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Anotace 

V této práci je zpracována problematika Strategického řízení s podporou datového skladu. 

První část je věnována vysvětlení pojmu strategické řízení a strategie. Dále se v ní popisují 

nejrozšířenější druhy řízení od strategického až po operativní. Závěr první části popisuje 

rozdíl mezi informacemi a daty. Věnuje se také kvalitě informací a informačnímu smogu. 

V druhé části práce je uvedena definice datového skladu a podrobně rozepsány jeho 

vlastnosti. Uvádí také typy architektur používaných v minulosti a rozšířených v dnešní 

době. Poslední část práce obsahuje aplikační oblasti datových skladů,kde je názorně 

ukázáno jak lze využít datových skladů k podpoře řízení a jaké výhody toto řešení přináší.   

Klí čová slova: Strategické řízení, strategie, architektura datového skladu, aplikační oblasti 

datového skladu  

 

 

Summary 
In this work is treated the issue of strategic management with the support of data 

warehouse. The first part is devoted to the notion of strategic management and strategy. In 

addition, it describes the most widespread types of management from strategic to 

operational. Conclusion The first part describes the difference between information and 

data. He also quality information and information smog. In the second part of the work is 

given the definition of data warehouse and detailed its features. It also types of 

architectures used in the past and expanded today. The last part of the work includes 

applications of data warehouses, where it is graphically shown how to use data warehouses 

to support the management and the benefits this solution brings 

 

Keywords: strategic managment, strategy, architecture of data warehouse, applications of 

data warehouse 
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Seznam zkratek 

BI/DW - business inteligence/data warehouse  

CRM- customer relationship managment (řízení vztahů se zákazníky) 

EIS- executive information system (informační systém orientovaný na strategické řízení 

organizace) 

ETL - extraction, transform, load (extrakce, transformace, načtení) 

FreeBSD- free berkeley software distribution  

ISAD- Informační systém pro autobusovou dopravu 

ISIT- Informační systém a Informační technologie pro dopravce 

KEVIS- krajský evidenční informační systém 

MIS- Managment  information systém (Manažérský informační systém) 

OLAP-  Online Analytical Processing  

SBU- strategic business unit (strategická obchodní jednotka) 

SQL- structured query language (strukturovaný dotazovací jazyk). 

XML- extensible markup language, (rozšiřitelný značkovací jazyk) 
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1 Úvod  

Dobré zvládnutí strategického řízení a plánování je základním předpokladem úspěšného 

podnikání. Strategické řízení firmy je vykonáváno vrcholným managementem, vlastníky 

firmy. Každá organizace či instituce byla zakládána proto, aby naplňovala základní vizi 

svých vlastníků o tom, co bude vyrábět nebo jaké bude poskytovat služby svým 

zákazníkům. Strategické řízení obsahuje aktivity zaměřené na podporu dlouhodobého 

souladu mezi těmito vizemi, jejími dlouhodobými cíli a podnikatelským prostředím, ve 

kterém firma působí. Je chápáno jako nikdy nekončící proces opakujících se a na sebe 

navazujících kroků. Jde o vymezení poslání (vize) firmy, formulaci dlouhodobých 

strategických cílů firmy a strategické analýzy. Po přezkoumání realizovatelnosti cílů 

následuje výběr z množiny přijatelných řešení. Pokud existuje základní poslání a vize 

společnosti, musí být definovány strategické cíle, jak tohoto poslání dosáhnout. Obecně 

jsou cíle žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. A způsob, jakým jich můžeme 

dosáhnout, určuje právě strategie. V mé práci předpokládám model strategického řízení, 

kdy existuje hierarchická soustava propojených a navazujících strategií. Každá strategie na 

nižší úrovni zpracovává úkoly (cíle) zadané vrstvou vyšší s tím, že ho na určitém stupni 

podrobnosti dekomponuje a takto podrobněji rozpracované úkoly (cíle) předává vrstvě jí 

podřízené. To pokračuje až na nejnižší úroveň řízení. 

Aby mohlo dojít k realizaci takovéhoto strategického plánu, musí mít manažer vytvářející 

tento plán odpovídající informační zázemí. K tomuto účelu je stále častěji využíván datový 

sklad. V datovém skladě jsou integrována všechna důležitá podniková data, potřebná 

k rozhodování a tvorbě strategií. Jsou zde data ze všech oddělení firmy, i data externí o 

okolí firmy (vývoj na trhu, chování konkurence, dodavatelé). Manažer tak má globální 

přehled o celé firmě. Datový sklad má navíc tu vlastnost, že tyto data uchovává po dlouhou 

dobu.Uživatel (manažer) tak může pomocí historických dat nahlédnout do vývoje firmy 

v minulosti a ze získaných statistik a přehledů, lépe předpovídat budoucí vývoj 

sledovaných veličin. Součástí datového skladu jsou i nástroje pomocí, kterých uživatel 

s datovým skladem komunikuje a které zpracovávají požadavky uživatele na něj. Existuje 

množství typů datových skladů a množství způsobů jejich využití k strategickému řízení a 

plánování. Jejich popisem a zhodnocením se bude zabývat tato práce.     
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2 Strategické řízení firmy jako základ úsp ěšného 

podnikání 

K osvětlení pojmu strategické řízení, je potřeba se podívat na řízení dnešních firem, 

podniků a organizací z většího nadhledu. Vlastní strategické řízení je totiž jednou z částí 

řízení úspěšného podniku. To je dnes odborníky zobrazováno jako tzv.hierarchická  

pyramida řízení a obecně definováno jako souhrn metod či postupů, které musí vrcholný 

managament zvládnout k dosažení cílů podniku. Pyramida je chápána jako tři na sobě 

hierarchické vrstvy nebo také úrovně. Jedná se o strategické řízení, taktické řízení, 

operativní řízení. Jednotlivé úrovně se od sebe liší mírou zodpovědnosti, kompetencí při 

stanovování a realizaci cílů firmy. Strategická úroveň na základě dlouhodobých cílů, 

zadává dílčí cíle a úkoly vrstvě ji přímo podřízené tedy, taktickému řízení, která je dále 

předává vrstvě operativní. Čím výše se nacházíme, tím jsou delší časové úseky pro 

zpracování jednotlivých problémů. V strategickém řízení se pracuje s dlouhodobými plány 

v řádech let, kdežto u nejnižší vrstvy uvažujeme o dnech, případně i o kratších časových 

jednotkách. Přejděme k bližšímu popisu jednotlivých úrovní. 

Strategické řízení      

V této vrstvě jde především o vytváření a kontrolu realizace strategií, které mají zajišťovat, 

takový chod firmy, jenž bude sledovat její dlouhodobé cíle, správného využívání 

disponibilních zdrojů k tomu určených, a také respektování daného okolí firmy. Strategie 

mají vždy celopodnikový charakter, vyžadují kreativitu, rozsáhlý přehled o fungování 

firmy a samozřejmě i jejího podstatného okolí. Odborníci uvádí, že úspěch podniku či 

firmy velmi závisí na kvalitách strategického rozhodování. Zároveň platí, že každá firma 

potřebuje k úspěšnému působení na trhu  jiné  strategické řízení, neexistuje univerzální 

model, ten by byl okamžitě přejat konkurencí, což by v podstatě popíralo logiku trží 

ekonomiky (naproti vítězům musí existovat poražení). 

Taktické řízení 

Má na rozdíl od strategického užší záběr, co se týká využití zdrojů, menší časový horizont 

realizace, nejvýše jeden rok. Je realizováno na menších organizačních jednotkách, ne na 

celém podniku (závody, divize). Vytváří, kontroluje a řídí konkrétní metody a prostředky 
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pro splnění podnikových strategií. Ty musí být na takové úrovni, aby byly podnikové 

strategie co nejvíce efektivní. Proto se velká pozornost upíná na kvantitativní cíle. Cíle 

jsou složeny z subcílů, jenž jsou přidělovány jednotlivým funkčním jednotkám. Zpravidla 

jsou dobře strukturované a stereotypně se opakují. Pracovníci,  působící na řízení taktické 

části, mají velmi dobrou kvalifikaci pro svou funkci. Výsledky jejich práce jsou snadno 

zjistitelné, dobře kvantifikovatelné. Hlavně jsou posuzovány, ihned po dosažení (nebo 

nedosažení) cílů. 

Operativní řízení 

 Zajišťuje správný průběh řízených procesů, nejlepší využívání vstupních zdrojů. Působí na 

nejnižší úroveň organizačních jednotek, jedná se například o výrobní haly, pracoviště 

v těchto halách. Plánování je velmi podrobné (nejpodrobnější v celé hierarchii řízení 

podniku, např.určení objemu produkce za danou časovou jednotku) a konkrétní na velice 

krátké časové horizonty (většinou týden, ,maximálně však jeden měsíc). Jako nástroj jsou 

zde používány vnitřní podnikové plány a nástroje vnitropodnikového řízení. Například 

můžeme zmínit tyto: 

• normy 

• limity 

• kalkulace nákladů 

• rozpočty nákladových středisek 

• plánovaný výkaz zisků a ztrát 

• peněžní plán 

• plán likvidity 

• plánovaná rozvaha 

Tato práce se bude zabývat především nejvyšší úrovní, tedy strategickým řízením.  

