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1 Úvod 
 

V současnosti dochází k velkému tlaku na zvyšování účinnosti oblasti řízení podniků a 

organizací. To je nutí vedle zefektivňování výroby, zvyšování kvality či snižování nákladů, 

věnovat se také analýzám nových možností a získávání hodnotných a významných dat. 

Nástroje, které umožňují dosáhnout těchto taktických a strategických cílů jsou právě nástroje 

Business Intelligence. Pro bližší pochopení a seznámení se s touto problematikou je 

v diplomové práci uveden vývoj a zdůrazněn význam BI spolu s teoretickými základy těchto 

technologií. Ty jsou pak dále využity v praktické části práce. Nalezneme zde souhrn nástrojů 

BI, které pracují s daty od samotného počátku jejich získávání až po plnohodnotné výstupy 

vhodné k řízení organizace. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu vývojového prostředí BI dané 

firmy a přiblížit možnosti uplatnění nástrojů BI na konkrétním reálném projektu. 

Ke splnění cílů bylo nutné provést analýzu současného stavu vývojového prostředí BI 

nástrojů a aplikací v dané firmě, včetně konkrétních doporučení a zhodnocení výsledků 

analýzy a rovněž vytvořit portfolio nástrojů BI obsahující výběr vhodných aplikací, s jejich 

popisem funkčnosti, pro efektivní realizaci zadaného projektu. 

Diplomovou práci uzavírá praktická část umístěna v páté kapitole obsahující specifikaci 

problému konkrétním koncovým uživatelem zákaznické firmy a praktické ukázky při řešení 

projektu pomocí produktů BI zahrnutých ve zmíněném portfoliu nástrojů. 

V závěru je zhodnocena samotná realizace projektu, za pomoci zvolených aplikací a 

připomínky k vytvořeným výstupům. 
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2 Business Intelligence  
 

Termín Business Intelligence zavedl v roce 1989 Howard J. Dresner, analytik společnosti 

Gartner Group, který jej posal jako „sadu konceptů a metod uřčených pro zkvalitnění 

rozhodnutí firmy“. 

Pojem Business Intelligence není ryze český termín, avšak v odborné praxi se již tak mocně 

vžil a současně je pro něj obtížné najít vhodný a přijatelný překlad (podniková inteligence, 

obchodní inteligence, inteligentní obchod…), takže se zůstalo u používání anglického výrazu. 

Business Intelligence představuje komplex přístupů a aplikací IS/ICT, které téměř výlučně 

podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principu 

multidimenzionality, kterým zde rozumíme možnost pohlížet na realitu z několika možných 

úhlů.            [3] 

2.1 Vývoj Business Intelligence 

 

Řešení směřující k podpoře manažerských a analytických úloh v podnikovém řízení se začala 

objevovat již na konci sedmdesátých let minulého století v souvislosti s rozvojem on-line 

zpracování dat. Prvotní pokusy a aplikace jsou spojeny s americkou firmou Lockheed. 

V polovině osmdesátých let byly publikovány první významné práce k tomuto typu aplikací a  

první firmy v USA přišly na trh s komerčními produkty, založenými na multidimenzionálním 

uložení a zpracování dat, označovanými jako EIS (Executive Information System), a to firmy 

Cornshare a Pilot. Trh s EIS produkty se velmi rychle rozvíjel a na začátku devadesátých let 

(od roku 1993) se tyto produkty začaly prosazovat i na českém IS/ICT trhu. 

Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let se v USA začal velmi silně prosazovat i 

další trend v multidimenzionálních technologiích, a to datové sklady (Data Warehouse) a 

datová tržiště (Data Marts). Za rozvojem těchto technologií stáli především Ralph Kimball a 

Bill Inmon. Větší uplatnění datových skladů a tržišť je na českém trhu patrné spíše až v druhé 

polovině 90. let. V souvislosti s datovými sklady a narůstajícím objemem dat v tomto 

prostředí se v průběhu 90. let začaly prosazovat i technologie a nástroje tzv. dolování dat 

(Data Mining) založené na vysoce sofistikovaných analýzách dat pomoci nejrůznějších 

matematických a statistických metod.       [3] 
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2.2 Business Intelligence v řízení firmy 

 

Přístupy k řízení sociálně-ekonomických systémů a k otázkám jejich chování byly 

v uplynulých obdobích pod výrazným vlivem technických disciplín (zejména technického 

pojetí kybernetiky). 

Dnes je, vzhledem k vysoké proměnlivosti vnějších podmínek (ekonomické příčiny, změny 

v sociálním a politickém prostředí, vědeckotechnickému rozvoji apod.), za hlavní smysl 

systému řízení sociálně-ekonomických systémů považováno upevňování jejich vnitřní 

stability. Tato stabilita je předpokladem pro vytváření jejich natolik pružného chování, aby se 

mohly rychle a účinně adaptovat na vnější změny, jejichž množství a rozsah v současné době 

nezměrně narostlo.          [5] 

Zpětná vazba v sociálně-ekonomických systémech je obvykle uváděna v činnost 

porovnáváním informací řídících a ostatních, s problémem souvisejících informací. Na 

základě tohoto srovnání je pak možno přijímat různá opatření a korigovat řídící informace 

pro další období. Nové firmy a instituce jsou proto založeny spíše na informacích, na rozdíl 

od tradičních firem, založených na příkazech a kontrole. Řízení má povinnost zabezpečovat 

objektivitu informačního obsahu dat jako významově rozhodujícího informačního zdroje lidí. 

