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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o nástrojích a technologiích Business Intelligence a o 

moţnosti jejich vyuţití v průmyslových podnicích. Úkolem práce je popis jednotlivých 

komponent, které je moţné zahrnout do široké oblasti Business Intelligence s výčtem 

nejpouţívanějších nástrojů v praxi, a nastínění přínosů, které vyplývají z vyuţití Business 

Intelligence v průmyslových podnicích. Práce můţe poslouţit studentům jako zdroj informací 

o problematice Business Intelligence. 
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Abstract 

This bachelor thesis discusses about the tools and technologies of Business Intelligence and 

about the possibility of their use at industrial concerns. The task of thesis is a description of 

components, which may be included in the broad field of Business Intelligence with a listing 

of frequently used tools in practice, and outline the benefits that result from the use of 

Business Intelligence at industrial concerns. The thesis can serve as a source of information 

for students about issues of Business Intelligence. 
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Úvod 

 Je tomu uţ více neţ pár let, co jsme opustili století průmyslu a započali nové, které se 

bez nadsázky označuje jako století informační. Právě dnes, více neţ kdy jindy se informace 

stává důleţitou komoditou, moţná i tou nejdůleţitější. Jakýkoliv podnik, který chce být na 

trhu úspěšný, konkurenceschopný a dále se rozvíjející k tomu potřebuje informace, ale ne 

ledajaké, nýbrţ kvalitní a pro něj důleţité informace, které pak vyuţívá pro svá rozhodnutí. A 

jako podpora v jeho rozhodování a řízení mu slouţí právě Business Intelligence. Kaţdým 

rokem zájem průmyslových podniků o nástroje Business Intelligence výrazně roste, důvodem 

je především ekonomické hledisko a to dosaţení vyšších zisků a konkurenceschopnosti. 

  

 Má bakalářská práce nese název Vyuţití Business Intelligence v průmyslových 

podnicích. Toto téma jsem si vybral, protoţe mě něčím zaujalo. Bylo pro mě určitým 

lákadlem, něčím neznámým a zajímavým o čem jsem se chtěl dozvědět víc. Cílem práce je 

seznámení s problematikou Business Intelligence a s jeho moţností uplatnění v průmyslových 

podnicích. Jelikoţ je oblast Business Intelligence velice rozsáhlá a neustále se vyvíjející, je 

kladen důraz především na rozbor základních komponent, ze kterých se skládá celá 

architektura Business Intelligence, s výčtem nejpouţívanějších nástrojů v praxi. Snahou bylo 

tedy pokrýt veškeré hlavní součásti a nastínit jejich vyuţití v praxi. Všem, kteří mají o tu to 

problematiku zájem a nepatří zrovna k odborníkům v dané oblasti, přinese práce určitě mnoho 

zajímavých a cenných informací. Při psaní své práce jsem vycházel především z odborných 

publikací a článků o Business Intelligence. Společnosti, které jsem oslovil se zájmem o 

spolupráci, buď neměly zájem poskytnout informace anebo neviděly v naší spolupráci přínos, 

případně byly ochotny poskytnout informace, ale jen v minimálním mnoţství a ne oficiální 

cestou. 

 

  Jednotlivé kapitoly této práce jsou řazeny tak, aby postupně pokrývaly veškeré hlavní 

části a uvedly čtenáře do problematiky Business Intelligence. První kapitola pojednává o 

objasnění pojmu Business Intelligence, co si vlastně pod tímto pojmem představit. Druhá 

kapitola vymezuje obecnou architekturu, která je rozdělena do vrstev a komponent, které 

vytváří řešení Business Intelligence. Od třetí do sedmé kapitoly se v mé práci zabývám 

jednotlivými částmi, kde je teoreticky představena daná problematika a jsou zde uvedeny 

příklady nástrojů, které se v praxi pouţívají, součástí kaţdé kapitoly je i vlastní zhodnocení. V 

osmé kapitole je představena moţnost řešení Business Intelligence pomocí open source 
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produktů s příklady nástrojů vyuţívaných v praxi a v závěru kapitoly zhodnocení dané 

moţnosti. Devátá kapitola se zabývá moţností vyuţití řešení Business Intelligence 

v průmyslových podnicích a přínosy, které toto vyuţívání můţe podniku přinést a na závěr 

kapitoly je vlastní zhodnocení. Závěrem celé práce je celkové zhodnocení oblasti Business 

Intelligence a moţnosti vyuţití v průmyslových podnicích.  
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1. Pojem Business Intelligence 

 V dnešní době, kdy je konkurence na trhu stále tvrdší, musí být podnikoví manaţeři 

schopní podnikat důleţitá rozhodnutí často z minuty na minutu a to s vysokou zodpovědností. 

Aby mohli takováto rozhodnutí provádět, musí k tomu mít dostatek kvalitních informací. 

Úspěch podniku totiţ závisí především na správných a úplných informacích. K získání a 

vyuţívání jen těch opravdu důleţitých z  mnoţství nashromáţděných dat slouţí nástroje 

Business Intelligence. Pro vystiţení pojmu Business Intelligence pouţiji tyto dvě obecně 

přijaté definice: 

„Proces transformace dat na informace a převod těchto informací na poznatky 

prostřednictvím objevování nazýváme Business Intelligence.“ 
1
 

 

„Business Intelligence je sada procesů, aplikací a technologií, jejíchţ cílem je účinně a 

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

organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na podniková data. 

Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí podnikového řízení, tj. 

prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, majetku, řízení lidských zdrojů, 

výroby.“ 
2
 

 

 Podstatou nástrojů Business Intelligence (dále jen BI) je tedy přetváření velkého 

objemu zdrojových dat na informace a znalosti, které jsou pak následně vyuţívány pro 

rozhodování. Je součástí informačního systému celé společnosti a umoţňuje manaţerům lepší 

přístup k informacím napříč společností, od přehledu o prodejích aţ po analýzu nákladů. 

Důleţitým předpokladem pro fungování Business Intelligence je existence datového skladu.  

 

Pojem Business Intelligence poprvé pouţil na konci 80. let Howard J. Dresner, 

analytik společnosti Gartner Group. Slovo „Intelligence“, česky Inteligence, se v kontextu 

„Business Intelligence“ mění ze schopnosti rozumově řešit nově vzniklé nebo obtíţné situace 

                                                
1 Lacko, Business Intelligence v SQL serveru 2005, 2006, s. 11 

2 Novotný, Pour, Slánský, Business Intelligence, 2005, s. 19 
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na získávání a shromaţďování informací za účelem jejich porozumění. Toto porozumění pak 

umoţňuje správné rozhodování podniku v jeho „Business“ neboli obchodních činnostech. 
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2. Technologická struktura BI 

 Cílem této kapitoly je objasnit technologickou podstatu celé problematiky Business 

Intelligence. Business Intelligence jakoţto neustále se vyvíjející technologie, se skládá 

s různých komponentů, jejichţ konkrétní uspořádání se však v praxi mohou výrazně lišit 

podle potřeb daného podniku. Postupným vývojem BI se docílilo určité obecné koncepce 

architektury řešení BI, která je znázorněna na obrázku 1. 