2.1 Pojem Strategie 

Základním stavebním kamenem každého strategické řízení, či chcete-li hlavní podstatou, je 

samotná strategie. Strategie je prezentována několika různými způsoby. Všechny se však 

více méně shodují, že strategie je cesta, jakou lze dosáhnout předem určených cílů daného 

podniku či firmy. Strategickými cíli, zde rozumíme budoucí stavy, zadané vedením 
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společností a kterých má být dosaženo zvolenou strategií. Jednoho konkrétního cíle lze 

většinou dosáhnout více přípustnými strategiemi. Například zvýšení prodeje výrobků firmy 

dosáhneme snížením jednotkové ceny nebo se můžeme rozhodnout při stejné ceně zvýšit 

prodej zavedením reklamy a propagace, tak aby se výrobek dostal do většího povědomí 

zákazníků. 

Protože jsou strategické cíle, především cíle dlouhodobého charakteru, okolí firmy a 

situace na trhu, na němž firma působí, se mohou v čase měnit. Strategie je nepříznivě 

ovlivňována destabilizačními faktory. Jednoduše řečeno, vždy se může stát něco, co naruší 

funkčnost strategie, ať už to jsou přírodní katastrofy, krachy významných partnerů a 

dodavatelů, nehody. Strategie musí být tedy navržena s vhodnými stabilizujícími faktory , 

jenž budou v případě potřeby schopny eliminovat faktory destabilizující. To znamená, 

například pojištění skladových zásob, proškolení jednotlivých zodpovědných pracovníků 

tak, aby nedocházelo k nehodám způsobeným zaviněním lidského faktoru atd. 

2.2 Strategické obchodní jednotky 

Pro správné pochopení typů firemních strategií (ty budou popsány níže) je nutné si 

vysvětlit termín Strategické obchodní jednotky (SBUs). Strategické obchodní jednotky 

jsou množiny zákazníků, jejichž potřeby budou uspokojovány určitou množinou firemních 

prostředků (technologie, personál, materiál). Takovéto části firmy jsou poměrně oddělené a 

uplatňuje se pro ně odlišné strategické plánování, jsou mnohdy samostatně řízené, potýkají 

se s pro sebe specifickou konkurencí. SBU jsou sestavovány hlavně proto, že jsou pro ně 

používány jiné Business strategie. Uplatňují se zejména u firem, dodávajících více 

produktů na více různých trhů. Například firma vyrábějící sportovní vybavení, by se mohla 

skládat z SBU: jízdní kola, sjezdové lyže, běžkařské lyže. Vymezování strategických 

obchodních jednotek probíhá 3 hlavními způsoby: 

Organizační 

Zde existují SBU paralelně s organizačními strukturami podniku. Jde o firmy, jejichž 

hlavní podnikové procesy jsou téměř na sobě nezávislé. Za jednotlivé strategie jsou 

odpovědné řídící orgány příslušných SBU. Například u vodárenské společnosti to mohou 

být: 1.oddělení výstavby nových vodovodů, 2.oddělení oprav vodovodů, 3.instalace 

přípojek do bytových jednotek… 
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Strategicko Marketingový 

Používá se v případě, kdy není možno kvůli konkurenceschopnosti převzít organizační 

strukturu podniku,  pro vytvoření koncepce strategických obchodních jednotek. Jednotlivé 

SBU slučují pro své Business strategie zdroje s více organizačních buněk s tím, že dochází 

i k případů, kdy se jedna buňka podílí na více různých SBU. Jako příklad můžeme použít 

firmy,zabývající se výrobou automobilů, kde jsou současně vyráběny luxusní limitované 

edice modelů pro zámožné odběratele, vedle běžných modelů pro širokou veřejnost. 

Projektový 

Zdroje a prostředky jsou slučovány do jedné SBU za účelem splnění nějakého úkolu, 

projektu. Může jít o získání zakázky ve veřejné soutěži, zavedení nového výrobku do 

výroby.  

U některých firem nemusí být rozdělení a vytvoření SBU možné, v takovém případě dojde 

ke sloučení business strategií a corporate strategií do jedné strategie, která je následně 

rozdělena do několika funkčních strategií.  

2.3.1 Corporation strategie 

Firemní strategie je strategie, na jejímž vzniku se podílí nejužší vedení společnosti a její 

vrcholoví manažeři. Zpravidla jde o jakési zadání, či specifikaci v jaké oblasti podnikání 

chce vlastník působit. Nejedná se o určení, jaké bude firma například vyrábět produkty 

nebo poskytovat služby. Definují se zde, již výše zmíněné strategické obchodní 

jednotky(SBUs), určují se jejich základní strategické cíle a popisuje jakým způsobem a 

metodou jich dosáhnout. Je to zadání, z nějž si každá SBU ve své bussines strategii 

analyzuje a začne ji plnit. Aby bylo možno zadat některé SBU konkrétní strategický cíl, 

musíme si ji nějakým způsobem charakterizovat. Popsat nějakými srozumitelnými 

veličinami. Často to bývají veličiny, jako jsou objem produkce, zisk, podíl na trhu, počet 

zaměstnanců, škála výrobků. Určení způsobu dosažení cílů je v podstatě definování 

charakteru business strategie SBU. Sdělí se jaký generický charakter business strategie 

bude použit. Lze se ubírat dvěma hlavními směry. V prvním je zbraní pro konkurenční boj 

velmi nízká cena, které lze dosáhnout nízkými výrobními náklady (nákladová strategie). 

Ve druhém se firma ubírá cestou výroby odlišných produktů, než kterými disponuje 

konkurence.  
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 Existují také Alternativní vývojové strategie SBU, které v součinnosti s generickým 

charakterem strategie utvářejí jejich charakter. Jde například o: 

• Market penetration- rozšíření trhu 

• Market development- vývoj nového trhu 

• Produkt development-vývoj nového výrobku 

• Technology exploitation- časté technologické inovace 

• Technology service- služby k prodávaným výrobkům  

• Customization- výroba dle přání zákazníků 

2.3.2 Business strategie 

Každá SBU má svou vlastní konkrétní business strategii. Podle ní, pak řídící orgány 

směřují svojí jednotku ke splnění jejich strategických cílů, zadaných v nadřazené 

(hierarchicky) firemní strategii. Za zachování strategického rámce určeného v této vyšší 

vrstvě (genetický charakter, alternativní vývojové směry aj.), jsou strategické cíle dále 

rozděleny pro prvky rozšířeného marketingového mixu:   

• Produkt-výrobek 

• Price-cena 

• Promotion-propagace 

• People-zaměstnanci, lidské zdroje 

• Process-vývojové, zásobovací, distribuční, informační a jiné procesy 

2.3.3 Horizontální strategie 

Pokud existují ve firmě, nějaké vztahy mezi obchodními jednotkami (SBUs) je 

horizontální strategie zaměřena na řízení právě těchto vztahů. Tímto se manažeři vyvarují 

problémům s tím, že nebudou vznikat problémové vztahy mezi jednotkami. Tyto vztahy 

nebudou oslabovány, samostatným rozhodováním o cenách a nebude se oslabovat pozice 

firmy na trhu jako celku. Obrázek č.1 graficky znázorňuje pozici horizontální strategie. 
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Obrázek č.1-Horizontální strategie [1] 

2.3.4 Funkční strategie  

Tak jako jednotlivé obchodní (business) strategie vychází z k nim nadřazené firemní 

(corporate) strategie, vychází funkční strategie z jednotlivých obchodních strategií.  Pro 

každou specifickou oblast dané obchodní jednotky, by měla být vytvořena funkční 

strategie. Ta bude strategicky tuto oblast řídit a rozvíjet ji v součinnosti s celkovým 

rozvojem firmy. Každá obchodní strategie je rozdělena, například na takovéto 

části:strategie rozvoje marketingu, řízení lidských zdrojů, rozvoj výrobků, vývoj 

technologií výroby a jiné. V současnosti není nikým přesně určen obsah strategií pro různé 

specifické oblasti SBU, je závislá pouze na konkrétní struktuře a názoru vedení 

jednotlivých oblastí. V některých případech může být struktura SBU ve firmách velmi 

podobná nebo založená na stejných principech a procesech.  Je tedy žádoucí vyvíjet 

funkční strategie společné pro více SBU.   
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2.4 Informace 

K tomu, abychom byli schopni úspěšně řídit společnost a vytvářet pro ni účinné strategie 

všech druhů, musíme mít o dané firmě, o její konkurenci, o trhu na němž má v plánu 

působit  informace. Informace jsou základním požadavkem pro dobrá manažerská 

rozhodnutí a v dnešní době, se už stávají obchodním artiklem. Dobře zvládnutý a zavedený 

informační systém, dovoluje odkrýt ve firmách některé skryté rezervy, šetří čas i 

prostředky při správě společnosti.  