Musí snižovat rizika rozhodovacích povinností lidí, a tím také pravděpodobnost 

nerovnovážných stavů jejich chování. Bez informací nemůže proběhnout žádná řídící 

aktivita, což znamená, že informační proces podmiňuje existenci řízení.   [5] 

Jedním ze závažných problémů je, jak samotní řídící pracovníci chápou, náplň a poslání 

jejich činností a péče o informační zdroje, které jim mají umožnit jejich správné chování. 

Získávání informací má proto obrovský význam pro zajištění pružného systému řízení. Je 

třeba včas poznat, jaké informace a v jaké míře je třeba shromažďovat, správně a efektivně je 

zpracovávat, distribuovat a využívat. To umožní jen efektivní informační systém.  [5] 

Informační systémy můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Vycházíme-li z toho, že se 

funkce informačního systému a systému řízení prolínají, je rozhodujícím kritériem vztah 

informačního systému k systému řízení. Je známo, že s vyšší úrovní řízení roste neurčitost 

v požadavcích na informační systém a současně se zmenšuje objem přijímaných informací 

v důsledku jejich selekce a agregace. Zároveň roste potřeba externích informací 



4 

 

z podstatného okolí firmy. Vzhledem k úrovním řízení lze i informační systém firmy členit na 

určité části, z nichž každá plní svou funkci.       [5] 

Pro každou z těchto úrovní řízení pak existují softwarové aplikace plnící požadované funkce 

dané úrovně. Mnozí autoři označují tyto softwarové aplikace za samostatné typy 

informačních systémů pro podporu řízení. S tímto názorem však nejde souhlasit, neboť 

uváděné části informačního systému mají opravdový smysl teprve jako propojený celek. 

Mohou pracovat samostatně, avšak efektivními se stávají v okamžiku svého propojení, kdy 

umožňují postupné zpracování, předávání a úplné využití informací na všech úrovních řízení. 

Transakční systémy (Transaction Processing Systems – TPS) jsou následovníky klasických 

dávkových systémů pro mechanizaci agentových úloh, jako jsou mzdy, fakturace, 

inventarizace apod. Ukázkou využití on-line transakčního systému současné doby je např. 

zpracování transakce objednávky zboží, prováděné pracovníkem obchodního oddělení. Tyto 

systémy slouží pro operativní úroveň řízení. 

Informační systém pro řízení (Management Information Systems – MIS) vycházejí 

z účetních a ekonomických systémů a uživatelé si v nich vyhledávají ty informace, které je 

zajímají. MIS bývají v současné době dostupné pomocí elektronické pošty na terminálech. 

MIS se užívají zejména pro taktickou úroveň řízení a pro jejich potřeby se často vytvářejí 

periodické výstupy z transakčních systémů, provádějí se sumarizace, modelové agregace a 

výběry informací (reporty). 

Systémy pro podporu rozhodování (Decission Support Systems – DSS) mají schopnost 

provádět rozmanité analýzy dat bez potřeby složitého ovládání. Jedná se o počítačovou 

podporu metod rozhodovací analýzy a operační systémové analýzy. Shodným rysem DSS je, 

že jsou orientovány na metodu. Poskytují managementu komfort v tom smyslu, že mu 

umožnují rychle provádět příslušné výpočty a manipulace se vstupními údaji. Na druhé straně 

předpokládají, že uživatel rozumí podstatě metody, ví, kdy a proč ji má použít a jaká vstupní 

data musí zajistit, a by ji mohl aplikovat na svůj problém. Poskytuji i možnosti grafického 

zobrazení výsledků, jejich prezentaci a dokumentaci formou, která má pro řídící pracovníky 

mnohem vyšší vypovídací schopnost. Mají rovněž prostředky pro analýzu důsledků různě se 

měnících podmínek („what-if“ analýza).       [5] 
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Systémy pro podporu vrcholového řízení (Executive Information Systems – EIS), které 

zabezpečují vrchol řídící pyramidy slouží především vrcholovému vedení organizace, které 

se zajímá více o informace z okolí organizace (technické inovace, trh, banka, politická 

situace, konkurence apod.). EIS jsou navrhovány tak, aby jednak umožňovaly přístup 

k externím datům, jednak byly napojeny na informační systém celé firmy. Ze základních dat 

operativního charakteru vytvářejí přísně strukturovaná a vysoce agregovaná data s vysokou 

vypovídací hodnotou. Jejich další typickou vlastností je multidimenzionalita, která umožňuje 

rychle a jednoduše vytvářet nové pohledy na data, jejich řazení do nových souvislostí, 

vyhledávání zákonitostí (trendových charakteristik), infikaci odchylek klíčových ukazatelů 

od plánovaných hodnot, práci s historií a anticipaci budoucího vývoje. Tyto systémy jsou 

charakteristické jednoduchým ovládáním (často intuitivním) a obsahují účinné prostředky pro 

přehlednou prezentaci dat (grafy, tabulky). 

EIS mají k dispozici řadu funkcí, které jsou orientovány na řešení problémů vrcholového 

strategického řízení: 

 Plánování v dlouhodobém horizontu 

 Ekonomická analýza celkového hospodaření firmy 

 Hodnocení podnikatelských záměrů 

 Příprava inovačních akcí 

 Formulace strategických projektů metodami projektového řízení 

 Podpora specifikace marketingové strategie firmy 

 Rozbor situace na trhu apod. 