 

             Obrázek 1 - Obecná architektura řešení BI, převzato z [14]. 

2.1 Vrstvy v BI 

 Obecnou architekturu řešení Business Intelligence lze podle [14] rozdělit do několika 

vrstev podle jejich funkce:  

 

- vrstva prezenční: tvoří ji nástroje, které slouţí k zajišťování komunikace mezi koncovými 

uţivateli a ostatními komponenty BI. Umoţňují kladení analytických dotazů koncových 

uţivatelů a následnou prezentaci výsledků (např. intranet, systémy EIS). 
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- vrstva analýzy dat: je tvořená nástroji, které zajišťují zpřístupnění a analýzu dat (např. 

reporting, data mining, nástroje OLAP). 

 

- vrstva ukládání dat: tvoří jí nástroje, které zajišťují ukládání, aktualizaci a správu dat pro 

řešení BI (např. datové sklady, datová trţiště, operativní datová úloţiště, dočasná úloţiště 

dat). 

 

- vrstva získávání, transformace, čištění a nahrávání dat: je tvořená nástroji, které slouţí 

ke sběru a přenosu zdrojových dat a k jejich následnému uloţení v BI řešení (např. nástroje 

ETL a EAI). 

 

- vrstva správy a manipulace s daty: tvoří jí nástroje, které slouţí k podpoře datové kvality 

neboli k zabezpečení toho, aby data odpovídala realitě, a nástroje slouţící ke správě metadat, 

které se zabývají popisem dat. 

2.2 Hlavní komponenty BI 

 K základním komponentům, které spadají do oblasti Business Intelligence se zahrnují 

tyto nástroje a aplikace: 

 

-  produkční, zdrojové systémy, 

-  dočasná úloţiště dat (DSA – Data Staging Area), 

-  operativní úloţiště dat (ODS – Operational Data Store), 

-  transformační nástroje (ETL – Extraction Transformation Loading), 

-  integrační nástroje (EAI – Enterprise application Integration), 

-  datové sklady (DWH – Data Warehouses), 

-  datová trţiště (DMA – Data Marts), 

-  OLAP, 

-  reporting, 

-  manaţerské aplikace (EIS – Executive Information System), 

-  dolování dat (Data Mining), 

-  nástroje pro zajištění kvality dat, 

-  nástroje pro správu metadat, 

-  ostatní. [10] 
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 K tomuto přehledu je potřeba dodat, ţe existuje mnoho pohledů a představ o oblasti 

BI. Někteří chápou BI, jako širokou škálu různých komponent, které jsem zde uvedl. Jiní 

naopak vnímají BI pouze jako nástroj, který stojí vedle těchto uvedených v přehledu. V praxi 

se pak často stává, ţe podniky nemají zcela jasno co to vůbec je Business Intelligence a co od 

takového řešení vlastně chtějí nebo očekávají. Přitom právě vyjasnění těchto priorit hraje 

velkou roli v úspěšné implementaci a následném vyuţívání řešení BI.  

V dalších kapitolách jsou rozpracovány jednotlivé komponenty uvedené v přehledu podle 

[10]. 
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3. Zdrojové systémy 

Zdrojové systémy nejsou přímou součástí nástrojů a aplikací Business Intelligence, 

jsou však hlavním zdrojem dat a proto k BI neodmyslitelně patří. Kvalita a mnoţství dat 

těchto datových zdrojů jsou základem pro úspěch řešení Business Intelligence. Zdrojové 

systémy neboli transakční či OLTP (On-Line Transaction Processing) jsou systémy, jejichţ 

cílem je automatizace kaţdodenních činností, které jsou předmětem podnikání, například 

skladové hospodářství, mzdy, nákup a prodej, případně řízení a monitorování technologických 

procesů v reálném čase. [6] 

 

OLTP systémy jsou tedy určeny pro zpracovávání velkých objemů transakcí v reálném 

čase. Nejsou však vhodné k dalšímu zpracování a analýze těchto provozních dat. Databáze 

shromaţďující data v těchto systémech nazýváme jako databáze transakční.  

 

Typickými příklady transakčních systémů jsou Enterprise Resource Planning (dále jen 

ERP), Customer Relationship Management (dále jen CRM) nebo Supply Chain Management 

(dále jen SCM) systémy. Zdrojem pro řešení BI nemusí být pouze databáze vnitřních 

podnikových systémů, ale také vnějších (obchodní rejstřík, telefonní seznamy, adresáře ulic, 

atd.). Úkolem řešení Business Intelligence je zajistit analýzu těchto zdrojů z pohledu řízení 

firmy, výběr relevantních dat pro řízení a následně jejich vzájemnou integraci. Právě tato část 

projektů BI je pracovně, časově i finančně nejnáročnější, ale představuje zcela nezbytný 

předpoklad úspěšných aplikací BI. [10] 

 

3.1 Podnikové zdrojové systémy 

Jsou to provozní informační systémy, jejichţ úkolem je zajištění provozu podniků. 

 

ERP – Systémy pro plánování podnikových zdrojů. Jsou to celopodnikové systémy, které 

pokrývají většinu podnikových aktivit (nákup, prodej, účetnictví, skladové hospodářství, 

plánování výroby, správa majetku, lidské zdroje apod.). Jejich smyslem je začlenění většiny 

podnikových procesů do jediného systému sdílející společnou datovou základnu. ERP 

systémy tedy umoţňují sdílení dat ve společných databázích a zpřístupnění těchto dat v rámci 

celého podniku. To vede ke sníţení pravděpodobnosti vzniku moţných chyb v podnikových 
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datech. K běţně pouţívaným ERP systémům v podnicích patří např. SAP Business Suite, 

Helios Orange, K2 Enterprise nebo Karat Advance. 

 

CRM - Systémy na podporu vztahů se zákazníky. Tyto systémy umoţňují podnikům mnohem 

lépe poznávat jejich zákazníky a vytvořit strategii zaměřenou na uspokojování potřeb 

zákazníků. Maximalizace spokojenosti a loajality zákazníků vede ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků a tedy i ke zvyšování zisku. Principem těchto systémů je 

vytvoření úspěšných a dlouhodobých vztahů se zákazníky v oblastech prodeje, marketingu a 

zákaznických sluţeb, které by vedly k maximální spokojenosti a loajalitě zákazníků. Existují 

také systémy na podporu vztahů k dodavatelům (SRM – Supplier Relationship Management) 

anebo systémy na podporu vztahů k externím partnerům (PRM – Partner Relationship 

Management). Na trhu působí celá řada firem, které poskytují systémy na podporu vztahů se 

zákazníky, k nejznámějším patří např. SAP, Oracle, Ventyx či Hewlett-Packard. 

 

SCM - Systémy pro řízení dodavatelského řetězce. Smyslem těchto systémů je propojení 

všech článků dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník) 

za účelem zvýšení jeho schopnosti pruţně reagovat na poţadavky zákazníků. Články 

dodavatelského řetězce se propojují na bázi informačních a komunikačních technologií.  

