dni cena dni cena dni cena 

1 etapa 1 rok 80,00 € 6 480,00 € 5 400,00 € 25 2 000,00 € 

2 etapa 2 rok 80,00 € 7 560,00 € 5 400,00 € 25 2 000,00 € 

 3 rok 80,00 € 2 160,00 €  -   € 15 1 200,00 € 

3 etapa 4 rok 80,00 € 5 400,00 € 4 320,00 € 25 2 000,00 € 

 

 
Tabuľka 4: Predpokladané náklady II. 

  testovanie dokumentácia školenie podpora 

  dni cena dni cena dni cena dni cena 

1 etapa 1 rok 3 240,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 8 640,00 € 

2 etapa 2 rok 3 240,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 8 640,00 € 

 3 rok 3 240,00 € 1 80,00 € 2 160,00 € 8 640,00 € 

3 etapa 4 rok 3 240,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 8 640,00 € 

 

 
Tabuľka 5: Celkové predpokladané náklady 

  Celkom 

   

1 etapa 1 rok 4 160,00 € 

2 etapa 2 rok 4 240,00 € 

 3 rok 2 560,00 € 

3 etapa 4 rok 4 000,00 € 

  14 960,00 € 

 

• cena prác realizovaným externým spôsobom ( dohoda o vykonaní práce ) bola 

prepočítaná sadzbou 10 € / 1 hod 

 

Cena prác celkom za obdobie 4 rokov je predpokladaná vo výške 14.960,- € a je 

kalkulovaná pre práce vykonávané externým pracovníkom. 
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Protipólom nákladov pre navrhovaný GIS sú jeho predpokladané prínosy, ktoré po 

ukončení prvej etapy budovania GIS sú najmä ( I. etapa ): 

 

• zefektívnenie práce obchodného oddelenia 

• plánovaní obchodnej a marketingovej politiky 

 

Ďalším významným prínosom sa javí oblasť organizácie prepravy a znižovania 

nákladov na prepravu v II. a III. etape budovania GIS. 

 

8.2.3 Vytvorenie bázickej bodovej vrstvy odberateľov 

 

Pre vytvorenie bázickej bodovej vrstvy odberateľov je potrebné získať popisné údaje 

exportom databázy odberateľov z účtovného systému Omega do ArcView. V účtovnom 

systéme Omega bolo možné exportovať zoznam odberateľov len do textového formátu. 

 

 
Obrázok 4 : Zdrojové údaje o obchodných partneroch exportované z účtovného systému 

Omega 
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Základnými údajmi ( atribútmi ) získanými o partneroch sú: 

 
Tabuľka 6 : Tabuľka partnerov 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ICO Varchar(10) TRUE FALSE TRUE 
ID_OBCE integer FALSE TRUE FALSE 
ID_OBRAT integer FALSE TRUE FALSE 
NAZOV varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
ULICA varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
PSC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
MESTO varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
IC_DPH integer FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

 

Ako je zobrazené na obrázku č. 1, exportované údaje je potrebné ďalej spracovať 

do formy vhodnej na štatistickú analýzu ako aj na použitie v databázovom systéme. 

V Mene / Firme odberateľa v ekonomickom systéme Omega bolo umožnené zadávať 

rôznym spôsobom názov spoločnosti bez dostatočnej kontroly vstupných dát. Z toho 

dôvodu je obsah poľa závislý od spôsobu zadávania pracovníčok na ekonomickom úseku 

a preto pole obsahuje meno firmy spolu s rôznymi formami zápisu spoločnosti, jej typu. 

Podobne atribút odberateľ a ulica je zapísaný spoločne s menom ulice, číslom domu, 

pričom číslo ulice môže byť oddelené viacerými medzerami od názvu ulice, ako aj čiarkou. 

To je opäť závislé od pracovníčky,  ktorá zadávala vstupné údaje, pričom v ekonomickom 

programe bolo opätovne umožnené zadávať rôzne vstupy. Ostatné atribúty ako je PSČ ( 

poštové smerovacie číslo) boli zadávané výberom z databázy a preto sú vo štandardnom 

formáte XXX XX. Atribút mesto, IČO a DIČ sú zadané bez pripomienok. Ostatné atribúty 

ako kontaktné telefónne čísla, kontaktné osoby, emailové adresy sú pre účely GIS analýzy 

bezpredmetné a preto neboli zahrnuté do exportu. 

 

Vstupná databáza odberateľov obsahuje 1 073 záznamov, ktoré sa viažu k rôznym 

územiam. Približne 300 záznamov zákazníkov a dodávateľov je z územia Slovenskej 

republiky. Ostatné údaje sa viažu ku krajinám Európskeho spoločenstva ( približne 500 

záznamov ) a Číny ( približne 200 záznamov ). 
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Vzhľadom na uvedený charakter vstupných dát ako aj dostupnosť geografických 

vrstiev vo vektorovom formáte ESRI Shapefile bolo rozhodnuté vytvoriť geografickú 

vrstvu odberateľov z údajov sídiel poštových adries. 

 

Odôvodnenie:  

1. dostupnosť geografickej vrstvy poštových úradov. Existuje významná skupina 

tovarov zasielaných poštou, ktoré sú preberané na poštových úradoch jednotlivých 

sídiel firiem, ktoré sú  k nim najbližšie  

2. sieť odberateľov ( autosúčiastky, predajne, autoservisy) nie je tak v priestore 

zahustená ako v prípade iných odvetví. V prípade miest je vzdialenosť sídla firmy 

od poštového úradu menšia ako na vidieku, pričom analýza je zameraná na pokrytie 

siete odberateľov v jednotlivých sídlach a nie jednotlivých ulíc miest ( t.j. 

z hľadiska trhu a firmy distribútora nie je dôležité sledovať pokrytie dvoch 

susedných ulíc z dôvodu charakteru odoberaného tovaru, ale je dôležité sledovať 

pokrytie jednotlivých sídiel ). 

3. vstupná databáza odberateľov, ako bolo uvedené vyššie, obsahuje nepresnosti 

v zadávaných vstupných dátach a preto by bolo pomerne náročné a neefektívne 

manuálne resp. iným spôsobom zadávať presné geografické pozície jednotlivých 

odberateľov. 

Uvedené prepojenie na sídla poštových úradov umožňujú v budúcnosti veľmi 

efektívne a jednoducho pridávať nových odberateľov bez nutnosti ich manuálnej 

geografickej lokalizácie, ako aj prehľad o možných potencionálnych nepokrytých 

sídlach. 

4. odberatelia v jednotlivých sídlach neustále vznikajú ako aj zanikajú ( priemerná 

životnosť firiem je 7 rokov ). Z hľadiska firmy Autosúčiastky Import – Export s.r.o. 

je potrebné udržiavať si obchodné pokrytie územia v jednotlivých sídlach. 

5. poštové adresy sú stabilné a nemeniace sa v čase 

 

 
Tabuľka 7 : Entita obec 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_OBCE integer TRUE FALSE TRUE 
ID_OKRES integer FALSE TRUE FALSE 
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ID_OKRESU integer FALSE FALSE FALSE 
PSC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
NAZ_OBCE varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
TYP_OBCE varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
SKR_OBCE varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Podľa uvedených vstupných dát je zrejmé, že na prepojenie databázových údajov 

odberateľov a geografickej vrstvy poštových sídiel  nie je možné použiť len mesto, 

prípadne ulicu, ale jedinečný spoločný identifikátor PSČ. 