[5] 
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V prostředí stále tvrdší konkurence musí podnikoví analytici a manažeři rozhodovat pod 

časovým tlakem a současně s vysokou zodpovědností. To znamená, že pro tato rozhodnutí 

musí mít dostatek relevantních a objektivních informací, které jsou dostupné rychle, 

s minimální technickou náročností na manipulaci a přitom s možností rychle formulovat nové 

požadavky na další informace odpovídající aktuální obchodní nebo výrobní situaci. 

Zpracování a uložení dat v transakčních systémech, především v aplikacích ERP (Enterprise 

Resource Planning), je založeno vesměs na využití relačních databázových systémů. Toto 

řešení je v mnohém ohledu velmi výhodné. Data jsou zde přehledně uspořádána, a v případě 

efektivně navržené datové základny umožňují rychlé provádění jednotlivých transakcí a 

poskytují odpovídající dobu odezvy na zadané dotazy. Navíc zajišťují integritu dat, 

bezpečnost přístupu k datům a další potřebné charakteristiky spojené s řízením firmy na 

taktické nebo operační úrovni. ERP aplikace mají však z hlediska analytických a plánovacích 

činností podniku některá omezení:        [3] 

- Neumožňují rychle a pružně měnit kritéria pro analýzy podnikových dat (sledovat 

data o prodeji v čase, podle zákazníků, produktů, segmentů trhu, …) 

- Obtížné zajištění okamžitého přístupu pracovníků k agregovaným datům. 

- ERP a ostatní transakční systémy jsou primárně určeny pro pořizování  

a aktualizaci dat, přičemž některé z nich pracují neustále na 100% svého možného 

výkonu. 

- Narůstající objem dat v podniku, který se v průměru zdvojnásobí každých pět let. 

Většina firem tak nemá problém s nedostatkem dat, ale naopak jsou firmy daty 

zahlceny, a to často redundantními a nekonzistentními daty, kterou jsou 

pro rozhodování těžko využitelná.       [3] 

Pokud o těchto omezeních mluvíme v souvislosti se systémy ERP, pak to neznamená, že by 

aplikace ERP a další transakční úlohy nebyly schopny zmíněné operace realizovat, jde však o 

jejich rychlost a pružnost vzhledem k uživatelským požadavkům. Řešení uvedených 

problému se tak postupně stalo doménou speciálních technologií a aplikací Business 

Intelligence. 

Aplikace Business Intelligence pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí 

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

řízení lidských zdrojů, výroby, IS/ICT apod.       [3] 
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Do nástrojů a aplikací BI se zahrnují: 

- Produkční (zdrojové) systémy, 

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

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

- transformační nástroje (ETL – Extraction Transformation Loading), 

- integrační nástroje (EAI – Enterprise Application Integration), 

- datové sklady (DWH – Data Warehouses), 

- datová tržiště (DMA – Data Marts), 

- OLAP technologie, 

- reporting, 

- manažerské aplikace (EIS – Executive Information Systems), 

- dolování dat (Data Mining), 

- nástroje pro zajištění kvality dat, 

- nástroje pro správu metadat, 

- ostatní.           [3] 

K uvedenému výčtu či přehledu nástrojů, které zahrnujeme do odvětví BI, je nutné zcela jistě 

poznamenat, že i na tuto otázku existují odlišné názory. Vedle pohledu, který chápe BI jako 

široký rámec od manažerských aplikací po reporting, existuje i jiný pohled, který chápe BI 

pouze jako jeden z nástrojů nad datovými sklady nebo datovými tržišti. Z předcházejících 

vymezení a definic však vyplývá, že BI je orientována na vlastní využití informací v řízení a 

rozhodování, a nikoliv na základní zpracování dat a realizaci běžných obchodních, finančních 

a dalších transakcí. To, jak jsou možnosti BI využity, dnes do značné míry ovlivňuje 

výkonnost a kvalitu řízení firmy, a v souvislosti s tím nakonec i její celkovou úspěšnost a 

konkurenceschopnost na trhu.         [3] 

  



8 

 

2.3 Infrastruktura nástrojů Business Intelligence 
 

Jednou z nejvýznamnějších komponent celého BI komplexu je technologie ETL. Podstatná 

část této práce je věnována právě jí. V souvislosti s touto technologií je nutno zabývat se v 

této kapitole úložišti dat, čištěním a profilováním dat, OLAP technologiemi a samozřejmě 

také reportingem. 

2.3.1 ETL 
 

Běžně užívaným termínem pro označení prostředků ETL je taktéž datová pumpa. Jejím 

úkolem je data ze zdrojových systémů získat a vybrat (Extraction), následně je upravit do 

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

respektive datových struktur datového skladu (Loading). 