Prostřednictvím vzájemného propojení mohou jednotlivé články spolupracovat, sdílet 

informace, plánovat a řídit celkový postup výroby produktu nebo sluţby. K nejpouţívanějším 

systémům pro řízení dodavatelského řetězce patří např. mySAP SCM, Oracle E-Business 

Suite – SCM a Microsoft Dynamics AX. 

 

 Kaţdý podnikový zdrojový systém slouţí jako hlavní zdroj dat pro nástroje BI, z toho 

tedy vyplývá, ţe pokud je špatná kvalita dat ve zdrojových databázích, dochází ke 

znehodnocení funkce nástrojů BI. Jednoduše řečeno analýzy zaloţené na nereálných datech 

nemohou poskytovat relevantní podklady pro rozhodování. Pro Business Intelligence je tedy 

velmi důleţitá kvalita dat, které jsou ve zdrojových systémech vytvářeny. V dnešní době 

existují moderní zdrojové systémy typu ERP, které nabízejí komplexnější řešení např. SAP 

Business Suite, jehoţ součástí jsou jiţ aplikace CRM, SCM a další. 
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4. Transformační komponenty  

 Jak uţ jsem zmínil na začátku, předpokladem pro fungování BI je existence datového 

skladu. V datovém skladu jsou data ukládána z vnitřních i vnějších zdrojů. K transformaci dat 

z těchto zdrojů do datového skladu slouţí vrstva získávání, transformace, čištění a nahrávání 

dat, která obsahuje nástroje Extraction, Transformation and Loading (dále jen ETL) a 

Enterprise Application Integration (dále jen EAI).  

4.1 ETL 

Nástroje ETL, které jsou běţně označovány jako datová pumpa, slouţí k převedení dat 

ze zdrojů do datového skladu. Data, která chceme převést do datového skladu, jsou uloţena 

v různých nehomogenních systémech, v různých strukturách či formátech. Cílem datové 

pumpy je tato data získat z těchto různých databázových systémů, řadou operací tato data 

přeměnit a vyčistit na poţadovanou formu nutnou k načtení do datového skladu, a vloţit takto 

upravená data do prostoru datového skladu. Datový sklad pak obsahuje data z různých zdrojů 

optimalizovaná pro analýzy a reporting. Naplňování datového skladu aktualizovanými daty 

probíhá v pravidelných intervalech. Nástroje ETL se skládají ze tří částí: extrakce, 

transformace a přenos dat. 

 

Extrakce - schopnost získat data, která chceme převést do datového skladu z různých zdrojů 

(např. operační systémy, databázové systémy, podnikové systémy, dokumenty, telefonní 

seznamy atd.). 

 

Transformace – data získaná extrakcí obsahují řadu problémů, které je nutno vyřešit. 

Problémem bývá často nesoulad mezi daty z různých zdrojů, jejich neúplnost a duplicita 

(např. data různého formátu, různého označení pro stejnou poloţku nebo stejného označení 

pro různou poloţku). Úkolem transformace je odstranění všech takovýchto anomálií a 

přeměna dat do poţadované podoby. 

 

Přenos – uloţení transformovaných dat do datového skladu. 

 

 Nejvýznamnějšími ETL produkty na trhu jsou Ab Initio, Informatica a Oracle 

Warehouse Builder. 
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4.2 EAI 

EAI lze charakterizovat jako integrační nástroje, které umoţňují integraci 

podnikových systémů a redukují celkový počet jejich vzájemných rozhraní. Umoţňují 

propojení často nesourodých systémů, a účinnější výměnu dat v rámci celého podniku. Na 

rozdíl od ETL nástrojů pracují v reálném čase a na dvou úrovních: 

 

-  vyuţití EAI pro integraci a distribuci dat (datová integrace), 

-  vyuţití EAI pro sdílení vybraných funkcí informačních systémů (aplikační integrace). [14] 

 

 Říká se, ţe opakování je matka moudrosti, takţe co je pro Business Intelligence velmi 

důleţité, moţná nejdůleţitější? Samozřejmě je to datová kvalita, a proto je datová pumpa, 

tedy alespoň podle mě jednoznačně nejdůleţitější komponentou celého řešení. Nástroje ETL 

jsou jakýmsi standardem, který zaručuje naplnění datového skladu vyčištěnými 

a sjednocenými daty. I kdyţ to není aţ tak úplně pravda, protoţe chybička se můţe vloudit 

kamkoliv, zvlášť kdyţ jsou data do zdrojového systému přidávána uţivateli. Takţe se můţe 

stát, ţe uţivatelem přidaná nesprávná data mohou výrazně ovlivnit fungování BI, ale zpětná 

kontrola dat uţivatelem a řada operací při transformaci dat by tomu měly předejít. 
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5. Komponenty pro ukládání dat 

 Nástroje, které slouţí k zajišťování ukládání, aktualizaci a správy dat pro řešení BI.  

Mezi nástroje pro ukládání dat patří: 

 

-  datový sklad (Data Warehouse / DWH), 

- datová trţiště (Data Marts / DMA), 

-  dočasné úloţiště dat (Data Staging Area / DSA), 

-  operativní datové úloţiště (Operational Data Store / ODS). 

 

 K hlavním dodavatelům komerčních produktů pro ukládání dat patří Microsoft (MS 

SQL Server 2008), IBM (DB2), Sybase (Sybase IQ) a Oracle (Database 11g). 

5.1 Datový sklad 

Jak jsem jiţ vícekrát zmínil řešení Business Intelligence je postaveno na existenci 

datového skladu. Datový sklad je vlastně datové úloţiště, jehoţ primárním účelem je 

shromaţďování a uchovávání důleţitých dat podniku za co nejdelší období. Data jsou 

získávána ze zdrojových databází ať uţ vnitřních nebo vnějších a následně jsou pročištěna a 

zavedena do datového skladu. V podstatě je to databáze, jejíţ data slouţí na podporu 

strategického rozhodování podniku. Výstiţně charakterizoval datový sklad Bill Inmon, který 

je označován za „otce Data Warehousingu“, jako integrovaný, subjektově orientovaný, stálý a 

časově rozlišený souhrn dat, uspořádaný pro podporu potřeb managementu. [10] 

Pro pochopení této definice datového skladu je důleţitě zamyslet se nad pojmy, které 

obsahuje. 

 

Subjektivní orientace: data jsou v datovém skladu ukládána podle předmětu zájmu, a ne 

podle aplikace, ve které byla vytvořena. To znamená, ţe do datového skladu se ukládají data 

podle subjektu např. zákazník, výrobek či zaměstnanec a ne podle toho, zda byla vytvořena 

smlouvou či fakturací. 
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Integrovanost: základním principem datového skladu je to, ţe musí být jednotný a 

integrovaný. To znamená, ţe data, která jsou přiváděna do datového skladu z různých zdrojů, 

je nutné patřičně upravit a sjednotit (např. sjednotit různá označení pro stejnou poloţku, 

odlišit různá označení pro stejnou poloţku, odstranění duplicity dat apod.). Tyto úpravy a 

sjednocení provádějí nástroje ETL. 