 

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je číselné vyjadrenie prepravného pásma, uzlu a 

dodávacej pošty ( príp. adresáta ). PSČ je nedeliteľnou súčasťou názvu dodávacej pošty 

v adrese poštových zásielok a slúži pre ich strojové triedenie alebo k urýchleniu 

prípadného ručného triedenia. 

 

Spôsob zápisu:  PSČ je päťciferné, členené na trojčíslie a dvojčíslie. Prvá číslica PSČ 

približne zodpovedá starému krajskému rozdelenia Československa podľa zákona 

č. 36/1960 Sb., o územnom členení štátu [6]: 

 

• 1 hlavné mesto Praha  

• 2 Stredočeský kraj  

• 3 Juhočeský a Západočeský kraj  

• 4 Severočeský kraj  

• 5 Východočeský kraj ( + časť Juhomoravského kraja)  

• 6 Juhomoravský kraj  

• 7 Severomoravský kraj  

• 8 Bratislava a okolie 

• 9 Západoslovenský kraj a Stredoslovenský kraj ( západná časť )  

• 0 Stredoslovenský kraj ( východná časť ) a Východoslovenský kraj  

 

 Z hľadiska procesov predpokladám upgrade vrstvy PSČ externým pracovníkom, 

viď. architektúra modelu, ktorý ju bude vykonávať nepravidelne iba v prípade, že nastala 

zmena v organizácií a pridelení PSČ.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha�
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj_(od_roku_1960)�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pado%C4%8Desk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodo%C4%8Desk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj_(od_roku_1960)�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severomoravsk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padoslovensk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edoslovensk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edoslovensk%C3%BD_kraj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoslovensk%C3%BD_kraj�
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8.2.4 Vytvorenie tabuľky základných ekonomických parametrov odberateľov 

8.2.4.1 Základné ekonomické parametre 

 

Z ekonomického systému Omega v časti evidencie faktúr, bolo možné získať údaje 

o jednotlivých odberateľoch spolu s ich celkovým obratom. Údaje boli k dispozícii  

k jednotlivým časovým úsekom a to k  1.1.2006, 30.6.2006, 1.1.2007, 1.6.2007, 1.1.2008, 

1.6.2008, 1.1.2009. Pred rokom 2006 používala firma iný účtovný informačný systém 

z ktorého už nebolo možné získať údaje. Po úspešnom vytvorení GIS systému je 

predpoklad exportov v mesačnom intervale. 

 

Súbor s ekonomickými parametrami obsahoval základné atribúty o pohľadávkach 

( partner, IČO, fakturovaná suma, DPH, dlžná suma  ). 

 

 
Obrázok 5 : Kniha pohľadávok exportovaná z účtovného systému Omega 
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Tabuľka 8 : Entita fakturácia ( import zo systému Omega ) 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_OBRAT integer TRUE FALSE TRUE 
DATUM_FAKTURACIE date FALSE FALSE FALSE 
ICO Varchar(10) FALSE FALSE FALSE 
FAKTUROVANA_SUMA double FALSE FALSE FALSE 
DPH double FALSE FALSE FALSE 
SPLATENA_SUMA double FALSE FALSE FALSE 
DLZNA_SUMA double FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

 

Jednotlivé vstupné údaje exportované do programu Excel bolo nutné upraviť 

pomocou nástrojov Microsoft Excel. Predovšetkým bolo potrebné porozdeľovať údaje 

v poli odberateľa, t.j. oddeliť názov odberateľa, jeho právnu formu od IČO tak, aby bolo 

IČO uvedené v samostatnom poli ( stĺpci ) z dôvodu, že bude použité pre prepojenie so 

základnou vrstvou odberateľov, ktorá rovnako obsahuje pre každého odberateľa jedinečný 

identifikátor - IČO spoločnosti. 

 

Pre následné analýzy dát bol z uvedeného zdroja dát  vybratý stĺpec Názov 

odberateľa a Spolu, ktorý obsahoval  fakturovanú sumu, ktorá síce ešte nemusela byť 

zaplatená, ale tovar už bol dodaný odberateľovi.  Ak by sme chceli v neskorších analýzach 

skúmať aj to či existuje aj korelačná závislosť medzi regiónom a neplatnosťou faktúr, bol 

by potrebný časový údaj o dátume vystavenia faktúry ako aj o dátume poslednej splátky 

faktúry v priereze celým časovým obdobím. Údaje tohto typu však neboli k dispozícii. 

Preto je v jednotlivých polročných bilanciách možné sledovať sumy jednotlivých obratov. 

 

Na zobrazenie pokrytia trhu podľa jednotlivých okresov je použitá vytvorená 

bodová vrstva odberateľov a polygónová vrstva hraníc okresov. Celkové územno-správne 

členenie Slovenska je rozčlenené do 8 krajov – vyšších územných celkov, 79 okresov, 138 

miest, 2 883 obcí a 3 257 katastrálnych území [7]. 
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8.2.4.2 Hospodárske výsledky v jednotlivých obdobiach rozdelené podľa 

jednotlivých zákazníkov. 

 

Hospodárske výsledky jednotlivých zákazníkov a ich dosiahnutých obratov za 

jednotlivé 6 mesačné časové obdobia 1.6.2006, 1.1.2007, 1.6.2007,1.1.2008, 1.6.2008, 

1.1.2009. Aktualizácia hospodárskych výsledkov po vytvorení systému bude 

v pravidelných mesačných intervaloch. 

 

Údaje bázickej vrstvy obsahujú atribút ICO ( text ) odberateľa, pomocou ktorého je 

možné v systéme ArcView prepojiť údaje s geografickou bodovou vrstvou odberateľov. 

 
8.3 Údajový model 

 

Pre účely zjednotenia údajov a ich následného použitia v prezentačnej vrstve bol 

vytvorený údajový model zo zdrojových údajov, ktorého úlohou je zjednotenie atribútov 

do jednej výslednej tabuľky. 

 

Model obsahuje transakčné časti softvéru Omega i agregované údaje pre analytické 

spracovanie, ktoré sú súčasťou GIS . 

 

Údajový model je vytvorený pre prostredie mySQL. Návrh schémy bol vytvorený 

v prostredí programu Visual Paradigm pre UML 6.4. 
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FK_Reference_OBEC_OKRES

FK_Reference_KU_OBEC

FK_Reference_OKRES_KRAJ

FK_Reference_ZAKAZNIK_OBEC

FK_Reference_OBRAT_ZAKAZNIK

FK_Reference_ZAKAZNIK_OBRAT

FK_Reference_GPS_ZAKAZNIK

FK_Reference_PLAN_FIRMA

FK_Reference_ZAKAZNIK_ICO

FK_Reference_GIS_OBEC

FK_Reference_GIS_POZICIA

FK_Reference_FIRMA_UZIV

FK_Reference_UZIV_ZAK

C_OBEC

ID_OBCE
ID_OKRES
ID_OKRESU
PSC
NAZ_OBCE
TYP_OBCE
SKR_OBCE

integer
integer
integer
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk> FIRMA_ZAKAZNIK

ICO
ID_OBCE
ID_OBRAT
NAZOV
ULICA
PSC
MESTO
IC_DPH
POZNAMKA1
POZNAMKA2

varchar(10)
integer
integer
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
integer
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk1>
<fk2>