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

jako později zmiňované nástroje pro zajištění datové kvality a správu metadat i ETL systémy 

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

zajištění přenosu dat mezi různými aplikačními systémy v rámci různorodého databázového 

prostředí.           [1] 

2.3.2 Extrakce (Extraction) 

 

Tato funkce slouží k získání potřebných dat naplňující datové sklady. Zdrojem mohou být 

systémy SCM, ERP, transakční systémy, CRM(Oracle, SAP, Microsoft Dynamix), relační 

databáze, nebo databáze (nejčastěji s přístupem ODBC, JDBC), XLS soubory, 

korespondence, apod. Ve fázi extrakce se mění data do formátu potřebného pro následující 

proces transformace. Proces extrakce a výběr vhodných dat je rozhodující pro úspěšné řešení 

BI, proto je velmi vhodné dbát na kvalitu extrakce, která je velmi důležitá pro kvalitu 

konečných dat.          [1] 
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2.3.3 Transformace (Transformation) 

 

Transformace představuje proces zpracování dat získaných z primárních systémů do formy, 

odpovídající požadavkům systémů datových skladů. Transformace zahrnuje celou škálu 

operací od konverzí, matematických operací, filtrování, normalizace a denormalizace, až po 

sofistikované metody vytváření multidimenzionálních struktur. Data přicházející z 

primárních systémů mohou být (a ve valné většině případů jsou) "znečištěna" různými typy 

chybných či nekompletních údajů. Součástí transformací proto bývá také mechanizmus 

kontroly kvality dat a čištění dat.  

Výstupem transformačního procesu jsou korektní a konsolidovaná data, která mají maximální 

informační hodnotu.                    [15] 

2.3.4 Nahrání (Loading) 

 

Závěrečnou fází je load, neboli naplnění zpracovaných dat do struktury cílového systému 

datového skladu (DW). V závislosti na požadavcích organizace se tento proces značně liší. 

Zde jsou pro uložení dat často využívány specializované technologie, které předpokládají 

použití různých proprietárních mechanizmů pro rychlé a optimální vkládání dat. Některé 

datové sklady mohou přepsat existující informace kumulovanými informacemi. Frekvence 

provádění aktualizace extrahovaných dat se provádí většinou na denní, týdenní nebo měsíční 

bázi. Další DW mohou přidávat nová data v historické podobě, například každou hodinu. 

Načasování a rozsah nahrazování nebo doplňování dat je závislé na obchodní strategii a 

potřebách organizace.                    [15] 
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2.4 OLAP technologie 
 

Proč jsou v této kapitole zahrnuty OLAP technologie? 

OLAP technologie nám vkládá do rukou silný nástroj, který umožňuje přecházet od analýz 

dat v jednom rozměru, k analýzám vícerozměrným – multidimenzionálním. 

Multidimenzionální přístup k datům nám dopomůže nejen k odhalení nových a skrytých 

problémů, ale také otevírá nové možnosti v procesu řízení firmy. 

Technologie OLAP nám dává do ruky nástroj, který umožní přejít od analýzy dat v jednom 

rozměru k analýze vícerozměrné - multidimenzionální. Takový přístup sice ukáže nové 

problémy, ale také otevírá nové možnosti v řízení podniků. 

OLAP (Online Analytical Processing) je technologie, která umožňuje uspořádání rozsáhlých 

obchodních databází a podporuje analytické nástroje. Databáze OLAP jsou rozděleny do 

jedné nebo více krychlí a jednotlivé krychle uspořádány a navrženy správcem krychlí tak, aby 

vyhovovaly způsobu načítání a analýzy dat a usnadňovaly tak vytváření potřebných 

kontingenčních tabulek a grafů.                  [14] 

2.4.1 MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) 
 

Jedná se o tradiční způsob analýzy OLAP. V rámci technologie MOLAP jsou data uložena 

v multidimenzionálních kostkách a neskladují se v relačních databázích, nýbrž 

v proprietárních a výchozích formátech. 

Výhodou je vynikající výkon, protože MOLAP kostky jsou přímo postaveny pro rychlé 

vyhledávání dat. Mohou se nad nimi provádět složité výpočty, které jsou předem generovány 

už při vytvoření kostky. Čili nejenže jsou všechny komplexní výpočty proveditelné, ale také 

jsou výsledky těchto výpočtů vráceny ve velice krátkém časovém intervalu. 

Mezi nevýhody řadíme omezené množství dat, které můžeme obsáhnout a používat. 

Vyžaduje proto další investice jak v oblasti lidských, tak i kapitálových zdrojů, které jsou 

zapotřebí pro další rozšiřování. 
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2.4.2 ROLAP(Relational Online Analytical Processing) 
 

Tato technologie se opírá o manipulaci s daty, která jsou uložena v relačních databázích, a 

pracuje se s nimi pomocí SQL dotazů. 

Obrovskou výhodou používání ROLAP technologie je v podstatě neomezené množství dat, 

která můžeme zpracovávat a které limituje pouze omezení velikosti relační databáze. Lze 

také využívat funkce náležící relačním databázím, které v sobě již v dnešní době nesou řadu 

funkcí podporující ROLAP technologie. 

Nevýhodou někdy může být pomalý chod a výkon, protože každá zpráva ROLAP je založena 

na SQL dotazu (jednom nebo více) v relační databázi, čili doba vyhledávání závisí přímo 

úměrně na složitosti a velikosti dotazu a také obsáhlosti uložených dat. 

Omezení nacházíme i v samotných SQL funkcích. Vzhledem k tomu, že ROLAP technologie 

závisí hlavně na generování SQL pro dotazování do relační databáze a příkazy SQL pro 

složitější výpočty nejsou u ROLAP technologie zahrnuty, proto zde prodejci vyvinuli modul 

pro budování a tvoření svých vlastních funkcí, nazvaný out-of-the-box. 