 

Časová proměnnost: data jsou do datového skladu ukládaná v pravidelných časových 

okamţicích. Tato ukládaná data obsahují i informaci o okamţiku uloţení, aby mohly být 

prováděny analýzy za určitá časová období. 

 

Stálost: data uloţená v datovém skladu se nemění a neodstraňují, pouze se pravidelně 

přidávají nová data. To v podstatě znamená, ţe jsou přípustné jen dva druhy operací a to 

zavádění dat do datového skladu a čtení těchto dat. Uloţená data se uschovávají v datovém 

skladu po celou dobu jeho existence. 

5.1.1 Pojetí datového skladu v řešení BI 

Datový sklad musí být důleţitou součástí architektury IS/ICT (Informační systémy a 

informační komunikační technologie) podniku a proto řešení projektu datového skladu není 

jednoduchou záleţitostí. Datové sklady mohou být řešeny buď formou jednotlivých datových 

trţišť anebo formou centrálního datového skladu. Obě tato pojetí datového skladu jsou zcela 

odlišné.  

 

 První pojetí formuloval pan Ralph Kimball, podle něhoţ datový sklad není nic jiného 

neţ sjednocení datových trţišť. [10]  

 

 Tato formulace znamená, ţe datový sklad představuje sjednocení několika 

jednotlivých datových trţišť určených konkrétnímu okruhu uţivatelů v podniku (např. divizi, 

oddělení, úseku, pobočce apod.). Kaţdé takové jednotlivé datové trţiště obsahuje svoje vlastní 

komponenty pro získání a zpracování dat ze zdrojových systémů, pro jejich uloţení a analýzu 

(nástroje ETL, OLAP či aktivity dolování dat). Princip tohoto pojetí datového skladu v 

řešení BI tedy spočívá v nezávislém vytváření datových trţišť pro konkrétní skupiny uţivatelů 

neboli tzv. postupné budování datových trţišť, které je zobrazeno na obrázku 2. 
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   Obrázek 2 - Postupné budování datových tržišť, převzato z [10]. 

  

 Druhé pojetí formuloval pan Bill Inmon. To je spojeno s koncepcí centrálního 

datového skladu, do kterého jsou ukládána data ze zdrojových systémů. Na tomto centrálním 

datovém skladu jsou pak závislá jednotlivá datová trţiště, která jsou určená na podporu 

rozhodování jednotlivým okruhům uţivatelů. Na koncepci centrálního datového skladu jsou 

zaloţeny dva přístupy budování řešení BI a to tzv. jednorázové budování celkového řešení, 

které je zobrazeno na obrázku 3 a tzv. přírůstkový přístup, který je zobrazen na obrázku 4. 

 

 

   Obrázek 3 – Jednorázové budování celkového řešení, převzato z [10]. 
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 Výhodou jednorázového budování je, ţe datový sklad obsahuje jednotná data pro 

všechny skupiny uţivatelů podniku, čímţ nedochází k rozdílné interpretaci skutečnosti. 

Nevýhodou je mnohem sloţitější a nákladnější realizace datového skladu. 

 

 

       Obrázek 4 - Přírůstkový přístup, převzato z [10]. 

  

 Přírůstkový přístup budování celkového řešení BI je taktéţ zaloţen na koncepci 

centrálního datového skladu s tím rozdílem, ţe jeho veškeré části jsou budovány postupně v 

jednotlivých krocích v tzv. přírůstcích, coţ umoţňuje rychlou reakci na potřeby podniku. 

V současné době se stává tento přístup stále oblíbenějším, i kdyţ vyţaduje vyšší náklady na 

realizaci. 

5.2 Datová tržiště 

 Datová trţiště jsou v podstatě jednotlivé datové sklady určené konkrétnímu okruhu 

uţivatelů v podniku (např. divizi, oddělení, úseku, pobočce apod.). Zjednodušeně to znamená, 

ţe pro kaţdý okruh uţivatelů v podniku existuje právě jedno datové trţiště, které obsahuje 

data potřebná pro ten daný okruh uţivatelů.  

  

 V případě postupného budování mohou mít jednotlivá datová trţiště vlastní nástroje 

ETL, OLAP či aktivity dolování dat. Nespornou výhodou této architektury je, ţe datová 

trţiště poskytují konkrétním skupinám uţivatelů potřebné informace pro jejich činnosti. 

Datová trţiště se výrazně lépe zavádějí, pokud je potřeba lze jednoduše přidat další trţiště, 
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aniţ by došlo k výraznějšímu zásahu do celkového systému. Naopak nevýhodou této 

architektury datových trţišť je nejednotnost dat poskytovaných jednotlivými datovými trţišti, 

coţ můţe vést k rozdílné interpretaci skutečnosti.  

5.3 Dočasné úložiště dat 

Jak jiţ samotný název napovídá, dočasné úloţiště dat slouţí k dočasnému uloţení 

extrahovaných dat ze zdrojových systémů. Jeho hlavním úkolem je urychlení a zefektivnění 

procesu extrakce dat. Dočasné úloţiště dat slouţí k prvnímu uloţení netransformovaných dat 

po extrakci, protoţe je přímo napojeno na nástroje ETL.  

 

Představuje nepovinnou komponentu pro řešení BI. Uplatňuje se pouze u vytíţených 

zdrojových systémů, kdy je potřeba převést jejich data s co nejmenším dopadem na jejich 

výkonnost a v případech, kdy je potřeba konvertovat data z jednoho formátu do druhého před 

jejich vlastním zpracováním. 

5.4 Operativní datové úložiště 

Operativní datové úloţiště představuje, stejně jako dočasné úloţiště dat, nepovinou 

komponentu pro řešení BI. Operativní datové úloţiště vlastně funguje jako podpůrná 

analytická databáze. Existují dva základní přístupy, které definují operativní datové úloţiště. 

  

 První definuje ODS jako jednotné místo datové integrace aktuálních dat z primárních 

systémů, zdroj pro sledování konsolidovaných agregovaných dat (sledování v téměř reálném 

čase). Např. na podporu interaktivní komunikace se zákazníkem – podpora pracovníků call 

center (ODS poskytuje aktuální konsolidovaná data o zákazníkovi, jeho profilu, pouţitých 

produktech apod.). Takto definované databáze bývají napojeny na EAI řešení. [14] 

  

 Druhý vymezuje ODS jako databázi pro podporu relativně jednoduchých dotazů nad 

malým mnoţstvím aktuálních analytických dat. V tomto případě je ODS podmnoţinou uţ 

existujícího datového skladu, obsahuje pouze aktuální záznamy vybraného mnoţství dat. 

Oproti datovému skladu obsahuje pouze aktuální část dat, nikoliv celou historii. [14] 

  



19 

 

 DSA i ODS tvoří nepovinné komponenty řešení BI a své uplatnění nacházejí 

především u rozsáhlejších systémů. Obsahují data bez historie, které se mění po kaţdém 

nahrání. Rozdíl mezi nimi tkví v tom, ţe zatímco do ODS mají koncoví uţivatelé přístup 

k datům pro analýzy, do DSA nemají koncoví uţivatelé přístup. 