FIRMA_OBRAT_GRUPA

ID_OBRAT_GRUPA
ROK
ICO
VYSKA_OBRATU_EUR
VYSKA_OBRATU

integer
integer
varchar(10)
double
double

<pk>

<fk>

ZAKAZNICI_GIS

ID_ZAZNAM
ICO
ID_GPS_POZICIA
SHAPE
X_PSC
Y_PSC
X_REAL
Y_REAL
KML_FILE
GPX_FILE
HTML_FILE
POZN1
POZN2
POZN3
POZN4

integer
varchar(10)
integer
blob
double
double
double
double
blob
blob
blob
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk1>
<fk3>

C_OKRES

ID_OKRES
ID_KRAJ
NAZ_OKRES
SKR_OKRES

integer
integer
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk>

C_KRAJ

ID_KRAJ
NAZ_KRAJ
VUC
SKR_KRAJ

integer
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>

C_KU

ID_KU
ID_OBCE
ID_OBEC
NAZ_KU
SKR_KU
VYM_KU
SHAPE
X
Y

integer
integer
integer
varchar(255)
varchar(255)
integer
blob
decimal
decimal

<pk>
<fk>

FIRMA_GPS_POZICIA

ID_GPS_POZICIA
ICO
X
Y
PSC
POZNAMKA1
POZNAMKA2

integer
varchar(10)
decimal
decimal
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk>

FIRMA_OBRAT

ID_OBRAT
DATUM_FAKTURACIE
ICO
FAKTUROVANA_SUMA
DPH
SPLATENA_SUMA
DLZNA_SUMA
POZNAMKA1
FAKTUROVANA_SUMA_EUR
DPH_EUR
SPLATENA_SUMA_EUR
DLZNA_SUMA_EUR
POZNAMKA2

integer
date
varchar(10)
double
double
double
double
varchar(255)
double
double
double
double
varchar(255)

<pk>

FIRMA_OBRAT_PLAN

ID_FIRMA_OBRAT_PLAN
ICO
POZNAMKA1
POZNAMKA2
PLAN_REALISTIC
PLAN_OPTIMISTIC
PLAN_PESIMISTIC
PLAN_REALISTIC_EUR
PLAN_OPTIMISTIC_EUR
PLAN_PESIMISTIC_EUR
PLATNOST_OD
PLATNOST_DO

integer
varchar(10)
varchar(255)
varchar(255)
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
date
date

<pk>
<fk>

UZIVATEL

ID_UZIVATEL
MENO
PRIEZVISKO
EMAIL
TEL
MOBIL
POZICIA
HESLO
POZNAMKA1
POZNAMKA2

integer
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>

UZIVATEL_FIRMA

ID_UZIVATEL_FIRMA
ID_UZIVATEL
ICO
OPRAVNENIE

integer
integer
varchar(10)
integer

<pk>
<fk1>
<fk2>

 
Obrázok 6 : Údajový model 
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Model obsahuje číselníky v tabuľkách. C_KRAJ obsahuje všetky kraje. C_OKRES 

obsahuje  číselníky všetkých okresov, C_OBEC obsahuje číselníky obcí a C_KU obsahuje 

číselníky katastrálnych území. Číselníkové tabuľky začínajú prefixom C_ a ich zdrojom je 

ÚGKK..  

 

Tabuľky, ktoré sú napĺňané z ekonomického systému Omega FIRMA_OBRAT_ sú 

napĺňané importom z  modulu pohľadávky. FIRMA_ZAKAZNIK je naplnená údajmi 

importovanými z modulu partneri. Medzi tabuľkami FIRMA_OBRAT 

a FIRMA_ZAKAZNIK je relačná väzba 1 : N, t.j. jedna firma v rôznych časových 

obdobiach generuje rôzne obraty.   

 

Tabuľka FIRMA_OBRAT_PLAN je určená na uskladnenie prognóz o vývoji obratu 

v jednotlivých časových úsekoch a umožňuje plánovať obrat s konkrétnou firmou 

prostredníctvom referencie IČO. Pohľad FIRMA_OBRAT_GRUPA sumarizuje údaje za 

jednotlivé firmy v danom roku. Tabuľka FIRMA_GPS_POZICIA  je vytvorená za účelom 

uskladnenia GPS pozícií v systéme WGS-84. Jedna firma môže mať viacero prevádzok, 

preto je tabuľka vo väzbe 1 : N s tabuľkou FIRMA_ZAKAZNIK. Tabuľka UZIVATEL je 

určená na uskladnenie informácií o užívateľoch systému. Tabuľka UZIVATEL_FIRMA je 

určená na priradenie užívateľov jednotlivým firmám a preto je vo väzbe 1 : N s tabuľkou 

FIRMA_ZAKAZNIK a vo väzbe 1 : N s tabuľkou UZIVATEL. Toto vyplýva zo 

skutočnosti, že jeden pracovník môže mať pridelených v kompetencii viacero firiem.  

 

Tabuľka ZAKAZNICI_GIS je centrálnou tabuľkou kde sa ukladajú všetky dostupné 

údaje a preto je označená žltou farbou.. 

 

8.3.1 Číselník krajov - C_KRAJ 

 
Tabuľka 9 : C_KRAJ 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_KRAJ integer TRUE FALSE TRUE 
NAZ_KRAJ varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
VUC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
SKR_KRAJ varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
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Entita C_KRAJ je reprezentovaná v databáze ako tabuľka – číselník krajov. Údaje sú 

získané z ÚGKK: www.geodesy.gov.sk/kataster  

Aktualizácia: Územno-správne členenie Slovenska je v gescii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktoré pripravuje a udržiava prípadné zmeny, ktoré by mohli nastať 

v prípade súdnych sporov medzi jednotlivými krajmi o hranice. Prípadnú aktualizáciu 

vykoná externý pracovník v prípade, že nastane zmena v číselníku krajov. 

 

8.3.2 Obrat firmy - FIRMA_OBRAT 

 
Tabuľka 10 : FIRMA_OBRAT 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_OBRAT integer TRUE FALSE TRUE 
DATUM_FAKTURACIE date FALSE FALSE FALSE 
ICO Varchar(10) FALSE FALSE FALSE 
FAKTUROVANA_SUMA double FALSE FALSE FALSE 
DPH double FALSE FALSE FALSE 
SPLATENA_SUMA double FALSE FALSE FALSE 
DLZNA_SUMA double FALSE FALSE FALSE 
FAKTUROVANA_SUMA_EUR double FALSE FALSE FALSE 
DPH_EUR double FALSE FALSE FALSE 
SPLATENA_SUMA_EUR double FALSE FALSE FALSE 
DLZNA_SUMA_EUR double FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Entita FIRMA_OBRAT je reprezentovaná ako tabuľka v ktorej sú zobrazované obraty 

jednotlivých zákazníkov získané zo systému Omega.  

Aktualizácia:  Údaje sú aktualizované pomocou importu z účtovného systému Omega. 

Doporučené dávkované importy sú každý ukončený týždeň. 

 

8.3.3 Plánovaný obrat firmy - FIRMA_OBRAT_PLAN 

 
Tabuľka 11 : FIRMA_OBRAT_PLAN 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_FIRMA_OBRAT_PLAN integer TRUE FALSE TRUE 
ICO Varchar(10) FALSE TRUE FALSE 

http://www.geodesy.gov.sk/kataster�
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POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
PLAN_REALISTIC decimal FALSE FALSE FALSE 
PLAN_OPTIMISTIC decimal FALSE FALSE FALSE 
PLAN_PESIMISTIC decimal FALSE FALSE FALSE 
PLAN_REALISTIC_EUR decimal FALSE FALSE FALSE 
PLAN_OPTIMISTIC_EUR decimal FALSE FALSE FALSE 
PLAN_PESIMISTIC_EUR decimal FALSE FALSE FALSE 
PLATNOST_OD date FALSE FALSE FALSE 
PLATNOST_DO date FALSE FALSE FALSE 
 

Entita FIRMA_OBRAT_PLAN  je reprezentovaná ako tabuľka a zobrazuje predikcie 

plánu obratov jednotlivých zákazníkov..  