Ale jaká je vlastně definice pojmu informace ? Co to vlastně informace je ? Nejprve si 

musíme ujasnit vztah mezi pojmy informace a data. I když na první pohled můžeme nabýt 

dojmu, že je to jedno a to samé, je mezi nimi značný rozdíl. Data jsou výroky, jenž 

popisují svět kolem nás, určité jevy, objekty, osoby. Jde tedy o holé konstatování 

skutečnosti. Pokud někomu podáte k určitému rozhodnutí pouze data, dotyčný je ztěží 

pochopí a tím je těžko bude moci využít k lepšímu rozhodnutí. Z dat se stávají informace 

v okamžiku, kdy jim je přiřazen nějaký smysl nebo jsou zasazena do určitého kontextu. 

Toho lze docílit některými vybranými postupy. Jde například o setřídění dat, výběr, 

součtem, komentářem. Problémem je kvalita informace. Některé informace mohou být 

zastaralé, nepřesné. Jsou tedy na ně kladeny určité požadavky tak, aby byly použitelné 

k dobrému manažerskému rozhodování. 

2.4.1 Požadavky kladené na informace 

Požadavky kladené na informace k tomu, aby jich bylo možno využít k manažerským 

rozhodnutím, se v odborné literatuře nazývají atributy informací. Mezi hlavní patří 

včasnost , dostupnost, spolehlivost. U prvních dvou je na taktické a operativní úrovni 

řízení firem sběr, přenos, distribuce informací, usnadňován velice vyspělými technickými 

prostředky. Pokud je tedy koncový uživatel nespokojen s kvalitou těchto atributů, jedná se 

o selhání vedoucích pracovníků. 

Oproti tomu, na strategické úrovni řízení, nelze vinu za špatnou dostupnost nebo pozdní 

doručení informací svalit pouze na lidský faktor. Zde se v plné míře projevují kvality (či 

spíše nedostatky) současných informačních systémů. Jen malá část jich je schopna včas 

zpřístupnit informace, potřebné k rozhodovacím procesům, zde prováděných. 
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Atribut spolehlivosti je úzce spojen s odolností informačních systémů proti výpadkům. V 

době propojení velkého počtu pracovních stanic s internetem jsou informační systémy stále 

více napadány viry a jiným škodlivým softwarem. To v některých případech vede 

k výpadkům systému, jindy k odcizení citlivých dat. Špičková antivirová ochrana je dnes 

naprostou nutností. Druhou nejčastější příčinou výpadků jsou přírodní katastrofy (požáry, 

záplavy). Jejich následkům předcházíme zálohováním důležitých firemní dat, pomocí 

diskových polí, zálohou na magnetickou pásku a podobně. Na bezpečnost informací by se 

mělo dbát zejména ve společnostech, které využívají své informace přímo ke své hlavní 

činnosti. Ať už jde o bankovnictví, telekomunikace, účetnictví nebo školy zaměřené na 

distanční formy studia. 

Dalšími atributy jsou aktuálnost a relevantnost informací. Aby nedocházelo k případům, 

kdy informační systém své uživatele zahlcuje nadbytečnými, zastaralými, nebo naopak 

nedodává dostatek potřebných informací, je nutné se velice intenzivně věnovat komunikaci 

s vývojáři systému. Nejdůležitější je jasné a přesné zadání výrobci systému, které 

informace, v jakém rozsahu a kdy doručit uživateli. Pokud toto není splněno, může se 

reakce informačního systému na dotazy zdát chybná, ve skutečnosti jde nejčastěji o chybné 

zadání. 

U atributu pravdivosti informací je nutné rozlišovat tyto základní situace: 

• Máme záměrně poskytnuty nepravdivé informace 

• Nepravdivé informace jsou poskytnuty neúmyslně-nesprávným zpracováním 

• Pravdivá informace je nedostupná  

• Informace pravdivá zestárla a stala se v současnosti nepravdivou 

Odhalení nepravdivých informací lze nejlépe dokázat ověřováním informací z více 

nezávislých zdrojů. Jiná běžně používaná metoda spočívá v přidání, nějakého kontrolního 

čísla, například na konec záznamu informace. Tato metoda je využívaná v kontrolních 

algoritmech počítačového softwaru. 

2.4.2 Informa ční smog a stres 

Je dokázáno, že někteří lidé jsou zahlceni informacemi neúnosným způsobem. Pokud je 

tímto člověkem, zaměstnanec firmy na vysoké řídící pozici, není schopen využívat 
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racionálně svých informací. To má za následek špatné, pomalé, či vůbec žádné 

rozhodování, mající neblahý vliv na fungování společnosti. Takovéto prostředí je 

nazýváno informačním smogem. Řídící pracovník potřebuje ke své práci včasné, přesné, 

konkrétní informace. Pokud se mu jich nedostává a má k dispozici jen nepoužívané a 

zbytečné, je nucen je sám vyhledávat může být značně stresován. 

Zaměstnanci na nižších úrovních řízení, firemních informací, by měli mít určeny pravidla, 

směrnice nebo návody, jak s nimi nakládat. Mělo by v nich být alespoň naznačeno, jak je 

ukládat a zpracovávat. Toto je velmi důležité hlavně proto, že objemy informací, s nimiž 

přichází denně do styku, neustále narůstají. Na vytvoření  pravidel zacházení s 

informacemi by měl být kladen velký důraz. Tyto pravidla mohou značně navýšit pracovní 

výkon zaměstnanců. Ti už nejsou zatěžování tím, co s jednotlivými informacemi udělat, 

nemusí si zjišťovat, kde je uložit nebo jak s nimi naložit.  
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3 Datové sklady 

Datové sklady si lze zjednodušeně představit, jako rozsáhlé databáze, které jsou navržené 

k podpoře rozhodování, strategického řízení, či vytváření podnikových plánů a strategií na   

úrovni nejvyššího vedení společností. V hierarchické pyramidě jsou umístěny pod 

strategickým řízením a nad taktickým řízením. V datovém skladu jsou pak uchovávány 

data z nižších úrovní řízení, následně upravovány do např. předmětově orientovaných 

databází tak, aby byly lehce přístupné a srozumitelné pro vedení podniku. Jedná se o tzv. 

historická data. To znamená data dlouhodobě uchovávána, od jednoho roku až po několik 

let (někdy i desítky let). Zdrojem dat jsou mimo vlastního podniku i data poskytnutá 

třetími stranami, včetně obchodních partnerů, zákazníků atd. 

Je potřeba říci, že datové sklady jsou jednou součástí informačního systému podniků. 

Vedle nich existují v informačních systémech provozní nebo také transakční systémy. Ty 

se od datových skladů zásadně liší. Byly vytvářeny pro podporu každodenního chodu 

firmy- řízení a plánování výroby, vedení účetnictví, správu skladového hospodářství, 

evidenci a kontrolu docházky pracovníků, vystavování objednávek dodavatelům a jiné. 

Nejsou však navrženy pro podporu strategického řízení firmy. Nemají nástroje, potřebné 

pro prezentaci dat vrcholnému vedení firmy, které by mu umožnily efektivní tvorbu 

firemních strategií. Provozní systémy sice produkují velké množství dat, ovšem nedokáží 

je dlouhodobě uchovávat pro pozdější využití, pro různé analýzy a rozbory (porovnávání 

poptávky v regionech za uplynulá období, tendence zákazníku přecházet ke konkurenci 

atd.). Data se ukládají do archivů, ale zpětná použitelnost je velice špatná, nehledě na to, že 

jsou po několika málo měsících přemazána daty novými. 

Dalším důvodem pro implementaci datových skladů je nemožnost vytvoření si určitého 

globálního pohledu na celou firmu. Provozní systémy jsou zaměřeny na sledování 

konkrétních podnikových procesů a transakcí. V podstatě neumožní vidět, jak jsou  

procesy vzájemně ovlivňovány. S tím souvisí i fakt, že ve firmách existují pro různé útvary 

v organizační struktuře firmy informační systémy, pocházející od více výrobců. Datový 

sklad, pak data z těchto různých systémů, umožňuje integrovat do jednoho celku. Stejná 

situace nastává i u některých modulárních systémů, pokrývajících celou  firmu dodaných 

jedním výrobcem.  
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I pokud by výše uvedené nedostatky umožnily použití dat provozních systémů 

k strategickému řízení firmy, velmi pravděpodobně by jejich využití k tomuto účelu mělo 

neblahý vliv na jejich primární funkci. Systémy by byly zahlceny obrovským možností dat 

a to by mělo za následek zpomalení doby odezvy na úroveň, kdy by se staly prakticky 

nepoužitelné pro běžného uživatele. Z tohoto a výše uvedených důvodů došlo k zavádění 

datových skladů do informačních systémů. Je to jakýsi další krok v jejich vývoji. Zavedly 

se takovým způsobem, že jsou jak fyzicky tak logicky odděleny od ostatních částí 

informačních systémů, právě z důvodu jejich odlišností a jiného přístupu k nim. 