2.4.3 HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing) 
 

HOLAP technologie je specifickým řešením, které kombinuje přístupy ROLAP a MOLAP. 

Analýza dat pak probíhá nad relační databází, ale agregované hodnoty, které jsou využívány 

nejčastěji, jsou umístěny v multidimenzionální struktuře datového skladu, což sebou přináší 

velice rychlý přístup k datům. Naproti tomu údaje s nejnižší vypovídací hodnotou zůstávají 

uložené v běžné relační databázi. 

Díky tomuto oddělení dat na základě jejich úrovní je zajištěn rychlejší přístup k nejčastěji 

používaným datům. Nevýhodou je ovšem nutnost neustále udržovat data současně na dvou 

místech. 

.  
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2.5 Profilování dat- data profiling 
 

Profilování dat je proces zkoumání dat dostupných v existujícím zdroji dat (např. databáze 

nebo soubor) a sbírání statistik a informace o těchto údajích. 

Účelem těchto statistik může být: 

 Zjištění, zda stávající data mohou být použita pro jiné účely 

 Zlepšení schopnosti vyhledávat údaje o značkování a to pomocí klíčových slov, 

popisů nebo přiřazením do jednotlivých kategorií 

 Zavedení metrik týkajících se kvality údajů, včetně posouzení, zda jsou údaje 

v souladu s konkrétními normami nebo vzory 

 Posouzení rizika spojeného s integrací dat pro nové aplikace 

 Posouzení, zda metadata přesně popisují skutečné hodnoty ve zdrojové databázi 

 Pochopení a možné zpochybnění údajů v brzkém stádiu vývoje projektu tak, aby se 

zamezilo neočekávaným problémům a překvapením, která mohou vést ke zpoždění a 

překročení nákladů         [2] 

Profilování dat se dá označit za analýzu zdrojů kandidátských dat určených pro datový sklad 

a pomáhá objasnit strukturu, obsah, vztahy a odvození pravidel k těmto údajům. Profilování 

pomáhá pochopit anomálie a hodnotit kvalitu údajů, ale také zjistit, registrovat, a posoudit 

podniková metadata. Čili úkolem profilování dat je ověřit metadata, pokud jsou k dispozici, 

nebo je získat, či zjistit, pokud k dispozici naopak nejsou. Výsledku analýzy se používá jak 

k nastavení vhodné strategie podniku, určení vhodnosti systému kandidátských dat a položení 

základu pro rané go / no-go rozhodování, tak i takticky, z hlediska hledání problémů pro 

pozdější návrhy řešení a naplňování očekávání na úrovni sponzorů.    [2] 

Profilování dat využívá různé druhy popisných statistik, jako je minimální, maximální, 

střední režim, percentilu, směrodatné odchylky, frekvence, a variace stejně jako počet a 

součet. Další metadata získaná během přenosu dat při procesu profilování mohou být datový 

typ, délka, diskrétní hodnoty, jedinečnost, výskyt nulových hodnot, typické řetězce vzory a 

abstraktní typ. Tato metadata pak mohou být použita k objevování problémů, jako je kontrola 

nepřípustných hodnot, překlepy, chybějící hodnoty, různé hodnoty zastoupení, a duplikáty. 

Analýzy jsou prováděny na různých strukturálních úrovních. Např. jednotlivé sloupce mohou 

být profilované individuálně a získáme tak rozdělení dle četností různých hodnot, typu a 

použití jednotlivých sloupců. Vložené hodnoty závislosti mohou být vystaveny v cross-
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sloupcích analýzy. Složitost výpočtu se zvyšuje při přechodu z jednoho sloupce jedné 

tabulky, ke křížové tabulce a strukturálnímu profilování. Proto je výkon důležitým 

hodnotícím kritériem pro výběr profilovacího nástroje.      [2] 

Profilování dat se provádí několikrát a s různou intenzitou přes celý datový sklad. Kompletní 

profilace by měla být provedena co nejdříve za účelem získání a zjištění kandidátských 

zdrojů, ihned po získání obchodních požadavků na DW/BI. Cílem je objasnit v počáteční fázi 

výběr správných údajů se správnou úrovní detailnosti, které máme k dispozici.  [2] 

Podrobnější profilování se provádí před dimenzionálním modelováním procesu, aby se 

objasnilo, co je vyžadováno pro převod dat do trojrozměrného modelu a zasahuje do 

technologie ETL, kde můžeme stanovit jaké údaje získat a jaký typ filtrů na data aplikovat. 

Hlavním cílem profilování dat je zlepšení kvality těchto dat, zkrácení implementačního cyklu 

velkých projektů a zlepšení porozumění dat pro koncové uživatele. Profilování dat je jednou 

z nejúčinnějších technologií pro zlepšení přesnosti dat ve firemních databázích. Ačkoli je 

profilování dat velice efektivní, pak je nezbytné najít vhodnou rovnováhu a nedostat se do 

fáze "analýzy ochrnutí", kdy jsou sice prováděny kvalitní analýzy, nicméně z obchodního 

hlediska jsou naprosto nepřínosné.         [2] 

Postup profilace je realizován v následující posloupnosti kroků: 

 definice zdrojových dat – tabulek, 

 spuštění procesu profilace dat, 

 na základě analýzy zdrojových dat je třeba navrhnout pravidla pro jednotlivé atributy 

(data rule), 

 tato pravidla lze převést na tzv. korekce, 

 korekce je třeba aplikovat na vstupní data/atributy, 

Pro ETL proces lze nastavit strategii pro čištění dat, jako například remove (data, která 

nesplňují pravidla dále nepřenášejí - jsou odstraněna), match (očištění dat na základě nejbližší 

shody hodnoty atributů – odstranění překlepů, velká/malá písmena apod.) nebo custom 

(libovolná vlastní logika čištění dat).        [7] 

Proces čištění dat je popsán v následující kapitole. 
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2.6 Čištění dat - data cleansing 
 

Při procesu čištění dat dochází k vyhledání, opravě nebo odstranění poškozených, chybných 

či neúplných dat. Po tomto očištění by měly být data konzistentní s ostatními datovými 

záznamy. 