Aktualizácia:  Údaje sú aktualizované z tabuľky údajov FIRMA_OBRAT. Každé 3 

mesiace sú vypočítané spresnené údaje pre nasledujúce obdobie. 

 

8.3.4 Číselník okresov - C_OKRES 

 
Tabuľka 12 : C_OKRES 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_OKRES integer TRUE FALSE TRUE 
ID_KRAJ integer FALSE TRUE FALSE 
NAZ_OKRES varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
SKR_OKRES varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Entita C_OKRES  je reprezentovaná ako tabuľka – číselník okresov. Údaje sú získané 

z ÚGKK: www.geodesy.gov.sk/kataster  

Aktualizácia: Územno-správne členenie Slovenska je v gescii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktoré pripravuje a udržiava prípadné zmeny, ktoré by mohli nastať 

v prípade súdnych sporov medzi jednotlivými okresmi o hranice. Prípadnú aktualizáciu 

vykoná externý pracovník v prípade, že nastane zmena v číselníku okresov. 
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8.3.5 Súhrnný firemný obrat - FIRMA_OBRAT_GRUPA 

 
Tabuľka 13 : FIRMA_OBRAT_GRUPA 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_OBRAT_GRUPA integer TRUE FALSE TRUE 
ROK integer FALSE FALSE FALSE 
ICO Varchar(10) FALSE TRUE FALSE 
VYSKA_OBRATU_EUR double FALSE FALSE FALSE 
VYSKA_OBRATU double FALSE FALSE FALSE 
 

Entita FIRMA_OBRAT_GRUPA  je reprezentovaná ako pohlaď predstavujúci súhrnný 

obrat zákazníka v definovanom roku. 

Aktualizácia : Pohlaď je aktualizovaný automaticky pri zmene zdrojových dát tabuľky 

FIRMA_OBRAT. 

 

8.3.6 Číselník obcí - C_OBEC 

 
Tabuľka 14 : C_OBEC 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_OBCE integer TRUE FALSE TRUE 
ID_OKRES integer FALSE TRUE FALSE 
ID_OKRESU integer FALSE FALSE FALSE 
PSC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
NAZ_OBCE varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
TYP_OBCE varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
SKR_OBCE varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Entita C_OBEC  je reprezentovaná ako tabuľka – číselník obcí.. Údaje sú získané 

z ÚGKK: www.geodesy.gov.sk/kataster  

Aktualizácia: Územno-správne členenie Slovenska je v gescii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktoré pripravuje a udržiava prípadné zmeny, ktoré by mohli nastať 

v prípade súdnych sporov medzi jednotlivými obcami o hranice. Prípadnú aktualizáciu 

vykoná externý pracovník v prípade, že nastane zmena v číselníku obcí. 
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8.3.7 Číselník katastrálnych území - C_KU 

 
Tabuľka 15: C_KU 

Názov Code Dátový typ Primárny kľúč Cudzí kľúč Povinný 

ID_KU ID_UZIVATEL integer TRUE FALSE TRUE 

ID_OBCE MENO integer FALSE TRUE FALSE 

NAZ_KU PRIEZVISKO varchar(255) FALSE FALSE FALSE 

SKR_KU EMAIL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 

VYM_KU TEL integer FALSE FALSE FALSE 

SHAPE MOBIL blob FALSE FALSE FALSE 

X POZICIA decimal FALSE FALSE FALSE 

Y HESLO decimal FALSE FALSE FALSE 

 

Entita C_KU  je reprezentovaná ako tabuľka – číselník katastrálnych území. Údaje sú 

získané z ÚGKK: www.geodesy.gov.sk/kataster 

Aktualizácia: Územno-správne členenie Slovenska je v gescii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktoré pripravuje a udržiava prípadné zmeny, ktoré by mohli nastať 

v prípade súdnych sporov medzi jednotlivými katastrálnymi územiami o hranice. Prípadnú 

aktualizáciu vykoná externý pracovník v prípade, že nastane zmena v číselníku katastrálny 

chúzemí. 

 

8.3.8 Zoznam firemných zákazníkov - FIRMA_ZAKAZNIK 

 
Tabuľka 16 : FIRMA_ZAKAZNIK 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ICO Varchar(10) TRUE FALSE TRUE 
ID_OBCE integer FALSE TRUE FALSE 
ID_OBRAT integer FALSE TRUE FALSE 
NAZOV varchar(255) FALSE FALSE TRUE 
ULICA varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
PSC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
MESTO varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
IC_DPH integer FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
TEL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
EMAIL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
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DIC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
MOBIL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Entita FIRMA_ZAKAZNIK  je reprezentovaná ako tabuľka so všetkými dostupnými 

údajmi.  

Aktualizácia: Údaje sú aktualizované pomocou importu z účtovného systému Omega. 

Doporučené dávkované importy sú každý ukončený týždeň. 

 

8.3.9 Zoznam GPS pozícií firiem - FIRMA_GPS_POZICIA 

 
Tabuľka 17 : FIRMA_GPS_POZICIA 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_GPS_POZICIA integer TRUE FALSE TRUE 
ICO Varchar(10) FALSE TRUE FALSE 
X decimal FALSE FALSE FALSE 
Y decimal FALSE FALSE FALSE 
PSC varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Entita  FIRMA_GPS_POZICIA je reprezentovaná ako tabuľka zobrazujúca polohu 

nameranú prostredníctvom GPS. 

Aktualizácia: Údaje sú aktualizované  importom údajov z GPS zariadenia do databázy 

externým pracovníkom raz ročne. 

 

8.3.10 Zoznam zákazníkov s lokalizovačnými údajmi - ZAKAZNICI_GIS 

 
Tabuľka 18 : ZAKAZNICI_GIS 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_ZAZNAM integer TRUE FALSE TRUE 
ICO Varchar(10) FALSE TRUE FALSE 
ID_GPS_POZICIA integer FALSE TRUE FALSE 
SHAPE blob FALSE FALSE FALSE 
X_PSC double FALSE FALSE FALSE 
Y_PSC double FALSE FALSE FALSE 
X_REAL double FALSE FALSE FALSE 
Y_REAL double FALSE FALSE FALSE 
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KML_FILE blob FALSE FALSE FALSE 
GPX_FILE blob FALSE FALSE FALSE 
HTML_FILE blob FALSE FALSE FALSE 
 

Tabuľka popisuje informácie o zákazníkoch s popisnými údajmi KML_FILE, GPX_FILE 

a HTML_FILE. 

Aktualizácia: Údaje v tabuľke sú aktualizované po importe údajov do tabuľky 

FIRMA_ZAKAZNIK, pribudnú nový zákazníci. Údaje sú aktualizované z tabuľky 

FIRMA_GPS_POZICIA stĺpce X_REAL, Y_REAL - nové namerané hodnoty, stĺpce 

KML_FILE, GPX_FILE a HTML_FILE obsahujú textové súbory, ktoré sú generované 

pomocou uložených procedúr. 