Definice datových sklad ů 

William Immon, jeden z autorů struktur datových skladů, je definoval jako: strategii 

přístupu k datům určeným pro rozsáhlé analýzy dat. Současně považuje za datový sklad 

kolekci sjednocených, předmětově orientovaných databází, vyhovujících této strategii. 

Hlavním cílem, nasazení datových skladů, by při tom mělo být vnesení pořádku do chaosu 

a získání dříve obtížně dosažitelných informací [1]. Jedna z mnoha definic uvádí, že datové 

sklady jsou prostředkem pro poskytnutí lepších informací, na základě kterých je možné 

přikročit ke kvalifikovanějším a kvalitnějším rozhodnutím. Datové sklady umožňují 

modelování scénářů, závislých na konkrétní situaci, na konkrétních stanovených 

podmínkách. Zjednodušeně řečeno se jedná o otázky typu, jak se zvedne prodej, pokud 

změníme distribuci z pozemní pošty na leteckou. Správně navržený datový sklad také 

umožňuje realizovat požadavky, které nemusely být v době implementace známy. 

3.1 Obecné vlastnosti  

Dle  [1] jsou vlastnost datového skladu definovány následovně: 

3.1.1 Sjednocený 

Datový sklad integruje data z několika provozních systémů do jednoho celku. 

Zaznamenává i data od externích zdrojů (dodavatelé, zákazníci, obchodní partneři). 

Například jde o finanční, marketingový, personální provozní systém. Existence těchto 

potřebných informací na jednom místě, poskytne řídícím pracovníkům globální náhled, 

který jim poté usnadňuje strategická rozhodnutí. S tohoto globálního pohledu vidí 

pracovník souvislosti mezi daty, pocházející z různých provozních systémů, což některé 

provozní systémy ani neumožňují 
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3.1.2 Předmětově orientovaný 

První provozní systémy se zaměřovaly na obsluhu jednotlivých oddělení a útvarů. 

S příchodem moderních provozních systému se pohled mění a zaměřuje na podporu celého 

obchodního procesu, od začátku po jeho konec. S nástupem datových skladů a již 

zmíněného globálního pohledu, se pohled upíná na celopodnikové systémy, využívajících 

informací z několika různých oddělení najednou (zákazníci, prodeje, zisky).  

3.1.3 Nepodléhající zm ěnám 

S tím, jak probíhá ve firmách jejich běžný každodenní provoz, mění se data v jeho 

provozních systémech. Například uživatelé zadávají do systému různá data v závislosti na 

odlišných úkolech, které musí v průběhu dne zpracovávat. Vyřizuje se několik objednávek, 

účetní vyplácí několik dodavatelů. Personální oddělení přijme nebo propustí zaměstnance a 

tak dále. K načtení do datových skladů se nepředávají všechny změny, nýbrž až změny 

konečné, platné k jednomu přesně definovanému okamžiku. Někdy je v literatuře nazýván 

jako snapshot. Většinou jde o okamžik po tzv. uzávěrce dne.  

3.1.4 Časově prom ěnný 

Tímto se rozumí ukládání časových snímků dat do  historie časově proměnných řad. Jde o 

posloupnost několika snapshotů, uspořádaných podle data uložení do datového skladu. 

Takto se vytvoří základní datové podklady pro celopodnikové rozhodování. Nad tímto 

centrálním skladem se vytvoří datamarty, které slouží pro rozhodování v jednotlivých 

odděleních firmy.  

3.2 Architektura datového skladu  

3.2.1 Architektura nezávislých datamart ů 

V začátcích používání datových skladů se vyskytovala architektura nezávislých datamartů. 

Zde se načítaná data, z jednotlivých provozních systémů, ukládají do víceméně oddělených  

úložišť. Někdy bývaly také označovány, jako útvarové datové sklady. Důvodem bylo to, že 

se orientovaly na podporu jednotlivých útvarů ve společnosti. Toto uspořádání je výhodné 

pouze pro menší datové sklady. U větších se začne projevovat jejich nevýhoda ve velmi 

častých a komplikovaných načítacích procesech. Jak je vidět na č.2 obrázku informace o 
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prodejích se načítají v jednom procesu do datamartu pro obchodní oddělení, v dalším 

procesu do datamartu pro marketingové a finanční vyžaduje další proces.  

 

Obrázek č.2-Nezávislé datamarty [2] 

Data z jednoho zdroje, které lze využít ve více datamartech, se do nich načítají ve více 

procesech. Jelikož je těchto procesů poměrně hodně, dochází k nekonzistenci dat 

z časového hlediska (Data nejsou načtena ve správnou dobu,na správném místě nebo jsou 

načtena v okamžiku, kdy nejsou zapotřebí). Výhodou je rychlá a snadná implementace do 

informačního systému. Tento přístup ke tvorbě datových skladů však není jediný. Jelikož 

někteří výrobci datových skladů začali označení datamart využívat v názvech svých 

produktů, mohl si případný klient položit opodstatněnou otázku. A totiž jestli zakupuje 

datamart nebo datový sklad.   

3.2.2 Architektura integrovaného datového skladu 

S přibývajícím množstvím dat, které produkují provozní systémy, se zavedla architektura 

integrovaného datového skladu. Data ze všech provozních systémů jsou ukládána do 
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centralizovaného úložiště. Až po té, jsou data rozdělena, podle potřeb jednotlivých 

oddělení. To je sice podstatně náročnější na implementaci, protože dochází k navýšení 

počtu načítacích procesů. I za tuto cenu se zavedla tato architektura. Jedním z hlavních 

důvodů bylo to, že ale eliminuje nevýhodu časové nekonzistence načítaní dat. 

 Jak vidíme na obrázku č.3, data jsou do skladu získávána ze zdrojových systémů, což jsou 

nám již známé provozní nebo také transakční systémy. Tyto systémy, jelikož jich je 

mnoho, mohou mít velice odlišný formát uchovávaných dat. Může se jednat o obyčejné 

tabulky z Excelu nebo o menší v čase velice proměnné databáze, jako je například MS 

Access. V neposlední řadě, lze také narazit na provozní databáze větších celků typu CRM 

systémů nebo produkčních systémů, jenž tvoří jádro celé organizace. Detailní data z těchto 

systémů jsou načítány (extrahovány), upravovány a čištěny pro použití v datovém skladu. 

Tyto úpravy (transformace) jsou prováděny v tzv. vyčkávací oblasti, která je první částí 

vlastního datového skladu. Dále jsou transformovaná data načtena do centrálního úložiště, 

kde se podrobují analýzám, jsou sumarizovány, tříděny atd. Zde se také odvozuje, která 

data budou použita pro jednotlivá datová tržiště. Za datovými tržišti následuje OLAP 

vrstva, což je soubor nástrojů, jimiž jsou realizovány multidimenzionální analýzy, 

koncových uživatelů nad jednotlivými datovými tržišti. Pomocí jí jsou uživatelům 

poskytovány výsledky jejich dotazů, výsledky zadaných analýz de facto pomocí OLAP 

vrstvy uživatel komunikuje s datovým skladem. Neděje se tak přímo, nýbrž pomocí 

aplikačních nástrojů koncových uživatelů. To jsou aplikace, jimiž uživatel vkládá dotazy a 

požadavky na datový sklad, v podstatě tak ovládá rozhraní OLAP vrstvy pomocí, které 

jsou posléze vykonány. Strukturu této architektury ukazuje obrázek č.3. Menší nevýhodou 

může být nutnost vytvoření přímého spojení z centrálního úložiště, k nástrojům pro využití 

dat z datového skladu a dodatečné načítací procesy k vytvořeným datamartům. Realizovat 

tuto architekturu je ovšem složitější, což značně zpomaluje její implementaci. 

Východiskem může být použití některé z používaných metodik implementace datových 

skladů. Klady jednoznačně převažují zápory, proto je toto řešení v současnosti využíváno 

v drtivé většině používaných informačních systémů.  Menší nevýhodou může být nutnost 

vytvoření přímého spojení z centrálního úložiště, k nástrojům pro využití dat z datového 

skladu a dodatečné načítací procesy k vytvořeným datamartům. Realizovat tuto 

architekturu je ovšem složitější, což značně zpomaluje její implementaci. Východiskem 

může být použití některé z používaných metodik implementace datových skladů. Klady 
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jednoznačně převažují zápory, proto je toto řešení v současnosti využíváno v drtivé většině 

používaných informačních systémů.   

  

Obrázek č.3-Integrovaný datový sklad [11] 

3.1 Načítaní dat datového skladu 

Zde je potřeba uvést, že data do datového skladu uživatel nezadává ani je nemůže měnit. 