 

 Komponenty pro ukládání dat, respektive datový sklad je srdcem řešení BI kaţdého 

průmyslového podniku. V praxi často dochází k tomu, ţe je pojem Business Intelligence 

nesprávně zaměňován za datový sklad. Datový sklad je ovšem pouze součástí řešení BI, i 

kdyţ velice podstatnou. Aby měl datový sklad vůbec smysl v podniku, je potřeba ho správně 

vyuţít a k tomu slouţí komponenty pro analýzu dat. 
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6. Komponenty pro analýzu dat 

 Nástroje, které umoţňují provádět analýzy dat. Mezi tyto analytické nástroje patří On-

Line Analytical Processing (dále jen OLAP), reporting a data mining. 

6.1 OLAP 

 OLAP jsou nástroje, které umoţňují rychlé a efektivní analýzy velkého mnoţství dat a 

následné vytvoření reportů či zpráv, které dále slouţí jako podklady manaţerům pro jejich 

rozhodování v řízení podniku. Z čistě technologického hlediska se jedná o technologii 

zaloţenou především na koncepci multidimenzionálních databází. [10] 

 

 Základem multidimenzionální databáze je multidimenzionální tabulka neboli tzv. 

kostka. Tato kostka má několik dimenzí, které představují různá hlediska pohledu na data. 

Umoţňuje uţivatelům rychle měnit jednotlivé dimenze a nahlíţet tak na modelovanou 

ekonomickou realitu z různých stran. Na obrázku 5 je jednoduchý příklad kostky, jejíţ 

jednotlivé dimenze jsou produkt, region a čas. Tato kostka můţe slouţit například ke zjištění 

prodeje jednotlivých produktů v různých regionech za určité období.  

 

 

                                             Obrázek 5 – OLAP kostka, převzato z [10]. 

  



21 

 

 Data se pro analýzy získávají z datových skladů, které slouţí jako centrální datový 

sklad pro nástroje OLAP. Analýzy je moţné provádět i nad transakčními databázemi, ale je to 

neefektivní a značně pomalé. 

6.1.1 Rozdíl mezi systémy OLTP a OLAP 

 Hlavní  rozdíl mezi těmito systémy je ve způsobu ukládání dat, zatímco u OLTP jsou 

data ukládána v relačních databázích, u OLAP jsou data ukládána v multidimenzionálních 

databázích. S daty v OLTP systémech pracuje velké mnoţství uţivatelů, kteří tato data 

pravidelně modifikují (čtení a zápis dat). Data jsou v databázích těchto systémů uloţena 

v normalizovaných tabulkách, to znamená mnoho relačně svázaných tabulek. Analýza takto 

uloţených dat je, jak uţ jsem zmínil velice neefektivní. Řešením je vytvoření 

multidimenzionální databáze, ve které jsou data uloţena v multidimenzionálních strukturách, 

coţ umoţňuje rychlé a efektivní analýzy. 

6.1.2 Architektura OLAP 

 V praxi se pouţívají různé architektury OLAP, které se od sebe odlišují především 

způsobem uloţení dat, nejčastěji se však lze setkat s těmito: 

  

-  ROLAP (Relational On-Line Analytical Processing) – Je to architektura, která k analýze 

vyuţívá data uloţená přímo v datovém skladu. Nevýhodou je značně pomalá analýza dat. 

 

-  MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing) – Tato architektura vyuţívá 

k analýze data uloţená ve speciálních multidimenzionálních strukturách. To znamená, ţe se 

vytvoří multidimenzionální databáze, která se pouţívá nezávisle na datovém skladu. Hlavní 

výhodou tohoto řešení je rychlost komplexních analýz. 

 

-  HOLAP (Hybrid On-Line Analytical Processing) – Představuje kombinaci obou dvou 

předchozích architektur. Vyuţívá jejich výhody a snaţí se eliminovat jejich nevýhody. V 

současnosti je tato architektura v praxi nejpouţívanější. 
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6.2 Reporting 

 Reportovací nástroje jsou velice důleţitými nástroji při tvorbě a řízení podnikové 

strategie. Způsob, jakými jsou tyto nástroje v podniku vyuţívány, výrazně ovlivňuje jeho 

výkonnost. Reportovací nástroje se pouţívají k zobrazení dat z datového skladu, z databází 

podnikových systémů či OLAP databází. Zobrazují data v podobě reportů, tj. v podobě 

analytických zpráv, tabulek, přehledů či grafů, které se realizují nejčastěji pomocí SQL
3
 

příkazů v rámci relačních databází. Reporting se rozlišuje na tzv. standardní reporting a ad 

hoc reporting. Výsledkem jsou reporty (výkazy, přehledy atd.), které jsou v přijatelné podobě 

pro koncové uţivatele (formáty typu PDF, DOC, XLS, HTML atd.). 

 K nejlepším dodavatelům reportovacích a OLAP nástrojů na trhu patří jiţ několik let 

společnosti Microsoft (MS Analysis Services, MS Reporting Services), SAP Business Objects 

(Business Projects a Crystal Reports), IBM Cognos (Enterprise Business Intelligence či 

Enterprise Planning Series), Oracle (Oracle Discoverer, Oracle Reports) či MicroStrategy 

(Report Services, OLAP Services). 

6.2.1 Standardní reporting 

 Standardní reporting slouţí k tvorbě pravidelných (např. měsíčních, čtvrtletních nebo 

ročních) reportů, které jsou realizovány pomocí předem připravených dotazů. Tyto dotazy 

jsou nadefinovány v reportovacích systémech přesně podle toho, co podnik potřebuje pro 

svou činnost. Standardní reporting se vyuţívá v podnicích například pro tvorbu pravidelných 

finančních výkazů, analýz nákladů a ziskovosti, přehledů o prodejích produktů atd. 

6.2.2 Ad hoc reporting 

 Na rozdíl od standardního reportingu jsou dotazy spouštěny a definovány přímo 

uţivatelem a to podle jeho potřeby. To znamená, ţe uţivatel si vytváří report přesně podle 

jeho konkrétních potřeb v danou chvíli. Ad hoc reporting umoţňuje uţivatelům práci 

v přitaţlivém intuitivním prostředí, které nezávisí na nutnosti mít znalost SQL jazyka a 

informačních technologií.  

                                                
3 SQL – Structured Query Language - standardizovaný dotazovací jazyk pouţívaný pro práci s daty v relačních 

databázích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dotazovac%C3%AD_jazyk
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6.3 Data Mining 

 Data mining neboli dolování dat jsou nástroje, které umoţňují získávání strategických 

informací z velkého mnoţství dat. Jsou charakteristické tím, ţe vyhledávají v datech předem 

neznámé souvislosti, a tím se liší od reportingu a OLAP analýzy, které analyzují předem 

známé souvislosti. Aby dolování dat přineslo efektivní výsledky, musí být data očištěna od 

chyb, musí být zkontrolována jejich úplnost a musí být sjednoceny formáty z různých 

systémů. Toto všechno zaručuje datový sklad, proto nástroje dolování dat vyuţívají velká 

mnoţství dat uloţená přímo v datovém skladu. 