 

8.3.11 Zoznam pridelených firiem užívateľom - UZIVATEL_FIRMA 

 
Tabuľka 19 : UZIVATEL_FIRMA 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_UZIVATEL_FIRMA integer TRUE FALSE TRUE 
ID_UZIVATEL integer FALSE TRUE FALSE 
ICO Varchar(10) FALSE TRUE FALSE 
OPRAVNENIE integer FALSE FALSE FALSE 
     
 

Entita UZIVATEL_FIRMA je reprezentovaná ako tabuľka. Je určená pre definovanie osôb 

zodpovedných za jednotlivé firmy ( tvorba rajónov jednotlivým obchodníkom ), ako aj na 

oprávnenia pre zobrazovanie údajov.  

Aktualizácia: Údaje aktualizuje správca systému podľa požiadaviek firmy. 

 

8.3.12 Zoznam užívateľov - UZIVATEL 

 
Tabuľka 20 : UZIVATEL 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
Cudzí 
kľúč Povinný 

ID_UZIVATEL integer TRUE FALSE TRUE 
MENO varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
PRIEZVISKO varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
EMAIL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
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TEL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
MOBIL varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZICIA varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
HESLO varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE FALSE FALSE 
 

Entita UZIVATEL  je reprezentovaná ako tabuľka definujúca pracovníka, ktorý bude so 

systémom GIS pracovať. 

Aktualizácia: Údaje aktualizuje správca systému podľa požiadaviek firmy. 

 

8.3.13 Vytvorenie polygónovej vrstvy hraníc územných celkov 

 

Územno-správne členenie Slovenska a jeho rozdelenie je popísané v nasledovnej 

štruktúre. Štátne hranice Slovenskej republiky, hranice vyšších územných celkov, hranice 

okresov a najmenšiu územno-správnu jednotku tvoria katastrálne územia.  

 
Tabuľka 21 : Územno-správne členenie Slovenskej republiky 

 

Entita Popis 
C_KRAJ Vyššie územné celky 
C_OKRES Okresy 
C_OBEC Obce  
C_KU Katastrálne územia 

 

 

Jednotlivé entity ako aj aktualizácia je popísaná v predchádzajúcej sekcii model. 

Pre účely prezentácie obchodných obratov v jednotlivých  územno-správnych 

jednotkách bude ako bázická jednotka zvolená obec tvorená z katastrálnych území 

z dôvodu, že je možné v databáze jednoducho pomocou priestorovej agregácie 

v prostredí GIS následne prepočítať vrstvy ako sú hranice okresov a hranice vyšších 

územných celkov.  
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Obrázok 7 : Zobrazenie rozmiestnenia odberateľov a vrstvy hraníc obcí  

 

Pre priradenie jednotlivých hodnôt obratov za príslušné územie, boli použité 

funkcie Assign data by location z Geoprocessing Wizard. 

 

 
Obrázok 8 : Geoprocessing Wizard v ArcView 3.2a 

 

Po prepojení a sumarizácii jednotlivých hodnôt za jednotlivé katastrálne územia, 

podľa príslušných odberateľov bola vykonaná agregácia údajov pomocou GIS nástrojov za 

jednotlivé okresy a vyššie územné celky.  
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Obrázok 9 : Geoproccessing Wizard ArcView 3.2a zlúčenie polygónov pomocou atribútu 

 

Zlúčenie polygónov bolo vykonané pomocou atribútu vo vrstve hraníc katastrálnych území 

NAZ_OKRESU.  

 
Obrázok 10 : Zobrazenie hraníc okresov spolu s lokalizáciou odberateľov 

 

Pomocou vyššie uvedeného postupu je možné následne vykonať zlúčenie polygónov aj 

pre vyššie územné celky. V diplomovej práci sú použité a prezentované výsledky v rámci 

okresov Slovenskej republiky. 
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8.3.14 Hospodárske výsledky podľa okresov 

 

Vytvorené hranice okresov ( polygónová vrstva ) v prieniku s odberateľmi ( bodová 

vrstva ), umožňujú agregovať údaje podľa rôznych vstupných parametrov. 

 

Vzhľadom na obchodné tajomstvo sú výšky obratov v jednotlivých okresoch 

prezentované bez popisu legendy len farebným odlíšením.  

 

 
Obrázok 11 : Obrat v jednotlivých okresoch v SK za rok 2006 

 

Z uvedenej mapy obratov za rok 2006 sú zrejmé oblasti, ktoré neboli obchodne 

pokryté a ktoré predstavujú potenciál pre nasledujúci rok 2007.  

 

V roku 2007 pri rovnakej štruktúre legendy tvorenej z 5 tried, je zrejmý nárast 

počtu pokrytých oblastí ako aj stabilitu silných okresov. 
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Obrázok 12 : Obrat v jednotlivých okresoch za rok 2007 v Sk 

   

V roku 2008 opätovne dochádza k nárastu obchodne nepokrytých miest hlavne 

v oblastiach ekonomicky menej aktívnych. Zároveň však obchodne najsilnejšie okresy 

ostávajú stabilné. 

 

 
Obrázok 13 : Obrat v jednotlivých okresoch za rok 2008 
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Z obratov 2006, 2007 a 2008 je možné vizuálnym porovnaním zhodnotiť vývoj stavu 

odberateľskej siete, čo je veľkým prínosom z hľadiska organizácie obchodu a zamerania sa 

na nepokryté oblasti, resp. na oblasti s tendenciou poklesu obratu. Tu je možné riziko 

nástupu konkurencie. Pre spoločnosť z toho vyplýva potreba zamerania sa na tieto oblasti, 

preskúmanie príčin, ktoré sú dôvodom pre tento vývoj a výzvou na znovunadobudnutie 

predchádzajúcej pozície a dôkladnejšiu komunikáciu so zákazníkmi z predmetnej oblasti.  

 

Ekonomická štruktúra a počty obyvateľov v jednotlivých okresoch sú rozložené veľmi 

nerovnomerne, pričom najväčšia ekonomická sila krajiny je sústredená v okolí hlavného 

mesta Bratislavy, kde je evidovaný aj najvyšší počet firiem, rovnako aj v okolí všetkých 

krajských miest. Z potencionálneho hľadiska predstavujú práve oblasti v vyšším počtom 

obyvateľstva potencionálnych zákazníkov pre našich odberateľov. Ekonomická sila 

okresov na jednej strane zvyšuje priemerný počet áut na obyvateľa a na druhej strane 

v okresoch s horšími ekonomickými parametrami je výhodou vyšší priemerný vek 

automobilov s kratším intervalom nákupu náhradných dielov ako pri nových 

automobiloch. 

 

Zdrojom dát pre počet obyvateľov v jednotlivých okresoch bol Štatistický úrad 

Slovenskej republiky.  

 
8.4 Časová prognóza 

 

Časová prognóza odberateľského trhu v súčasných podmienkach vyžaduje 

predovšetkým flexibilitu v úprave dát a dynamiku prispôsobovania sa trhu. Pomocou 

matematických modelov exponenciálneho vyrovnávania je možné vytvoriť pesimistický, 

optimistický a realistický výhľad obratu pre nasledujúce časové obdobia. 