Proces zajišťuje, že očištěná data jsou jednoznačná, správná a úplná. 

K očištění dat se používají opravy seznamy známých chyb a také aplikace pro opravy 

překlepů. Nekonzistentní data mohou vznikat jak chybou uživatele při zadávání, tak i přesuny 

nebo ukládáním.          [7] 

Většinou neexistuje korekce chyb ve zdrojovém systému, proto je třeba při plnění datového 

skladu nekonzistence dohledat, opravit a záznamy logicky spojit do jednoho (část ETL 

procesu). Zajímavým přínosem je, že tento proces čištění dat při plnění datového skladu 

může pak zpětně sloužit jako opravná zpětná vazba pro zdrojový provozní informační 

systém. Udává se, že až 15 % všech zdrojových dat je nekonzistentních nebo nesprávných. 

Zkusme si teď některé metody a procesy čištění dat popsat podrobněji:     [7] 

Name-Address Cleansing 

Umožňuje čištění jmen a adres ve zdrojových datech. Nalézá a opravuje chyby a 

nekonzistence porovnáváním vstupních dat s knihovnami dat často dodávaných třetí stranou. 

Chyby a nekonzistence ve vstupních datech jsou eliminovány: 

 analýzou a rozdělením jmen a adres vstupních dat na jednotlivé části, 

 převedením jmen a adres na standardní formát podle konvencí dané země, 

 doplněním jmen a adres o další údaje, jako je pohlaví, kód státu, obchodní 

nebo geografické informace apod. 

Při použití této metody se nejprve definují obecné parametry, jako je národní prostředí a 

různá rozpoznávací kriteria, jako třeba typ a struktura adresy.  

Dále je třeba definovat vstupní atributy a roli, jakou údaje ve vstupních datech hrají. Role 

indikuje, jaký druh dat daný atribut reprezentuje. Rolí může být několik, od těch obecnějších, 

jako je osoba či adresa, až po konkrétnější, jako je křestní jméno, oslovení, město, země 

apod.             [7] 
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Posledním krokem je definice výstupních komponent. Každá komponenta reprezentuje 

konkrétní část jména nebo adresy, jako je oslovení, titul, standardizované křestní jméno, 

příjmení, jméno ulice, číslo domu apod., nebo obecnější entitu, jako je adresa, jméno atd. 

Dále mohou být přidány výstupní komponenty reprezentující příznaky a chybové hlášky 

zpracování jednotlivých záznamů. Příznaky indikují, zda byl daný záznam, nebo jeho část, 

úspěšně analyzován a nalezen v databázi srovnávacího software. Tyto komponenty mohou 

sloužit k oddělení úspěšně zpracovaných záznamů od záznamů obsahujících chyby.  [7] 

Match-Merge 

Pomocí této metody se na základě předem definovaných pravidel dají určit záznamy, které 

reprezentují stejná data, a podle dalších pravidel se tyto záznamy dají sloučit do jediného. 

Tato metoda spolu s metodou Name-Address poskytuje nástroj pro jednoznačnou identifikaci 

kontaktních informací o zákaznících.  

Prvním krokem při použití metody Match-Merge je definice porovnávacích pravidel. Pravidel 

může být více, záznamy jsou označeny jako identické, pokud splní jedno z následujících 

pravidel:            [7] 

1. Porovnání založené na podmínce 

 přesná shoda – záznamy musí být identické, 

 standardizovaná přesná shoda – záznamy musí být identické, ignorují se malá/velká 

písmena, mezery a nealfanumerické znaky, 

 podobnost – lze specifikovat procentuální hodnotu podobnosti, kterou musí záznamy 

splňovat, aby byly označeny za identické, 

 standardizovaná podobnost, 

 částečný název – jeden záznam se vyskytuje jako podřetězec ve druhém záznamu 

počínaje prvním slovem, 

 detekce zkratek a akronym.        [7] 
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2. Porovnání jmen  

Lze použít u záznamů reprezentujících jména. Jednotlivým atributům lze přiřadit role, jako je 

oslovení, křestní jméno apod. Na základě přiřazených rolí lze definovat pravidla typu: 

 srovnání iniciál se jmény, kdy se za identické považují záznamy jako „P.“ a „Petr“, 

 srovnání podřetězců se jmény, za identické se považují například záznamy „Rob“ a 

„Robert“, 

 podobnost – lze specifikovat procentuální hodnotu podobnosti, kterou musí záznamy 

splňovat, aby byly označeny za identické, 

 detekce složených jmen, 

 srovnání oslovení vůči křestnímu jménu a příjmení – například „p. Novák“ a „Martin 