 Pro lepší pochopení termínu dolování dat, pouţiji známou definici:  

„Dolování dat lze charakterizovat jako proces extrakce relevantních, předem neznámých nebo 

nedefinovaných informací z velmi rozsáhlých databází. Důleţitou vlastností dolování dat je, 

ţe se jedná o analýzy odvozované z obsahu dat, nikoli předem specifikované uţivatelem nebo 

implementátorem, a jedná se především o odvozování prediktivních informací, nikoli pouze 

deskriptivních. Dolování dat slouţí manaţerům k objevování nových skutečností, čímţ 

pomáhají zaměřit jejich pozornost na podstatné faktory podnikání, umoţňují testovat 

hypotézy, odhalují ve stále se zrychlujícím a sloţitějším obchodním prostředí skryté korelace 

mezi ekonomickými proměnnými apod.“ 
4
 

 Mezi nejvýznamnější společnosti na trhu, které dodávají řešení pro dolování dat 

z databází, patří bezesporu SAS (Enterprise Miner), IBM SPSS (Clementine, Intelligent 

Miner) nebo Oracle (Data Mining Options). 

6.3.1 Úlohy dolování dat 

 Existuje mnoho typů úloh dolování dat, mezi nejběţněji pouţívané úlohy v podnikové 

praxi patří podle [10]: 

 

explorační analýzy dat - prozkoumávají data bez předešlé znalosti, která by toto 

prozkoumávání usměrňovala.  

 

                                                
4 Novotný, Pour, Slánský, Business Intelligence, 2005, s. 35 
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deskriptivní úlohy - v podstatě pracují s předem určenými kritérii. Např. metoda shlukování, 

při které se vytvoří skupiny, do kterých lze rozčlenit odlišné projevy v datech. 

 

prediktivní úlohy - předpovídají hodnotu doposud neznámé veličiny na základě znalosti 

ostatních hodnot veličin, např. regresivní analýza. 

 

hledání vzorů a pravidel - principem je hledání vztahů mezi jednotlivými veličinami, např. 

analýza nákupního košíku, která nám pomáhá odhalit, které druhy zboţí zákazník nakupuje 

současně. 

 

hledání podle vzorů - je to v podstatě hledání různých vzorů v datech podle předem 

nadefinovaného vzoru. Tento ty úloh se pouţívá např. při rozpoznávání textů a obrázků.  

  

  

 Nástroje pro analýzy dat jsou ty, které jsou nejpodstatnější pro uţivatele v kaţdém 

průmyslovém podniku. O datový sklad se stará IT oddělení, to co koncového uţivatele zajímá 

je moţnost vytvářet analýzy a reporty, které vedou k lepšímu přehledu o stavu podniku a tím i 

k lepší moţnosti se rozhodovat. Pomocí OLAP nástrojů mohou manaţeři analyzovat velká 

mnoţství dat, která mohou sledovat z různých úhlů pohledu, tato moţnost jim umoţňuje 

rozpoznávat různé ekonomické souvislosti, které schopný manaţer dokáţe vyuţít ve svůj 

prospěch, respektive ve prospěch celého podniku. Reporty nejsou nic jiného neţ zprávy z 

podnikových aktivit. Hlavním účelem reportovacích nástrojů je zobrazit správná data těm 

správným uţivatelům. Například manaţera odpovědného za prodej, bude nejspíš zajímat, 

které výrobky se v posledním kvartálu nejvíce prodávaly. Na rozdíl od OLAP a reportovacích 

nástrojů se data mining vyuţívá spíše v komerční sféře u velkých společností. I kdyţ 

v posledních letech zaţívá nárůst právě v průmyslové sféře a čím dál více jej vyuţívají i 

střední a malé podniky. Účelem dolování dat je nacházet skryté souvislosti v obrovském 

mnoţství dat. V oblastech jako je bankovnictví či pojišťovnictví, se tyto nástroje vyuţívají 

např. k odhalování podvodů, k analýzám úvěrových rizik, kdy na základě nashromáţděných 

dat o klientech, jsou schopni definovat ty klienty, kteří nebudou schopni splácet úvěr. 

V oblastech marketingu a telekomunikací vyuţívají data mining např. pro výběr zákazníků 

pro oslovení či jejich jednoduché členění do skupin. 

 



25 

 

7. Komponenty pro koncové uživatele 

 Jsou to nástroje určené k zajišťování komunikace mezi koncovými uţivateli a 

komponenty BI. Jinými slovy jsou to nástroje umoţňující uţivatelům přistupovat k různým 

částem informačního systému pomocí grafického rozhraní. Běţným řešením kaţdého podniku 

je pouţívání intranetu a zpřístupnění systému EIS a analytických nástrojů uţivatelům 

s rozhodovacími pravomocemi (např. ředitel, manaţer atd.) nejčastěji prostřednictvím 

internetového prohlíţeče
5
.  

7.1 Manažerské systémy EIS 

Systémy Executive Information Systems (dále jen EIS) neboli informační systémy pro 

podporu řízení jsou zaměřeny na podporu manaţerských procesů, jako jsou podnikové 

analýzy, plánování a rozhodování. Lze je definovat jako sadu postupů a technologií, které 

poskytují informace potřebné pro efektivní řízení podniku a to ze všech moţných zdrojů a 

v přehledné formě. Spolu s různými analytickými aplikacemi tvoří prezenční vrstvu řešení 

Business Intelligence.  

První produkty EIS se začaly objevovat v 80. letech, začátkem 90. let se tyto produkty 

objevily i na českém trhu. EIS jsou typem aplikací IS/ICT, které integrují nejdůleţitější 

datové zdroje a umoţňují práci s daty z interních a externích zdrojů. Vyuţívají OLAP nástrojů 

zaloţených na multidimensionálním zpracování a uloţení dat, které umoţňuje vícekriteriální 

analýzy. Typickými vlastnostmi systémů EIS jsou: 

- multidimenzionální koncept a manipulace s daty – realizuje uloţení dat v kombinaci 

definovaných dimenzí, umoţňuje různé pohledy na data podle dimenzí a dokáţe je 

dynamicky měnit, 

-  intuitivní manipulace s daty z pohledu uţivatele (grafické rozhraní, zooming), 

-  nabídka vlastních databází pro OLAP i přímý přístup do externích dat, 

-  podpora moderních analytických přístupů, 

-  client / server architektura, 

-  OLAP nástroje musí schopné integrace s jinými nástroji (otevřenost a transparentnost). [14] 

 

                                                
5 Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera atd. 
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 Manaţerské systémy EIS jsou primárně zaměřeny na podporu potřeb vrcholového 

vedení a jeho strategického rozhodování. V současné době se však vyuţívání EIS systémů 

orientuje i na střední a niţší management. 

  

 V předchozích kapitolách uvádím veškeré komponenty, které tvoří architekturu BI. 