 
Tabuľka 22 : Entita časovej prognózy 

Názov Dátový typ 
Primárny 

kľúč 
ID_FIRMA_OBRAT_PLAN integer TRUE 
ICO Varchar(10) FALSE 
POZNAMKA1 varchar(255) FALSE 
POZNAMKA2 varchar(255) FALSE 
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PLAN_REALISTIC decimal FALSE 
PLAN_OPTIMISTIC decimal FALSE 
PLAN_PESIMISTIC decimal FALSE 
PLAN_REALISTIC_EUR decimal FALSE 
PLAN_OPTIMISTIC_EUR decimal FALSE 
PLAN_PESIMISTIC_EUR decimal FALSE 
PLATNOST_OD date FALSE 
PLATNOST_DO date FALSE 

 

Pre prognózovanie budúcich hodnôt obratu bol použitý model dvojitého 

exponenciálneho vyrovnávania. Model dvojitého exponenciálneho vyrovnávania sa 

používa pre časové rady s lineárnymi trendmi, v ktorých hodnoty fluktuujú okolo tohto 

trendu.  

 

 
Obrázok 14 : Graf obratu firmy v dostupných časových obdobiach v € 

 

Vzhľadom na obchodné tajomstvo je demonštrovaná výška obratu na obr. č. 16 

v jednotlivých obdobiach prezentovaná bez popisu absolutnými číslami.  

 

Postup výpočtu prognózovaných hodnôt časového radu: 

 

1. Odhad lineárneho trendu klasickým regresným modelom t.j. 

yt = b0 + b1t + ut   pre  t=1,2,3, .... 

 

Vypočítaný odhad parametrov jednoduchou metódou najmenších štvorcov  

b0 = 30 227 608 Sk = 1 003 372 € 

b1 = 2 353 281 Sk = 78 115 € 
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2. Vypočítaná počiatočná prognóza y1. Hodnota bola určená ako vyrovnaná hodnota 

z predchádzajúceho klasického regresného modelu t.j. 

y1 = b0 + b1t = 30 227 608 + 2 353 281 * 1 = 32 580 889 Sk = 1 081 487 € 

 

3. Výpočet počiatočných hodnôt exponenciálnych priemerov S0, S0* 

α realistická = 0,5 

αoptimistiká = 0,3 

αpesimistická = 0,8  

 

S0 = b0 - b1 (1-α) / α =  30 227 608-2 353 281* (1-0,5) / 0,5 = 27 874 327 Sk = 925 258 € 

S0* = b0 – 2 * (1-α) / α * bt 

 

4. Výpočet exponenciálnych priemerov St, St*  pre t = 1 

 St = α yt + ( 1 – α ) St-1 

 St* = α St + β St-1 

 

5. Výpočet hodnôt premenlivých parametrov modelu. 

bot = 2 St - St* 

b1t = α / β ( St-St* ) 

 

následne je možné vypočítať predpoveď 

y1 ( t )  =  y2 = b0t + b1t τ 

 

6. Predpovede y3, y4, yn+1 sú vypočítané opakovaním krokov 4 a 5.  

 

Ďalej nasleduje tvorba odhadu troch variant vývoja obratu: 

 

• realistická (α  = 0,5 ) 

• optimistická ( α = 0,3 ) 

• pesimistická ( α = 0,8 ) 
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Obrázok 15: Prognóza vývoja obratu 

 

Vzhľadom na obchodné tajomstvo je demonštrovaná výška obratu vertikálnej osi  

v zobrazení prognózy jednotlivých období na obr. č. 17 prezentovaná bez popisu 

absolútnymi číslami.  

 

Rozdiel prognózy optimistického a pesimistického modelu pre rok 2010 je 37%. Tieto 

údaje sú zapísané do entity časovej prognózy. 

 

Odhady slúžia pre pravidelné hodnotenia trendov, predpovedí výsledkov a 

porovnávanie dosiahnutých výsledkov s predpokladom. Do budúcnosti je možné tieto 

prognózy využívať v prípade opätovnej stabilizácie trhu, ktorý je v súčasnosti z dôvodu 

svetovej a finančnej krízy značne nepredikovateľný. 

 

Do budúcnosti by možno bolo zaujímavé sledovať ako sa v ďalšom období bude 

vyvíjať krivka pesimistickej prognózy v porovnaní so skutočnosťou. Reálna krivka, resp. 

optimistická krivka bude mať významnejšiu výpovednú hodnotu až po určitom období, 

kedy po nasledujúcich stabilne sa vyvíjajúcich obdobiach obchodnej situácie na trhu 

budeme mať k spracovaniu viacero údajov. 
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8.5 Zhodnotenie presnosti geokódovania pomocou PSČ 

 

V ďalšej fáze projektu som sa zamerala na posúdenie presnosti geokódovania adries 

zákazníkov, čo je nevyhnutné pre určenie úloh, pre ktoré je tento spôsob lokalizácie 

vhodný. Porovnanie presnosti získaných údajov geokódovánia pomocou  PSČ bolo 

vykonané porovnaním s reálnymi presnými polohami sídiel získanými meraniami 

prostredníctvom GPS.  

 

Pomocou geokódovania PSČ adries zákazníkov bolo získaných 216 adries. GPS 

zariadením ( NOKIA N95 ) bolo zameraných 30 zákazníkov na strednom Slovensku čo 

predstavuje 14% vzorku. Údaje boli porovnávané v súradnicovom systéme WGS 84.  

 

K hodnoteniu je použitá priemerná chyba a strednú polohovú chybu. Ako skutočná 

poloha sú dosadzované súradnice získané GPS meraním, pretože sa predpokladá ich 

rádovo väčšia presnosť. 

 

Priemerná chyba je definovaná ako aritmetický priemer chýb súradníc, zatiaľ čo 

stredná polohová chyba predstavuje odmocninu zo sumy štvorcov chýb. 

 

Priemerná chyba pri geokódovaní pomocou  PSČ v porovnaní s hodnotou 

nameranou GPS je 1 887 m so smerodajnou odchýlkou 2 295 m. 

 

priemerná chyba 1887,3 m 
smerodajná odchýlka 2295,7 m 
medián 952,5 m 
modus 920,0 m 
minimum 80 m 
maximum 5950 m 

 

 

 Zistená presnosť geokódovania pomocou PSČ je postačujúca pre obchodné 

oddelenie, ktoré pracuje s údajmi na úrovni okresov.  
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 Pre úlohy typu plánovania trás, otimalizácie zásobovania a znižovania nákladov, 

ktoré sú predpokladané v 2. etape tvorby GIS, je doporučené ich postupné doplnenie 

a spresnenie zo súradníc GPS, resp. lokalizovanie pomocou Google s prevzatím súradníc. 

V tomto prípade po spresnení polohy  je možné riešiť aj tieto rozširujúce úlohy. 
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9 PREZENTÁCIA ANALYTICKÝCH VÝSLEDKOV 

 

Na prezentáciu získaných výsledkov ako aj používanie vytvoreného systému sú použité 

mapové programy Google. Dôvody jeho výberu som uvádzala v kapitole Architektúra 

systému. 

 
9.1 Rozhranie koncového užívateľa 

 

Rozhranie pre koncového užívateľa bude zabezpečovať predovšetkým vizualizáciu 

analytických výsledkov a bude k dispozícií rozhodovacím činiteľom vo firme. Rovnako 

bude slúžiť aj pre potreby plánovania na základe zobrazenia a porovnávania jednotlivých 

období. Umožní taktiež upresniť súradnice polohy zákazníka, plánovať trasy a do 

budúcnosti byť podporou pre ďalšie možné rozširovanie. 