Načítaní dat je plně automatizováno. To je realizováno extrakčními procesy (ETL 

procesy). Existuje mnoho podob těchto procesů, v jednotlivých informačních systémech se 

dosti liší, což je dáno odlišnými provozními systémy, jinými prostředky jejich realizace. K 

tomuto účelu mohou být použity nástroje třetích stran nebo lze použít programy,  napsané 

pracovníky z vlastních IT oddělení firmy. 
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Po extrakci dat z provozních systému se musí data transformovat do podoby, která je 

vhodná pro uložení do datového skladu a jejich pozdější využívání. Opět jde o 

specializované nástroje. Hlavní rozdíl je v používaných datových modelech- transakční 

systémy povětšinou využívají entitně-relační datový model, ale v datových skladech jsou 

používána denormalizovaná data pro např. schéma hvězda, schéma sněhová vločka a jiné. 

Transformační proces se skládá z těchto dílčích činností: 

• Validace-Ověření správnosti načítaných dat. Toto je jedna z nejdůležitějších 

činností, datový sklad neposkytne požadované informace pokud jsou vstupní data 

špatná. 

• Čištění dat- Odstraňují se nebo mění špatná data, zjištěná předcházející činností. 

• Integrace dat- Data ve skladu musí být konzistentní. To znamená, že data 

pocházející s několika různých modulů informačního systému nebo i data 

z externích zdrojů, jsou převedena na stejný formát.  

• Odstraňování duplicit- Jsou vyhledávány duplicitní záznamy a převedeny na 

jeden záznam zákazníka, produktu atd. Některé záznamy podezřelé z duplicity jsou 

označeny jako vyjímky a později vyhodnoceny ručně. 

• Rozdělování položek- Může nastat situace, kdy je nutno jednu datovou položku 

rozdělit do více atributů datového skladu. Například Jméno rozdělit na Příjmení a 

Jméno.   

• Slučování položek- Opak předchozího bodu, několik položek z více provozních 

systému integrujeme do jedné položky v datovém skladu. 

• Sumarizace- Vytvoření požadovaných globální pohledů z detailních dat pro účely 

různých analytických postupu, statistických funkcí atd. 

• Denormalizace-Snížení potřeby spojování tabulek při využívání datových skladů. 

Obrázek č.4 zobrazuje ETL procesy.         
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Obrázek č.4- ETL procesy 
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4.Analýza aplika čních oblastí datových sklad ů 

4.1 Veřejná správa 

 Informa ční systém Karlovarského kraje 

Informační systém Karlovarského kraje byl vytvořen za účelem podpory dlouhodobé vize 

fungování kraje. Má zajistit plnění vytýčených strategických cílů a procesů kraje za použití 

moderních informačních technologií. K plnému využití dat uchovávaných v informačním 

systému slouží datový sklad. Dle [9] byly strategické cíle podle  definovány takto:  

• Zabezpečení rovného přístupu k  informacím bez ohledu na sociální a geografické 

rozdíly 

• Stimulace přílivu investorů a zvýšení transparentnosti ekonomického prostředí 

zejména zlepšením dostupností informací o aktuální situaci a možnostech investic a 

zefektivněním komunikace s veřejnou správou 

• Zvyšování informační gramotnosti občanů, podnikatelů i pracovníků veřejné 

správy na území kraje 

• Zefektivnění výkonu veřejné správy formou podpory procesního řízení a přechodu 

na manažerské řízení veřejné správy 

• Podpora reformy veřejné správy prostřednictvím uplatnění moderních informačních 

a komunikačních technologií, internetových a intranetových aplikací pro výkon 

veřejné správy, podpora informatizace pověřených obecních úřadů a obcí kraje 

• E-government, t.j. elektronická veřejná správa s vybudovanou kvalitní 

komunikační infrastrukturou zabezpečující interní komunikaci mezi jednotlivými 

subjekty veřejné správy vytvářející prostředí pro rychlé a jednoduché zabezpečení 

informací služeb občanům. 

V prvních fázích (rok 2000) budování informačního systému se vývojáři orientovali na 

zavedení funkcí, které zajišťovaly základní potřeby krajského úřadu, radních, zastupitelů, 

zabezpečení funkcí základních vazeb na občany kraje, orgány a organizace kraje, centrální 

orgány a ministerstva. V této fázi se teprve rozvíjela činnost kraje a chyběl globální 

nadhled na shromážděná data i funkce. Nebyl brán zřetel na výše definované strategické 

cíle. Nevýhody byly zřejmé. Byla to různorodost technologických řešení a hlavně 
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atomizace datové základny informačního systému. Tento stav téměř znemožňoval 

strategické plánování nebo řízení. Proto byl vysloven požadavek na jednotnost technických 

a technologických řešení, integraci datové základny, workflow spisové služby a databází a 

aplikací geografického informačního systému. Řešením tohoto problému z hlediska datové 

nekonzistence byla implementace datového skladu. 

Dle [9] si vedení kraje  od tohoto řešení slibovalo především zefektivnění provozu a 

zvýšení transparentnosti  veřejné zprávy a realizaci těchto funkcí. 

• Tvorbu a využívání společné datové základny, datového skladu a základních 

datových registrů 

• zajištění operativního, strategického i taktického řízení rozvoje oblastí 

v samosprávné působnosti kraje 

• kvalitní informační a komunikační systém (intranet) plně integrovaný s datovou 

základnou úřadu 

• navzájem integrované systémy tvorby, správy a ukládání dokumentů, evidence 

smluv, usnesení rady a zastupitelstva, veřejných zakázek, úkolů a projektů 

• geografický informační systém a jeho aplikace pro prezentaci dat, modelování a 

simulaci jevů a dějů 

Bylo tak dosaženo integrace z datového hlediska a strategické orientace. Informační 

systém s implementovaným datovým skladem tak mohl podporovat dosažení strategických 

cílů. Na obrázku č.5 je zobrazena softwarová struktura informačního systému. Datový 

sklad je plněn dvěma druhy dat. Prvním jsou provozní data vznikajícími v aplikacích 

krajského úřadu. Druhým externí data z vnějšího okolí systému. Zde je vidět jakým 

způsobem systém komunikuje se svým vnější a vnitřním okolím. Data z vnějšího okolí 

(internet) a z KEVISu (komunikační systém informačních systémů veřejné správy) jsou 

pomocí komunikační infrastruktury předána systému pro sběr externích dat. Ten je odešle 

do systému transformace a integrace dat. Tady jsou čištěna, sumarizována, 

nenormalizována atd. jak tyto data (externí) tak i data provozní. Ty jsou zde extrahována 

z provozních databází, které využívají jednotlivé aplikace krajského úřadu. Po té jsou data 

uložena do vlastního datového skladu. V něm jsou k dispozici vrcholnému vedení úřadu 

(EIS), které je může využit pro tvorbu analýz a statistických přehledů. Díky datovému 

rozhraní je možné tyto data využít i pro systémy podpory vztahů se zákazníky (CRM), 
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manažerské informační systémy (MIS) a publikovat je na Informačním portálu krajského 

úřadu.    

Řídící a kontrolní systém IS

Softwarová architektura IS KÚ

Provozní databáze

Komunikační infrastruktura

Systém transformace a integrace  provozních dat

Datový sklad

Provozní aplikace KÚ

Adresářové služby /
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externích dat

MIS - Management
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Internet

Data Data

Data Data Data Data

Informační systémy
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Obrázek č.5- IS Karlovarského kraje[9]  

Dat z datového skladu využívá také školský portál krajského úřadu. Poskytuje informace a 

služby veřejnosti, rodičům žáků, žákům a učitelům, odboru školství a vrcholovému 

managementu Karlovarského kraje. Předpokládá se použití analytických nástrojů WinIdea. 
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4.2 Finanční instituce 

V dnešní době je u finančních institucí pravidlem, že mají ve svém informačním systému 

zabudován, bud centrální datový sklad nebo alespoň jedno nebo víceúčelové datové tržiště. 

Ty bývají často využívány ke mnoha specifickým činnostem. Hlavní hnací myšlenka je, 

však u těchto organizací podobná-mít centralizované úložiště pro data o svých současných 

klientech. Základnu pro data ze všech provozních systémů celého podniku a nad tou 

provozovat tzv.manažerský systém. Ten pak následně využívat pro podporu plánování 

činností, odhady vývoje trhu, sledování chování vlastních i cizích zákazníků na trhu, odhad 

výsledků reklamních kampaní a jiné.  

U bank a dalších finančních institucí dochází po několika letech provozu,  

k nahromaďování starých a pro běžný chod banky nepodstatných dat. Vznikala také řada 

aplikací,  řešících funkce přímo nesouvisející s obsluhou klientů banky. Ty však využívaly 

data z běžných transakčních systémů a ty existovaly jako jejich kopie. Takto nakupené 

obrovské objemy dat, měly neblahé důsledky na chod transakčních systémů v tom smyslu, 

že je neúměrně zatěžovaly. Nezřídka se stávalo,že doba odezvy systémů, obsluhující 

bankovní operace, byla neúměrně dlouhá. Dalším problémem byl nedostatek místa pro 

pravidelné zálohy systému. 