Vedle těchto zmíněných komponent prostupují celou architekturou také tzv. obecné 

technologie pro zpracování dat. Obecné technologie pro zpracování dat v sobě zahrnují 

nástroje pro správu metadat, coţ jsou vlastně nástroje zabývající se zjednodušeně popisem 

všech systémů, dále nástroje pro zajištění datové kvality, coţ jsou nástroje zajišťující, ţe data 

jsou úplná a odpovídají realitě a technické znalosti.  
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8. Open source BI 

 Termín „open source“ se v dnešním světě plném informačních technologií čím dál víc 

skloňuje a proto se i výrazně dotýká oblasti Business Intelligence. Za open source se obecně 

povaţuje software s otevřeným zdrojovým kódem. To znamená software, na rozdíl od 

komerčního software, s přístupem ke zdrojovému kódu a s právem uţivatele tento kód 

vyuţívat a upravovat. Open source tedy nutně neznamená, ţe je zdarma, ale ţe je k dispozici 

zdrojový kód.  

 Řešení BI se skládá z různých komponent, přičemţ jejich konkrétní uspořádání a 

rozsah je dán potřebami daného podniku. Existuje mnoho společností na trhu, které nabízejí 

řešení BI tj. celou řadu nástrojů a komponent přesně podle potřeb podniku. Mezi největší 

dodavatele komerčních produktů v oblasti BI patří Microsoft, Oracle, SAP, IBM a 

MicroStrategy. K největším výrobcům open source BI produktů patří Pentaho, Talend nebo 

Jaspersoft, kteří své produkty nabízejí bez záruky či zákaznické podpory, případně nabízejí 

placenou podporu či záruku, avšak s přístupem ke zdrojovému kódu. Open source BI 

produkty dnes pokrývají zejména oblasti datové transformace (ETL), datových skladů, 

reportingu, OLAP analýz a dolování dat. V předchozích kapitolách jsem zmiňoval 

nejpouţívanější komerční produkty, zde uvádím výčet nejpouţívanějších open source BI 

produktů týkajících se právě těch oblasti, které pokrývají:  

- nástroje ETL (CloverETL, Pentaho Data Integration, Talend Open Studio),  

- databázové systémy (MySQL 5.1, InfoBright, PostgreSQL),  

- reportovací nástroje (JFreeReport, DataVision), 

- OLAP nástroje (Mondrian, Palo),  

- dolování dat (WEKA, Orange). 

 

 Výhodou pořízení open source BI produktů do podniku je, ţe vedou ke sníţení 

nákladů za různé licence. To však úplně neznamená, ţe by celá realizace byla zadarmo, je 

nutno počítat s náklady na implementaci, avšak to co se dá uspořit na licencích, je moţné 

vloţit do zkvalitnění řešení. Další výhodou těchto produktů je přístup k jejich zdrojovým 

kódům a tím tedy moţnost jejich libovolné úpravy. Na druhou stranu nevýhodami open 

source BI produktů je nedostatečná technická dokumentace, ţádná či pouze placená záruka a 

zákaznická podpora nebo v krajním případě mnoţství chyb. Je však nutno dodat, ţe je třeba 

odlišit opravdu dobré open source BI produkty, které má smysl implementovat, od těch 
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špatných, které obsahují řadu chyb. Kaţdopádně pouţití těchto produktů nelze 

v průmyslových podnicích doporučit.  
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9. Využití BI 

 Cílem této kapitoly je poukázat na moţnosti vyuţití řešení Business Intelligence 

v průmyslových podnicích a podat přehled o tom, co implementace a vyuţívání BI můţe 

podniku přinést. Pomocí Business Intelligence mohou podniky přeměnit svá data v uţitečné 

informace a na základě těchto informací pak mohou provádět informovanější rozhodnutí.  

Prakticky lze v podstatě vyuţít BI ve většině podnikových činností, tzn. ve finančním řízení, 

řízení lidských zdrojů, ve výrobě, prodeji, nákupu, marketingu, logistice či ke sledování 

výkonnosti aj.  

 Řešení BI se v průmyslovém podniku dá typicky vyuţívat například k: 

-  zjištění nejlépe prodávaných výrobků za různá období,  

-  zjištění nákladů a zisku spojených s produkty, dodavateli apod., 

-  určení výše zásob produktů nebo součástí, 

-  provádění ad hoc analýz přesně podle potřeb uţivatele, 

-  sledování výkonnosti a provádění nápravných opatření ke splnění stanoveného cíle, 

-  plánování a monitorování výroby, 

-  sledování a řízení rizika spojeného s úvěrovým zatíţením. 

  

 Na příkladu si uveďme, jak lze vyuţít technologii BI v praxi. V jedné nejmenované 

průmyslové společnosti, která se dlouhodobě zabývá výrobou a distribucí svých 

strojírenských součástí, vyuţívají BI k analýze nákupů a prodejů. Tato analýza jim umoţňuje 

získat přehledy o odběratelích v různých regionech za různá časová období a to s členěním na 

jednotlivé produkty. To znamená, ţe uţivatel uţ nemusí pracně dohledávat a zjišťovat prodeje 

produktů za jednotlivá období v roce, stačí mu určit o jakou produktovou dimenzi a časovou 

dimenzi (kvartál, měsíc apod.) se jedná a získá okamţitý výsledek. Stejně tak, zajímá-li 

uţivatele, který odběratel odebral nejvíc kusů určitého produktu za určitý kvartál, stačí mu 

zadat druh produktu, konkrétního odběratele a kvartál a získá poţadovaný výsledek. Takovéto 

operace lze provádět i u jiných dimenzí, zaleţí však na tom, které dimenze jsou pro OLAP 

kostku nadefinovány. Podobné analýzy, kdy si uţivatel vytváří svůj vlastní pohled na data lze 

prakticky provádět, jak uţ jsem zmiňoval, ve většině podnikových činností.  

 

 Naopak v  jiné nejmenované strojírenské společnosti vůbec BI nevyuţívají, ačkoliv 

investovali do tvorby datového skladu a nástrojů BI. Je to tím, ţe vyuţívání BI nemá podporu 
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vrcholového vedení a zaměstnanci nejsou naučení pouţívat nástroje BI. Takţe na rozdíl od 

první společnosti, zde připravují reporty pracným dohledáváním údajů z ERP systému.  

9.1 Přínosy BI 

 Jelikoţ je zavedení Business Intelligence finančně náročná záleţitost, kaţdého 

manaţera bude jistě zajímat, co mu takové řešení přinese a jestli se vloţená investice navrátí. 

Úspěšné zavedení a vyuţívání Business Intelligence s sebou přináší řadu výhod jako je 

zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity při rozhodování. K hlavním přínosům, které 

vyplývají z úspěšného vyuţívání v podniku a které povedou k vytvoření těchto výhod, 

zejména patří:  

-  oprávněným pracovníkům jsou k dispozici vyčištěná a ověřená data, která jsou sjednocena 

ze všech zdrojových systémů a připravená pro analýzy, 

-  pracovníci mohou provádět multidimenzionální analýzy dat, které jim umoţňují pohlíţet na 

data z různých stran a pruţně tyto pohledy měnit, 

-  pracovníci mohou provádět časové analýzy dat, mohou srovnávat aktuální údaje 

s historickými,  

-  systém pracuje s jednotnými daty, to znamená, ţe pracovníci z různých oddělení mají 

k dispozici stejné údaje, 

-  analýzy se provádějí nad datovými sklady, čímţ nedochází k zatěţování zdrojových 

systému. 
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 V tabulce 1 je uveden přehled, který velmi dobře vystihuje základní rozdíly mezi 

podnikem, který nevyuţívá a podnikem, který vyuţívá Business Intelligence. Tento přehled 

sestavil pan Zeman ze společnosti Adastra, s.r.o., na základě dlouholetých zkušeností s BI. 