 
9.2 Export údajov do Google 

 

Google Earth je virtuálny glóbus predtým známy ako Earth Viewer. Vytvorila ho firma 

Keyhole Inc. a v roku 2004 ho kúpila firma Google [9]. Program umožňuje prehliadať Zem 

ako zo satelitu z oveľa bližších a aj šikmých náhľadov. Umožňuje naklonenie a priblíženie, 

niekedy aj vo veľkom rozlíšení, predovšetkým on-line, kedy si program nahráva ďalšie 

detaily. Má niekoľko variant, na stiahnutie je k dispozícii bezplatná verzia. Platené verzie 

ponúkajú funkcie navyše, napríklad zobrazenie cesty podľa údajov z GPS. 

 

Kvalitnejších leteckých máp sa dočkalo aj Slovensko. Donedávna bola veľká časť 

našej krajiny v programe Google Earth zmapovaná len málo kvalitnými satelitnými 

snímkami. V súčasnosti je celé Slovensko pokryté orto-foto snímkami a veľká časť územia 

je dostupná v rozlíšení 2,5 metra na 1 pixel, čo je v programe Google Earth stredné 

rozlíšenie. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%B3bus&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/2004�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Google�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Satelit�
http://sk.wikipedia.org/wiki/GPS�
http://gps.favoriteam.sk/archiv/category/google-earth�
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Google Maps, je bezplatná, on-line mapová služba spoločnosti Google. Ponúka  

mapy a satelitné snímky celého sveta. 

 

Spoločnosť Google umožnila vývojárom tvoriť vlastné mapové portály 

zverejnením API funkcií Google maps.  Pre zobrazovanie máp je v Google API používaný 

formát KML. 

 

Google vytvorilo formát KML, ktorý uznali a postupne preberajú aj iné spoločnosti. 

Stáva sa všeobecne rozšíreným a platným priemyselným štandardom pre mapy. Open 

Geospatial Consortium uznalo Google KML technology 

( http://code.google.com/apis/kml/documentation/ ) ako otvorený  štandard určený k 

popisu geografických dát. Google začal KLM používať hlavne v Google Earth a Google 

Maps aplikáciách. Po poslednom upgrade Google Maps je možné  importovať KML dáta 

( v skutočnosti XML súbor ) a vytvárať tak vlastné dáta.  

 

KML samozrejme nie je určené len k vytváraniu máp v Google či Live Maps. 

Používa sa aj pre export do navigačných zariadení.  

 

Zobrazenie exportovaných údajov z GIS Esri ArcView v Google Earth bolo 

vykonané exportom údajov zo súborového formátu ESRI Shapefile ( binárny súbor ) do 

formátu KLM. Pre zobrazenie, resp. pripojenie súborov KML v programe Google Earth 

bol použitý systém Google Earth Pro 4.2 verzia trial ( 7 dní ). Samotné pripojenie KML 

súborov je dostupné aj vo free verzii Google Earth ako aj Google Earth plus. 

 

Porovnanie funkcionality jednotlivých verzií Google desktop je dostupné 

http://earth.google.com/product_comparison.html 

 

9.2.1 Zobrazenie dát v systéme Google Earth. 

 

Na zobrazenie mapových vrstiev v Google Earth pre účely diplomovej práce bol 

vybratý formát KML, ktorý umožňuje ukladať vektorové údaje ( body, polygóny, línie, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mapa�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Google�
http://code.google.com/apis/kml/documentation�
http://code.google.com/apis/kml/documentation/�
http://earth.google.com/product_comparison.html�


Katarína Móricová Krupcová: Prostorové analýzy, plánování a časová prognóza odběratelského trhu 

 

2009   61  

atribúty jednotlivých objektov ( farby, značky, ... ). Zobrazenie mapových vrstiev v Google 

Earth je v súradnicovom systéme WGS-84. Dostupné vektorové údaje ako aj vytvorené 

vrstvy v systéme ESRI ArcView sú v súradnicovom systéme S-JTSK. Z uvedených 

dôvodov je nevyhnutné konvertovať údaje z formátu ESRI Shapefile do formátu KML 

a zároveň transformovať súradnicový systém s S-JTSK do WGS-84. 

 

Pre uvedené činnosti bol zvolený program Tiles2kml PRO v2.31 trial verzia 

s obmedzenou dobou používania. Domovská webová stránka produktu  je: 

http://www.tiles2kml.com/. 

 

Tiles2KML PRO je používaný ako KML konvertor, ktorý transformuje GIS dáta do 

formátu KML a následne do Google Earth.T2K PRO v2.31 integruje rozsiahly zoznam 

GIS zdrojových formátov a následne ich umožňuje transformovať do Google Earth. T2K 

Pro podporuje rastre ( imagery ), vektorové mapové dáta ( Vector Map data ) a GPS Trate 

( Tracks ) / Cieľové body ( Waypoints ) / Trasy ( Routes ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiles2kml.com/�
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9.2.2 Export údajov z SHP do KML 

 

 
Obrázok 16 : Prostredie Tiles2KM pre export údajov z SHP do KML a transformácia S-JTSK 

do WGS 84 

 

V program Tiles2kml je načítaný shp vektorový súbor okres.shp. Následne je 

zvolený zdrojový koordinačný systém S-JTSK ( Ferro ) / Křovak. V ponuke Transform je 

umožnené detailnejšie nastavenie výstupného KML súboru. 
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Obrázok 17 : Tiles2KML nastavenie parametrov a atribútov pre export údajov do KML 

formátu 

 

Po nastavení názvu atribútu pre polygón,  budú mať jednotlivé XML komplexné 

typy v uzly vybraté atribúty. 

 

Exportovaný KML súbor obsahuje aj informácie o spôsobe zobrazenia jednotlivých 

polygónov ( farby, šírky čiar, priehľadnosť atď.). Všetky atribúty je možné editovať 

priamo v zdrojovom XML. 

 

Ukážka obsahu KML súboru: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"> 

<Document> 

   <Style id="FEATURES"> 

    <IconStyle> 

        <color>FFFFFFFF</color> 

        <scale>1.1</scale> 

        <Icon> 

            <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal3/icon55.png</href> 

        </Icon> 

    </IconStyle> 

    <LabelStyle> 

        <color>FFFFFFFF</color> 

        <scale>1.1</scale> 
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    </LabelStyle> 

    <LineStyle> 

         <color>FFFFFFFF</color> 

          <width>1.1</width> 

    </LineStyle> 

   </Style> 

   <Style id="PFEATURES"> 

    <LineStyle> 

         <color>FFFFFFFF</color> 

          <width>1.1</width> 

    </LineStyle> 

    <PolyStyle> 

        <color>FFFFFFFF</color> 

        <outline>0</outline> 

        </PolyStyle> 

   </Style> 

<Folder><name>okres</name> 

  <Placemark> 

      <name>Bánovce nad Bebravou</name> 

    <description><![CDATA[ 

      <b>COUNT:</b> <i>52</i><br /> 

   ]]></description>       

         <Polygon><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>18.436485045569729,48.773522054985079,-702.28573797177523 

18.442248592154574,48.768660215157681,-702.29133388865739 18.440963280859833,48.76759628726591,-702.2925584744662  

... 
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Po úprave atribútov polygónov v programe Google Earth je výsledok hraníc 

okresov zobrazený nasledovne: 

 

 
Obrázok 18 : Polygónová vrstva KML v Google Earth okresov Slovenskej republiky 

 

9.2.3 Editácia súradníc bodovej vrstvy v Google Earth 

 