Hlavně tyto důvody (samozřejmě i snaha dosahovat co největších zisků) nakonec vedly 

k zavedení datových skladů. Přebytečné (pro transakční systémy) data, z jiného úhlu 

pohledu historické data (použitelné pro strategické rozhodování) byly vyjmuty 

z provozních systémů a umístěny do datových skladů. Zde spolu s nutnými uživatelskými 

nástroji  slouží,  jako podněty pro specializované útvary banky. Nasazení datových skladů 

sebou přineslo podstatnou změnu,  v procesech získávání informací o klientech bank. Bylo 

k tomu nutné začít používat transakční systémy , specializované na péči o klienty a hlavní 

těžiště práce se přeneslo na aplikace, využívající data uložená v datových tržištích 

specializovaných na zrušené účty. Došlo k úspoře lidské práce, kterou bylo možno využít 

jinde a především k odlehčení chodu transakčních systémů a sjednocení dat o klientech. 

Ukázalo se, že zavedení datových skladů může výrazně omezit provozní náklady.  

Přejděme k  příkladu implementace datových skladů do informačních systémů konkrétní 

finanční instituce a popišme si její přínos pro tuto organizaci.  
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 Datový sklad Komer ční banky 

Komerční banka je jednou z největších a nejvýznamnějších finančních institucí , nejen 

v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Takto široké pole působnosti sebou 

přináší obrovské množství zákazníků z řad občanů a ostatních institucí. Komerční banka 

stejně jako dnes už většina větších bank, používá ke správě dat o svých klientech datový 

sklad. Pro představu od své privatizace roku 2001 obsluhuje Komerční banka přibližně 

1,37 milionu klientů. K tomu  ji dopomáhá datový sklad PowerCenter společnosti 

Infromatica. Na obrázku č.6 je konceptuální schéma, které Informatica využívá pro 

produkt Power center. služeb.    

 

Onrázek č.6-schéma PowerCenter [9] 

Vidíme, že data ze zdrojů (aplikace, provozní databáze, flat fines a další) jsou 

prostřednictvím univerzálního přístupu načtena do datového skladu. Zde se po integraci 

speciálními nástroji uloží v centrální databázi. Pak už nic nebrání tomu, aby byly využity 

interními uživateli pro obchodní analýzy, nástroje Business Inteligence atd. Využít 
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výsledků analytické činnosti mohou i externí aplikace nebo uživatelé pomocí webových 

služeb. 

Prvotní řešení,  jehož implementace začala v roce 1999, trvalo 14 měsíců, se jmenovalo 

Teradata Utility společnosti NCR. Po prvních letech provozu bylo zjištěno, že tento 

produkt začíná selhávat v načítání a transformaci velkého objemu dat a neustále se, 

rozšiřujícího spektra různorodých datových zdrojů. S narůstajícím počtem klientů a dalšími 

novými trhy, kde se banka se prosazovala, se toto stalo značným problémem. Proto bylo 

rozhodnuto o nahrazení extrakční části,  právě produktem PowerCenter společnosti 

Informatica. Tento nástroj zvládl výše uvedené aspekty a ještě vylepšil transformační 

procesy. Vývoj začal v létě roku 2001 s verzí 5.1, která umožnila využívat data z mnoha 

zdrojů, včetně databází Oracle, Sybase, MS SQL, MS Access, flat files a dalších. 

Nedlouho po zavedení se začal tento software využívat i pro exporty z datového skladu do 

jiných systémů. Systém je nastaven na pravidelné načítání dat z hlavního bankovního 

systému (denní, týdenní, měsíční). Umožňuje je také spustit na příkaz uživatelů , pokud si 

vyžádá neplánovaný přístup ke zdrojovým datům. Za celou dobu se jedná o statisíce 

datových přenosů. Velkou výhodou systému je také jeho flexibilita. Podle měnících se 

požadavků na datového zdroje, je lze v průběhu funkce snadno přidávat, případně také lze 

měnit výstupy z datového skladu a přesouvat data do jiných častí informačního systému.   

V roce 2005 bylo obsahem datového skladu asi 630 GB dat, z toho je 350 GB v centrálním 

skladu, zbytek je rozprostřen v okolních datových tržištích. Uživatelé skladu jsou 

rozděleny do dvou skupin podle přístupových práv. Tzv. Power users mají přímý přístup 

k jádru a datům. Druhá skupina je mnohem větší a má cca 1200 uživatelů. Ti mohou využít 

nepřímého přístupu, prostřednictvím nástrojů pro tvorbu sestav a analýz. Do budoucna 

počítá vedení  banky s dalším upgradem systému na vyšší verze produktu. I když podle 

jejich vlastních slov, jsou se starší verzí nadmíru spokojeni, nová by měla přinést další 

užitečná vylepšení. Měla by obsahovat nástroje pro lepší zprávu metadat a s tím, 

související modul pro jejich prezentaci na webu. Měla by se také zaměřit na podporu 

zpracování, stále se zvětšujícího objemu dat ve formátu XML. Zajímavé jsou rovněž 

možnosti zpracování dat v reálném čase, zcela nová koncepce řízení procesů formou 

workflow .  
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4.3 Telekomunikace 

 GTS Novera 

GTS Novera vznikla sloučením několika samostatných firem,  zabývajících se 

telekomunikacemi. Následovalo sloučení několika různorodých informačních systémů , 

s vlastními datovými sklady. Vznikla potřeba integrovat více samostatných systémů do 

jednoho celku. K tomu byl vybrán produkt Microsoft SQL Server 2005.  

Postupným rušením jednotlivých informačních systémů a jejích integrací do jednoho 

celku, společného pro celý koncern společností, se snižovala kvalita uchovávaných 

informací datovými sklady. Jednotlivé firmy měly sklady řešeny různými způsoby i 

reporty byly řešeny každou firmou jinak. Tento fakt měl při jejich sdružování za následek 

zmatek a nečitelnost výstupních údajů. V této fázi ani neexistovalo žádné prostředí, určené 

pro datové analýzy, pro některá klíčová data nebyla ukládána historie, data nebyla 

kvalitativně kontrolována. Bylo zřízeno oddělení Business Inteligence, které mělo za úkol 

vytvořit jedno místo pro centrální datový sklad, jenž by umožňoval vytváření strategických 

analýz, vytváření reportů, statistických sestav a získávání potřebných historických dat. 

Vedení společnosti si od tohoto řešení slibovalo následující. 

• Rozvíjet tento datový sklad a v rámci potřeby vytvářet specializované datamarty. 

• Vytvoření portálu pro přehlednou prezentaci dat uživatelům, s možností 

individuálního nastavení vzhledu rozhraní. 

• Zefektivnit plánování rozhodnutí a vytvořit kvalitní informační podporu pro 

strategický management. 

• Rychle a efektivně rozpoznávat cílové skupiny zákazníků pro campaign 

management, posun k predikčním analýzám. 

• Zajistit přeměnu uchovávaných dat na užitečné informace, zařazení událostí do 

kontextu, místo obyčejného popisu, návrhy dalších postupů. 

• Zavedení jednotného systému kontroly a čištění dat, vytvoření jedné verze pravdy 

Architektura systému byla rozdělena na dvě části. To poskytlo vývojářům větší 

výkonnost, spolehlivost a bezpečí řešení. První část tvořil datový sklad, to znamená 
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vlastní datové úložiště, relační a OLAP vrstvu, datové pumpy pro extrakci dat 

z provozních systémů. Druhá část je portál určený k prezentaci dat datového skladu.  

Specifickou vlastností systémů pro telekomunikace je potřeba rychle zpracovávat velké 

množství malých dat, z velkého množství různých zdrojů. Tuto podmínku vybrané řešení 

splňuje. Praktický pohled na softwarové řešení je také rozdělen na dvě části. V první a 

nejspodnější vrstvě jsou primární podnikové systémy postaveny na základech různých 

databázových technologií. (Microsoft SQL 2000/2005, Oracle 9/10, MySQL 5.x, 

Microsoft Access, externí databáze a další).  Data jsou pomocí datových pump  plněna 

do druhé vrstvy v denních a hodinových intervalech. Do třetí dimenzionální vrstvy jsou 

plněna data opět pomocí datových pump, kterou následně využívá OLAP vrstva. 

Hardwarově je řešen sklad vícejádrovou x64 techmologiií. Fyzickým úložištěm dat je 

externí 2 GB pevný disk. Obrázek č.7 zobrazuje vnitřní strukturu a rozhraní datového 

skladu.  

 

Obrázek č.7-struktura dat.skladu v GTS  Novera 

Vlevo jsou umístěny provozní systémy, reprezentované aplikacemi, provozními 

databázemi atd. 