 

 

              Tabulka 1 - Základní rozdíly práce s daty bez a s využitím BI, převzato z [18]. 

  

 Většina průmyslových podniků provozuje celopodnikové systémy ERP, které slouţí k 

automatizaci podnikových aktivit. Databáze těchto systémů obsahují obrovské mnoţství dat, 

která jsou potenciálním zdrojem důleţitých informací o daném podniku, jenţe zdrojové 

systémy nejsou samy o sobě schopny tato data dále zpracovávat a analyzovat. Moţnost 

zpracování dat a provádění analýz zajišťuje právě Business Intelligence. V takovém případě 

jsou pak data z databází ERP systémů a případně i z jiných databází dopravena do datového 

skladu pomocí datové pumpy, která zajistí jejich vyčištění a uloţení. Takto upravená data lze 

pak vyuţívat k různým analýzám a tím získat kvalitní informace, které poslouţí jako podpora 

při rozhodování. Navíc jsou data uloţena v datovém skladu nezávisle na zdrojových 

systémech, čímţ nedochází k jejich zatěţování. Domnívám se tedy, ţe pokud řešení BI 

pracuje, tak jak by mělo, tak pracovníkům jsou v datovém skladu k dispozici kvalitní data, se 

kterými mohou různě pracovat. Je však pouze na nich jak tato data dokáţou vyuţít ve svůj 
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prospěch. Rozumějte tomu tak, ţe ačkoliv je Business Intelligence mnohými dodavateli 

deklarována jakoţto ideální technologie a dost moţná taky je, konkurenční výhodu nevytvoří. 

Konkurenční výhodu vytváří schopnost tuto technologii vyuţít v jednotlivých podnikových 

procesech a následně vyuţít získaných informací z těchto procesů při rozhodování. 
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Závěr 

 Před započetím této bakalářské práce jsem o pojmu Business Intelligence jen slyšel, 

ale neměl jsem vůbec představu, o co ţe to přesně jde. V minulých ročnících jsem se sice 

setkal s pojmy jako ERP, OLAP či data mining a tak trochu jsem tušil, ţe Business 

Intelligence bude s tímto souviset, ale jistý jsem si tím nebyl. A tak volba tohoto tématu byla 

výzvou. Úkolem práce bylo nejprve získat přehled v oblasti Business Intelligence, následně 

představit základní komponenty, nastínit moţnost vyuţití této technologie v průmyslových 

podnicích a představit Business Intelligence z pohledu přínosů, které vyplývají z jeho 

vyuţívání. Pokud hovoříme o Business Intelligence, je nutné si uvědomit, ţe se jedná o 

neobyčejně sloţitou a rozsáhlou oblast, dalo by se dokonce říct, ţe se jedná o oblast, kterou 

nelze vymezit hranicemi, protoţe se neustále vyvíjí a neustále jsou uţivateli kladeny nové a 

nové dotazy. Obsáhnout toto všechno je zcela nemoţné, na kaţdou kapitolu této práce by se 

dala napsat jedna celá bakalářská práce a stejně by se nevyčerpaly všechny moţnosti. Proto 

jsem se snaţil podat v co moţná nejsrozumitelnější formě pouze nejdůleţitější informace o 

základních částech Business Intelligence tak, aby po přečtení této práce měl i úplný 

začátečník, který stejně jako já nemá vzdělání v oboru informačních technologií, zcela jasnou 

představu o tom, co je to Business Intelligence.  

 

 Business Intelligence jakoţto podpora při rozhodování a řízení výrazně ovlivňuje 

ekonomické postavení podniku na trhu, jeho výkonnost a konkurenceschopnost. Je však nutno 

podotknout, ţe k výraznému ovlivnění dojde jen tehdy, pokud je podnik schopen vyuţít 

nástrojů Business Intelligence, je řízen rozumným vedením a pracuje s kvalitními daty.  Ano, 

právě kvalita dat je největší předpoklad k tomu, aby řešení Business Intelligence přineslo 

očekávané výsledky. A co, ţe to jsou vůbec ta kvalitní data? To jsou data, která jsou očištěná 

od chyb, jsou úplná, sjednocená, ale hlavně odpovídající skutečnosti. Proto jsou nástroje pro 

zajišťování datové kvality velice důleţité a mohou výrazně zvýšit hodnotu řešení Business 

Intelligence. S rostoucí kvalitou dat pak současně roste také důvěra uţivatelů v Business 

Intelligence, kterým toto řešení umoţňuje pomocí multidimenzionálních analýz pohlíţet na 

svůj podnik v širších ekonomických souvislostech a získat tak kvalitní informace, které 

schopné a rozumné vedení dokáţe proměnit v zisk. Řešení Business Intelligence se v kaţdém 

průmyslovém podniku, ať jiţ velkém, středním či malém, skládá z různých komponent, 

jejichţ konkrétní podoba a funkcionalita se odvíjí od potřeb toho daného podniku, je však 
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vţdy spojeno s existencí datového skladu. V datovém skladu, který slouţí jako konsolidovaný 

zdroj dat, pak naleznou uţivatelé právě ta kvalitní data.  

 

 Zavedení Business Intelligence do průmyslového podniku by mělo být především 

strategickým rozhodnutím rozumného vrcholového vedení. Toto vedení by si mělo předem 

ujasnit, co od takového řešení očekává a co je pro toto řešení ochotné udělat. Očekávání se 

v praxi velice často liší od skutečných přínosů. Aby tedy řešení bylo skutečně uţitečné, je 

nutné proškolit uţivatele v ovládání nástrojů Business Intelligence a vyškolit IT oddělení 

v obsluze systému. Jelikoţ zavedení nepatří zrovna k nejlevnějším záleţitostem a zejména pro 

střední a malé podniky to můţe být náročná investice. Jednou z moţností pro tyto podniky je 

vyuţít řešení v podobě open source Business Intelligence produktů. Toto řešení na rozdíl od 

zavedení komerčních nástrojů nezatěţuje rozpočet podniku vysokými náklady za licence, 

avšak na druhou stranu zde neexistuje skoro ţádná podpora a údrţba systému. Proto by si 

podniky, které uvaţují o open source měly tento svůj krok velice dobře rozmyslet. Doufám, ţe 

cíle mé bakalářské práce byly splněny a ţe tato práce bude cenným zdrojem informací pro 

studenty, kteří se chtějí dozvědět něco o Business Intelligence. Čtenáře, které tato 

problematika oslovila více, bude jistě zajímat přiloţený seznam odborné literatury, ze kterých 

jsem čerpal. 
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