Editácia bodovej vrstvy v Google Earth pre spresnenie pozícií ( GPS súradníc ) 

jednotlivých zákazníkov je umožnená priamo v programe Google Earth vo vlastnostiach 

bodovej vrstvy. 
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Obrázok 19 : Spustenie vlastností editácie bodu v Google Earth 

 

 

 
Obrázok 20 : Posun bodu v Google Earth pre spresnenie polohy zákazníka 

 

9.2.4 Editácia atribútov bodovej vrstvy v Google Earth. 

 

Editácia bodovej vrstvy v Google Earth pre spresnenie pozícií ( GPS súradníc ) 

jednotlivých zákazníkov je umožnená priamo v programe Google Earth vo vlastnostiach 

bodovej vrstvy, rovnako ako pri editácii súradníc. Spresnenie pozície zákazníka umožní 

využitie dát nie len pre obchodné účely, ale aj pre vytváranie rozvozových plánov. 
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Obrázok 21 : Výsledok exportu do formátu KML z údajového modelu – atribút bodu popis 

 

Description ( popis ) atribútovej vrstvy umožňuje zápis html kódu, ktorý obsahuje 

informácie o zákazníkovi. Zobrazenie údajov je nasledovné: 

 

 
Obrázok 22 : Zobrazenie atribútov označeného zákazníka z pohľadu konečného užívateľa 
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10 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV, VERIFIKÁCIA  A VÝZVY 

DO BUDÚCNOSTI. 
 

Na základe definovaných vstupných požiadaviek, funkčných i systémových, bol 

pripravený návrh architektúry GIS. K základným princípom navrhovaného systému patrí – 

centralizovaná architektúra, jednoduché GUI s využitím Google Maps API a Open Source 

riešení. 

 

Vytvorený údajový model obsahuje entity, ktoré umožňujú ukladanie údajov 

v štruktúrovanej forme a zároveň existujú aj oprávnenia vstupu do systému definované 

správcom systému.  

 

Súčasťou systému je taktiež realizácia predikčného modelu s využitím obchodných dát. 

Predikcia využíva model dvojitého exponenciálneho vyrovnávania, ktorý je použitý pre 

prognózovanie obratu. Obsahuje v sebe trendovú líniu ako aj sezónnosť, ktorá sa vyskytuje 

v priebehu roku, pričom druhá polovica roku je z obchodného hľadiska omnoho silnejšia 

ako prvá polovica roku. V dátovom modely bol zahrnutý pesimistický, optimistický 

a realistický variant pomocou modifikácie parametru α: α realistická = 0,5,  α optimistická = 0,3, 

α pesimistická = 0,8, ktorý udáva váhu ktorá bola prisúdená posledným  hodnotám. Uvedený 

postup necháva priestor pre variabilitu odhadu a zároveň nekomplikuje výpočet 

porovnaním s iným prognostickým modelom.  

 

Jednotlivé prognózy sa od seba líšia pre horizont roku 2010 o 37%. Je zrejmé, že 

dopady ekonomickej a finančnej krízy nedovoľujú prílišné spoliehanie sa na tieto 

predikcie. Nástroj sa tak stáva zaujímavým predovšetkým z pohľadu ďalšieho vývoja po 

stabilizácii trhu. Konkrétne výsledky prognóz nie je možné publikovať z dôvodu ochrany 

obchodného tajomstva. 
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Pre koncového užívateľa bola navrhnutá aplikácia Google Earth vzhľadom na to, že je 

k dispozícií zadarmo a umožňuje pripájať vrstvy vo formáte KML. Exportované výsledky 

z databázy do otvoreného formátu KML umožňujú jednotlivým zamestnancom získať 

potrebné údaje o zákazníkoch v programe Google Earth a Google Maps. 

 

Procesy popísané v diplomovej práci sú pre I. etapu tvorby GIS, ktorá je tvorená 

s dôrazom na zobrazenie existujúceho stavu a prognózovanie.   

 

     Návrhy funkcií pre ďalšie rozšírenie v  II. a III. etape predpokladajú spresnenie dát, 

získanie výkazov o jazdách a plánovanie rozvozov. Tu je predpoklad pre neskoršie 

rozšírenie o monitoring vozidiel, hodnotenie výkazov jázd a optimalizáciu trás vedúcu 

k znižovaniu prevádzkových nákladov. 
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ZÁVER  

 

V diplomovej práci je vytvorený geograficko-informačný systém pre firmu 

Autosúčiastky Import - Export s.r.o. pre potreby riadiacich pracovníkov s prezentačnou 

vrstvou založenou na voľne dostupných dátach a nástrojoch pre prácu. V prostredí tohto 

GIS sú vykonané priestorové analýzy, plánovanie a časové prognózy odberateľského trhu 

v rámci dostupných údajov firmy Autosúčiastky Import – Export s.r.o. . 

 

V práci sú použité aplikácie ArcView, Tiles2KML pre účely spracovania údajov 

a Google Earth pre účel prezentácie výsledkov. Ako databázové úložisko je použitý 

databázový server mySQL. 

 

V navrhovanom informačnom systéme je vytvorený dátový model, ktorý obsahuje 

11 entít spolu s referenciami. Jednotlivé entity obsahujú údaje o užívateľoch vstupujúcich 

do systému, oprávneniach a pridelených firmách jednotlivým užívateľom, číselníky 

( číselník katastrálnych území, obcí, okresov a krajov ), dáta o firme, plánoch a  

hospodárskych výsledkoch. V modely je zapracovaná aj problematika prechodu na Euro.  

 

Údajový model obsahuje entity plánov a časových prognóz rozdelených na 

pesimistické, optimistické a realistické.  

 

Pre prognózovanie obratu je použitý model dvojitého exponenciálneho vyrovnania 

z dôvodu oscilovania historických údajov okolo rastového trendu.  

 

Na geokódovanie adries firiem je použité PSČ, ktorého presnosť v porovnaní 

s lokalizáciou prostredníctvom GPS je postačujúca pre účely marketingu a obchodu na 

úrovni okresov. Pomocou geokódovania PSČ adries zákazníkov je získaných 216 adries. 

GPS zariadením je zameraných 30 zákazníkov, čo predstavuje 14% vzorku. Údaje sú 

porovnávané v súradnicovom systéme WGS-84. Priemerná chyba pri geokódovaní 

pomocou  PSČ v porovnaní s hodnotou nameranou GPS je 1 887 m so smerodatnou 
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odchýlkou 2 295 m. Entity údajového modelu obsahujú aj atribúty pre zaznamenanie 

merania pomocou GPS.  

 

Pre prezentáciu získaných výsledkov sú použité služby poskytované spoločnosťou 

Google ( Google Earth ) ako aj  otvorený formát KML. V súvislosti z prevodom medzi 

súradnicovými systémami S-JTSK a WGS-84 sú popísané postupy prevodu a zároveň 

exportu dát do formátu KML. 

 

Miera využívania a potreby ďalšieho rozširovania vytváraného GIS systému budú 

definované v priebehu jeho používania v praxi.  

 

Vytvorený GIS systém je v porovnaní s predchádzajúcim stavom významným 

prínosom v organizácií práce užívateľov – zamestnancov firmy. Jeho schopnosť 

vizualizácie aktuálneho stavu obchodnej siete a prognózovanie, po stabilizácií trhu 

následkom svetovej a finančnej krízy, je vhodným podporným podkladovým materiálom 

pre formovanie marketingovej a obchodnej politiky firmy Autosúčiastky Import - Export 

s.r.o. pre budúcnosť. 
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