Data jsou ze zdrojových systémů načtena do první vrstvy. Tu reprezentuje Stagging 

Area, což je oblast kde jsou data čištěna a transformována. Dále data postoupí do druhé 

úrovně, kde jsou uložena do centrálního úložiště. Odtud jsou roztříděna podle potřeby do 
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útvarových datamartů nebo využita pro OLAP analýzy a Reporting (třetí vrstva). Datový 

sklad také komunikuje s oddělením pro obsluhu zákazníka (Customer ODS) a data 

miningovými nástroji pro generování analytického profilu zákazníka. Jedním z hlavních 

požadavků bylo provést implementaci co nejrychleji. Vlastní implementace byla 

rozdělena do několika etap. Díky tomu, že je systém snadno nasaditelný, mohl jeho 

částečný provoz začít už po 6 měsících od zahájení projektu.   

4.4 Doprava 

Connex Morava 

Connex Morava je společnost, zabývající se integrovanou autobusovou dopravou. 

Společnost zabezpečuje výhradně osobní přepravu a to pravidelnou i nepravidelnou. 

Connex Morava využívá pro podporu své činnosti (plánování a řízení dopravy a jiné) 

integrovaný informační systém společnosti ISIT-ISAD (Informační systém pro 

autobusovou dopravu). 

 Jádrem tohoto systému byla databázová platforma Caché, která byla využitelná v rámci 

jednotlivých modulů, případně jako celek. Za účelem zefektivnění a zrychlení řídícího a 

rozhodovacího procesu,  bylo rozhodnuto zavést datový sklad společnosti ISIT, který měl 

fungovat jako nadstavba,  nad výše uvedeným informačním systémem. 

Než došlo k implementaci nového datového skladu, vykazovala platforma Caché značné 

množství chyb. Provozní data byla zpracovávána a ukládána na 12 decentralizovaných  

lokálních databází. Potřebná data byla v určitých časových intervalech načítána do 

centrály. Docházelo k tomu, buď podle okamžitých potřeb manažerů firmy nebo nejméně 1 

měsíčně. Data byla v centrální databázi ukládána a následně využívána k analytickým 

operacím. Nejčastěji šlo o měsíční uzávěrky. Výsledky pak byly vyexportovány pro další 

zpracování v tabulkových procesorech a rozesílány příslušným řídícím pracovníkům. Ti si 

je po té upravili podle svých potřeb. Takovéto shromažďování dat bylo časově, finančně 

náročné a hlavně krajně nespolehlivé. Nový datový sklad měl zajistit časovou konzistenci 

ukládání dat a bezchybnost tohoto procesu. V podstatě se v tomto případě jednalo o 

přechod z architektury nezávislých datamartů na architekturu centrální datového úložiště.  

Zároveň se zaváděním nového datového skladu  byla vylepšována komunikační 

infrastruktura společnosti Connex. V této době (r.2001), už byla všechna pracoviště 
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propojena on-line, proto bylo cílem zpřístupnit pro všem napojeným pracovištím jednotnou 

firemní databázi. To znamená, umožnit všem uživatelům informačního systému ISAD 

přístup k centrální databázi bez změny technologie. Toto vše mělo za následek zlepšení a 

zrychlení přístupu manažerů k datům, které nutně potřebovali ke své řídící činnosti. 

Důležitou částí nového systému byla také manažerská vrstva, nad vlastním datovým 

skladem, která realizovala využívání historických dat, analýzy dat, tvorbu přehledů, grafů.  

Tato vrstva vycházela z jednoduchého faktu, že uživatelé umí velmi dobře pracovat 

s kancelářskými aplikacemi. Toho bylo využito tak, že uživatele má možnost pohodlně 

zadávat své dotazy, případně pomocí webového rozhraní ukládat již vytvořené dotazy a 

přehledy. Klientské rozhraní prochází neustálými vylepšeními. Je snaha poskytovat 

uživatelům pohled na zpracovávána data z různých úhlů pohledů.  

Přibyla také možnost ukládat uživatelské soubory do několika různých výstupních formátů. 

(html, pdf, xml, xls atd). Přibyl také bezpečnostní systém, který zpřístupňuje data podle 

oprávnění jednotlivých uživatelů. Obrázek č.8 zobrazuje klientské prostředí systému. Na 

prvním je zadání dotazu uživatelem a na druhém výsledek tohoto dotazu. Connex Morava 

definovala hlavní přínosy nového řešení datového skladu takto: 

• Možnost využití datového skladu pro účely taktického i strategického řízení a 

plánování. 

• Zrychlení načítacích procesů o 300 % 

• Propojitelnost s ostatními provozními databázemi. 

• Časová a obsahová konzistence dat v centrálním úložišti. 

• Zkrácení termínů uzávěrek a reportů pro management společnosti. 

• Analyzovat nutnost zavedení nových linek. 

• Je určen pro řídící pracovníky, kteří potřebují pravidelně či jednorázově získávat 

velké množství variabilních výstupů. 

• Celkový rozbor zisku a ztrát po spojích 
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Obrázek č.8- příklad dotazu v systému  Isad[3] 

4.5 Potraviná řství 

Delvita a.s 

Delvita se zaměřuje na prodej potravin a jejich kvalitu. Ve vysoce konkurenčním prostředí, 

které je v České republice v tomto odvětví, je velmi důležité mít možnost rychle 

analyzovat data o prodejích a umět na ně pružně reagovat. V roce 2005 se rozhodla 

společnost pro BI/DW řešení společnosti Ambica. Jako základní nedostatek ve fungování 

společnosti byla určena nejednotnost firemních dat, tedy absence jednotné datové základny 

pro reporting. Informace pro manažery se dolovaly s různých datových zdrojů různých 

struktur, typů a míst vzniku. Analýza takových dat by představovala zbytečnou a 

zdlouhavou ruční práci. 

Byly zadány tyto základní požadavky na implantovaný systém: 

• Prodeje artiklů 

• Analýzy slev 
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• Marketingové analýzy prodeje 

• Analýzy prodeje platidel 

• Analýzy reklamací a změn způsobu platby 

 

Cílem první etapy implementace bylo lépe porozumět samotnému chodu firmy. Šlo o to 

pochopit základní firemní procesy, vylepšit jejich řízení, příznivě ovlivňovat konečné 

strategické cíle (zisk, podíl na trhu) a tím dosáhnout konkurenční výhody. Základem řešení 

byla platforma Microsoft. Ta obsahuje vícevrstvý datový sklad. V nulté vrstvě jsou 

načítána primární data(ve formě *.DBF  *.TXT souborů). Protože objem zpracovávaných 

dat je obrovský, je načítání řešeno inkrementační formou. Uživatelé jsou rozděleni do 

skupin podle dat, se kterými mají pracovat. První skupina uživatelů má přístup k OLAP 

analýzám prostřednictvím ProClarity Desktop klientů. Ti nepotřebují ke své činnosti znát 

strukturu uložených dat a plně jim postačí jejich znalost obchodní problematiky. Pro další 

skupinu byly vytvořeny zprávy publikované na report serveru. Poslední nejpočetnější 

skupinu tvoří pracovníci jednotlivých supermarketů. Jsou to nejčastěji manažeři prodeje, 

kteří mají díky tomuto řešení přístup k aktuálním informacím o prodeji. Jedná se o jakousi 

kontrolu prodeje, podle níž se dá operativně řídit prodejna. Např. po zjištění, ve kterou 

denní dobu se nejvíce prodává pečivo, je okamžitě možné plánovat a optimalizovat provoz 

vlastních pekáren. Realizovaný projekt přinesl společnosti tyto výhody: 

• V datovém skladu se soustředila roztříštěná data a vznikla jednotná datová 

základna. 

• Došlo k sjednocení metodiky tvorby a hodnocení ukazatelů u všech marketů. 

• Uspořádání dat umožňuje nové pohledy na data v časových i věcných 

souvislostech. 

• Kvalitativní posun nastal v úlohách vyhodnocování prodejů, slev, akcí, 

marketingových analýz. 

• Komplexní, jednotný a aktuální  reporting je k dispozici i managementu na 

prodejnách. 

Hlavním přínosem systému firmy Ambica bylo odstranění nesrovnalostí při posuzování 

reportů jednotlivých oddělení společnosti Helvita. Bez jednotného datového úložiště 

docházelo k tomu, že výsledky reportů se nikdy neshodovaly. Pak nastával problém, který 
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z reportů brát za správný. Zavedení datového skladu  tento problém vyřešilo a přineslo 

další plus ve vyčištění dat a zpřesnění analýz. 

4.6 Zdravotnictví 

Zdravotnictví je oborem, kde je potřeba zpracovávat obrovské objemy dat. Plátci i 

poskytovatelé lékařské péče vytvářejí mnoho dat, protože pracují s nejrůznějšími registry a 

číselníky. Tyto data je nutno shromaždovat, spravovat, aktualizovat a analyticky 

zpracovávat. Jelikož zdravotnictví čekají razantní změny a předpokládá se nástup 

elektronické preskripce, elektronické zdravotnické dokumentace, začalo se v tomto odvětví 

využívat podpory informačních systémů,  jejichž součástí jsou i datové sklady. Jako 

příklad uvedu řešení firmy Adastra. Obrázek č.9 zobrazuje strukturu tohoto systému. 