Novák“, 

 detekce chybějících spojovníků, 

 detekce přehozeného křestního jména a příjmení.     [7] 

3. Porovnání adres   

Používá se u záznamů obsahujících adresy. Jednotlivým atributů lze přiřadit role, jako je 

ulice, město, stát. Podle typu role lze pak definovat různá srovnávací pravidla. 4. Porovnání, 

kdy lze danému atributu přiřadit určitou váhu – záznamy jsou potom označeny za identické, 

pokud váhový součet podobnosti jejich atributů překročí určitou, zadanou hodnotu. [7] 
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2.7 Datové repository (datové sklady) 
 

Datové repository jsou určeny pro ukládání dat po ETL procesu a jsou zde uložena data 

k dalšímu zpracování pomocí OLAP nástrojů, nebo k přímému užívání koncovými uživateli. 

Rozlišujeme dva základní typy datových skladů a dva typy pomocných datových skladů: 

 Základní datové sklady 

o Datový sklad – Data Warehouse 

o Datové tržiště – Data Mart 

 Pomocné datové sklady 

o Operativní datová uložiště 

o Dočasná datová uložiště 

Pro vybudování struktury datových skladů v organizaci existují dva koncepty, z nichž lze 

vycházet.                     [13] 

2.7.1 Koncepce Billa Inmona 
 

U tohoto konceptu se nejprve buduje centrální datový sklad a teprve z něj se vytvářejí 

problémově orientovaná datová tržiště. Toto řešení ovšem vyžaduje relativně vyšší počáteční 

náklady na analýzu a dlouhý časový interval na kompletní realizaci, na druhou stranu se ale 

jedná o nejčistější řešení s jednoduchou správou.                 [13] 

2.7.2 Koncepce Ralpha Kimballa 
 

Tato koncepce vychází z výroku Ralpha Kimballa: „Datový sklad není nic jiného, než 

sjednocení datových tržišť“ a charakterizuje jeho pojetí datových skladů. Podle něj vede cesta 

k centrálnímu datovému skladu sjednocením tematicky orientovaných datových tržišť. 

Výhodou je postupné budování datového skladu a tím i pozvolné rozložení finančních 

nákladů v čase a poměrně rychlé poskytování prvních analytických výstupů. Nevýhodou 

ovšem je, že datová tržiště jsou budována jen na základě požadavků jednotlivých útvarů 

organizace a do doby vytvoření centrálního datového skladu neexistuje celopodnikový pohled 

na data. Při centralizaci datových tržišť je navíc nutné ještě nakonec jednou podstoupit složitý 

proces ETL.                      [13]  
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2.7.3 Konsolidovaný datový sklad (EDW-Enterprise data Warehouse) 
 

Tento typ datového skladu je oproti předešlému navrhován jako jednotná struktura pro 

všechny skupiny v organizaci. Na začátku musí stát návrh potřeb uživatelů a oddělení, což 

má zvýšené nároky na vývoj celkového řešení. 

Výhodou u tohoto skladu je, že údaje v EDW jsou stejné pro veškerá oddělení v organizaci, 

jsou jednotné a nedochází tak k jejich redundanci. Data v tomto skladu jsou velice detailní, to 

znamená, že jsou na úrovni jednotlivých transakcí.                [10] 

Nad tímto skladem jsou zřizována jednotlivá datová tržiště, která však operují nad 

společnými daty konsolidovaného datového skladu a výstupy jsou pak pro všechny skupiny 

shodné.                     [10] 

V konsolidovaném datovém skladu jsou data uložena v relační databázi a vzhledem ke 

složitosti ERD se objevují nové metody pro jeho zjednodušení a přizpůsobení koncovým 

uživatelům. Prostředkem k tomu je tzv. Dimenzionální model, který je tvořen fakty (údaje 

měřitelné a měnící se v čase) a dimenzemi(konstanty).  

Výhodou dimensionálního modelování je vysoká srozumitelnost a optimalizace pro složité 

vyhledávání a analýzy dat.                   [10] 

2.7.4 Přírůstkový konsolidovaný sklad 
 

Přírůstkový konsolidovaný sklad vychází z konsolidovaného skladu s tím rozdílem, že 

jednotlivé části jsou budovány postupně (agilní metodou), ale je však nutný detailní návrh již 

na počátku celého řešení.                   [10] 
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2.7.5 Datové tržiště (DMA, Data Marts) 

 

Jde o datové sklady, které jsou primárně určené pro jednotlivé skupiny uživatelů např. úseky 

společnosti, nebo oddělení. Pro každou skupinu pak tedy existuje jedno datové tržiště, které 

obsahuje potřebná data v agregované formě.                 [10] 

V případě budování datového skladu touto formou (dvouvrstvá architektura) mohou vlastnit 

jednotlivá tržiště OLAP, Data Mining, ETL a další nástroje.  

Nevýhodou se ovšem stává redundance dat v tržištích a pak potenciální nejednotnost údajů 

poskytovaných jednotlivými tržišti, čímž v důsledku dochází k rozdílným výsledkům totožné 

analýzy dat. 