Jádrem systému jsou interaktivní nástroje pro tvorbu multidimenzionálních analýz a 

reportů (OLAP, Reporting na obrázku v části analytické komponenty). Ty jsou speciálně 

upraveny pro české prostředí, ale hlavně umožňují analyzovat data o vykazované 

zdravotnické péči samostatně nebo v kontextu s ekonomickými systémy dané organizace. 

Uživatel si může data upravit do pohledu, kterému rozumí a je mu blízký (např. pacient, 

nemoc, poskytovatel péče, čas) a tak sledovat charakteristické ukazatele jako (počet 

výkonů, bodů, korun, lůžko dnů. Díky tomu, že je systém interaktivní, jsou analýzy 

přístupné bez jakékoli nutnosti umět programovat. Tento systém je schopen realizovat tyto 

specifické služby : 

• Kontrolu preskripce s ohledem na nejzávažnější lékové interakce a na 

preskripci příbuzných ATC skupin, vyhledání nejrůznějších anomálií v 

preskripci:  

� lékaři s nejvíce interakcemi,  

� pojištěnci s neobvykle vysokými počty různých druhů léků či interakcí,  

� neobvykle vysoké dávky léků aj.  

• Prevalidační kontroly dat vykázané poskytnuté zdravotní péče před předáním 

zdravotním pojišťovnám. 

• Analýzy poskytnuté zdravotní péče, sledování a vyhodnocování ukazatelů kvality 

poskytované péče. 
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• Odborné posudky při řešení sporů mezi pojištěnci, poskytovateli či plátci zdravotní 

péče a další….. 

 

Obrázek č.9- datový sklad v IS Adastry [3] 

Srovnání aplika čních oblastí datových sklad ů 

Rozšíření datových skladů je v posledních letech velmi razantní. Téměř každý informační 

systém dnešních velkých podniků disponuje, alespoň nějakým datovým skladem. Jelikož je 

primárně určen pro zpracovávání značného objemu dat, je nejlépe řešen v organizacích, 

které shromažďují historická data za dlouhé časové období. Jde o veřejnou správu, 

telekomunikace, bankovnictví, dopravu a další.  
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Díky datovým skladům jsou organizace státní správy schopny prezentovat veřejnosti a 

subjektům, s nimi spolupracujícími, různorodé statistiky a analýzy. Automatizací 

některých procesů došlo k ulehčení práce úředníků a zkvalitnění informovanosti občanů.Ti 

tak mohou své záležitosti  řešit na jednom místě. Nemusí stejné formuláře odevzdávat na 

více místech najednou. Umožnily také  vznik jednotné datové základny díky, které mohl 

vzniknout centrální datový registr pro potřeby občanů i úředníků. Podporují také 

strategické, operativní a taktické řízení rozvoje částí samospráv. Další předností jsou 

navzájem integrované systémy tvorby, správy a ukládání dokumentů, evidence smluv, 

usnesení rady a zastupitelstva, veřejných zakázek, úkolů a projektů. 

Finanční instituce mohou, díky uložení dat o klientech na jednom místě, mít výkonný 

manažerský systém. Mohou tak účinně vytvářet, řídit, odhadovat výsledky reklamních 

kampaní. Datový sklad navíc umožní vytváření modelů pro zvyšování prodeje, predikovat 

odchod zákazníků ke konkurenci. Nabízí také rozvoj finančního reportingu. Datové sklady 

jsou také velmi prospěšné v oblasti telekomunikací. Zde dobře zvládají specifika 

telekomunikačního odvětví a uchovávají velké množství malých segmentů dat z mnoha 

různých zdrojů. Tady jsou orientovány především na podporu vztahů se zákazníky a 

rychlé, spolehlivé získávání informací o nich. Slouží k automatizovanému monitorování 

telekomunikačních ústředen, oceňuje jejich data a připravuje k fakturacím. Dále jejich 

prostřednictvím lze sledovat průběžné využívání služeb operátora a plánovat jejich další 

rozvoj. Systém automaticky zpracovává zákonné požadavky veřejné sféry (Ministerstva 

vnitra, Policie ČR, exekutorů apod.). 

V oblasti potravinářství se se zavedením IS s podporou datového skladu výrazně zlepšilo 

hodnocení prodeje, slev, akcí. Je díky nim možné analyzovat reklamace, prodeje platidel, 

změny způsobu plateb. Ve zdravotnictví bude možno, pomocí datových skladů, mít 

uloženy zdravotní záznamy pacientů v elektronické podobě, což znamená snížení 

administrativních úkonů a lepší přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta. Dále také 

bude možno vyhledávat nejrůznější anomálie v předpisech léků. Lze zjistit, kteří pojištěnci 

mají neobvykle vysoký počet předepsaných léků, lékaře s vysokými preskripcemi, sledovat 

a vyhodnocovat kvalitu poskytované lékařské péče.  
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5.Závěr   

Práce měla vysvětlit jaký význam pro strategické řízení mají datové sklady a jaké výhody 

plynou z jeho využit. Cílem práce bylo analyzovat jakým způsobem ve firmách funguje 

strategické řízení a plánování. V teoretické části jsem rozborem hierarchie řízení podniku 

zjistil, že ve velkých firmách se setkáváme s několika typy řízení funkcí a procesů. Liší se, 

především objemem zpracovávaných dat a tím, jak velkou část firmy jejich rozhodnutí 

ovlivňují. Tím, které je nade všemi a které působí na všechny ostatní je strategické řízení. 

Jeho nejvýraznější vlastností je to, že jeho prostřednictví firma dosahuje svých 

dlouhodobých cílů. Tomu také odpovídají požadavky na data, se kterými pracuje. Vysvětlil 

jsem rozdíl mezi daty a informacemi. Protože jsou data a z nich vznikající informace  pro 

podniky velmi cenné zdůraznil jsem, potřebu jejich ochrany. A to jak proti ztrátě dat 

(antivir), tak jejich zničení (zálohování).  

Dále jsem se věnoval definici datového skladu a popisu jeho základních vlastností. 

Datových skladů je tedy sjednocený, předmětově orientovaný, časově proměnný a 

nepodléhající změnám. Rozšířily se dva typy architektur datových skladů. Starší 

architektura, nezávislých datamartů (útvarově orientovaných datových úložišť), se dnes 

téměř nevyužívá. Časová a obsahová nekonzistence dat, uchovávaných v těchto systémech, 

převážila klady v podobně jednoduché, levné a rychlé implementace. Dnes už hromadně 

rozšířená architektura, integrovaného datového skladu, se prosadila, i přes větší náklady na 

implementaci i vývoj. Důležitou součástí implementace jsou procesy načítání dat do 

skladů. Tyto tzv.ETL procesy se skládají ze tří dílčích činností, které jsem podrobně 

rozebral. Jsou to extrakce transformace a načítání. Zvlášť pozornost jsem věnoval 

transformaci, která musí zajistit validaci, čištění, sumarizaci, odstranění duplicit, integraci 

a jiné. Bez řádné transformace by nebylo možné využívat data pro strategické řízení.  

V praktické části jsem popsal a analyzoval aplikační oblastí datových skladů. Došel jsem 

k tomu, že datové sklady mají velice široké využití. Nejvíce jsou rozšířeny v odvětví jako 

jsou bankovnictví, zdravotnictví, veřejná správa a všude tam kde se pracuje s velkými 

objemy dat. Ukázalo se, že strategicky řídit firmu bez podpory datových skladů je 

neefektivní, nákladné. Klasický informační systém není totiž schopen vykonávat funkce, 

jenž zabezpečuje datový sklad. Strategické řízení zpracovává data historická (uchovávána 

z několika předchozích let) a data, získaná z celého podniku. Manažer, který má přijmout 

strategické rozhodnutí, potřebuje mít dostatečný přehled o dění ve firmě, v jejím okolí a  
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také povědomí o tom, jak se situace vyvíjela v minulosti. Provozní systémy nemají 

dostatečnou paměťovou kapacitu, k uchovávání tak velkého objemu dat. A i kdyby měly, 

jejich zpracování a prezentace by provozní systémy výpočetně natolik zahltily, že by 

prakticky znemožnily chod jejich primárních funkcí. I přes počáteční nedůvěru, zejména ze 

strany uživatelů, si většina z nich, nedokáže představit jakoukoli statistickou nebo 

analytickou činnost bez podpory integrovaného datového skladu. Můj názor na tuto 

problematiku je takový, že strategické řízení se bude stále více opírat o datové sklady. 

S rozvojem informačních technologií se budou neustále vylepšovat nástroje pro využití 

datových skladů. Firmy, které se tomuto trendu nepřizpůsobí, budou stále méně 

konkurence schopné.  

Z výše uvedeného vyplývá, že cíle bakalářské práce byly naplněny. 
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