Výhodou je snazší implementace a v případě potřeby lze jednoduše přidat další tržiště bez 

složitého zásahu do celého systému. Tento koncept byl však později přepracován a vznikla 

sběrnicová architektura, která se snaží o budování jednotlivých datových tržišť integrovaně 

pomocí sdílených dimenzí.                   [10] 

2.7.6 Operativní uložiště dat – ODS 

 

Operativní uložiště dat (ODS, Operational Data Store) je stejně jako DSA nepovinou součástí 

BI. Používá se k uchovávání aktuálních dat, která mohou být čerpána s velmi nízkou dobou 

odezvy a jsou vhodná jak k analýzám o malém objemu dat, či např. získávání informací o 

zákaznících (call, support centra).                  [10] 

Pro splnění účelu maximální operativnosti bývá operativní datové uložiště spojeno 

s datovými zdroji prostřednictvím EAI platforem. 

EAI(Enterprise application integration) jsou replikační mechanismy (replikační systémy), 

které umožňují vzájemnou komunikaci mezi libovolnými aplikacemi a to v reálném čase a 

nepotřebují přitom jejich vzájemné přímé propojení. Tento datový tok by měl totiž 

operativnímu datovému uložišti předávat data průběžně a v reálném čase, nikoliv dávkově, 

jako je tomu u datových pump (technologie ETL). 
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2.7.7 Dočasné uložiště dat – DSA 
 

Dočasné uložiště (DSA, Data Staging Areas) se používá za účelem urychlení procesu vlastní 

extrakce dat. Tímto je přímo spojen s ETL nástroji a slouží k prvotnímu uložení dat po 

procesu extrakce.                    [10] 

DSA avšak není pro kompletní BI řešení povinná a nutná, používá se v případech 

(konvertování dat do jiného formátu, než ve kterém se nacházejí), kdy je potřeba provádět 

transformace dat a to bez ovlivnění výkonnosti produkčních systémů. 

Data v dočasném uložišti jsou velice detailní, avšak mohou být nekonzistentní a jsou uloženy 

ve stejné struktuře jako ve zdrojových systémech.                [10] 
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2.8 Dolování dat 
 

Proces dolování dat (Data Mining) je jednou z dalších nedílných součástí Business 

Intelligence a můžeme ho najít jako součást všech významnějších komerčních databázových 

produktů. 

Historie dolování sahá do doby 90. let minulého století, tedy až bylo z HW hlediska možné 

v podnicích zpracovávat větší objemy dat. Data mining tedy využívá objemné velikosti dat 

přímo v datovém skladu, nicméně zpravidla nepřistupuje k agregovaným datům v Data 

Martech. 

Přesný pojem dolování dat je specifikován takto [3]: Dolování dat lze charakterizovat jako 

proces extrakce relevantních, předem neznámých nebo nedefinovaných informací z velmi 

rozsáhlých databází. Důležitou vlastností dolování dat je, že se jedná o analýzy odvozované z 

obsahu dat, nikoli předem specifikované uživatelem nebo implementátorem, a jedná se 

především o odvozování predikativních informací, nikoli pouze deskriptivních. Dolování dat 

slouží manažerům k objevování nových skutečností, čímž pomáhají zaměřit jejich pozornost 

na podstatné faktory podnikání, umožňují testovat hypotézy, odhalují ve stále se zrychlujícím 

a složitějším obchodním prostředí skryté korelace mezi ekonomickými proměnnými apod. 

 

Dosud bylo nasazování Data mining výhradně výsadou velkých společností, které měly 

dostatečné prostředky a byly také plně schopny využít potenciálu tohoto nástroje. Oproti 

tomu malé a střední organizace se musely postupně propracovávat sběrem dostatečného 

objemu dat potřebného pro tuto analýzu. 

Zdrojem dat zde mohou být např. monitorování návštěvnosti webových stránek, nákupní 

košíky zákazníků v e-shopech, vyplňování různých formulářů či dotazníků atd.      [3] 

.  
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2.9 Competitive Intelligence 
 

V současném světě globalizace i působících dopadů krize stále častěji zjišťujeme, že stávající 

informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé 

skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším 

časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracovat informace pro potřeby 

strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Vytvoření takovýchto 

podkladů je přitom pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu 

naprosto zásadní. 

O to větší význam pro strategické rozhodování vedení podniku mají kvalitní podklady v době 

krize. V krizi dochází k bolestnému procesu odstraňování všeho starého a překonaného, tedy 

toho, co v novém období již stačit nebude. 

Podniky, které chtějí na daném trhu hrát významnou roli, začaly ve stále větší míře pociťovat 

potřebu specifických informací jdoucích daleko za rámec běžných informací získaných 

z analýz realizovaných v rámci procesu tvorby podnikových konkurenčních strategií. 

Z tohoto důvodu tyto podniky začaly začleňovat do své organizační struktury útvary 

zabývající se touto problematikou, tedy útvary tzv. Competitive Intelligence .  [6] 

Competitive Intelligence, někdy také Competitor nebo Company Intelligence, definuje 

terminologická databáze TDKIV jako „zjišťování, sledování a vyhodnocování konkurenčního 

prostředí (firmy, organizace) s cílem odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její 

strategické záměry. Zahrnuje analýzu a syntézu dat, resp. informací, které se transformují do 

strategických znalostí, shromažďování informací o konkurenci a sledování subjektů 

firemního okolí (trh, stát, právo a legislativa, politické a demografické souvislosti)."         [11] 

 Charakteristickým rysem CI je schopnost vidět mimo vlastní společnost, proto se CI 

nezabývá pouze konkurencí, ale i celým konkurenčním prostředím (např. průmyslové 

odvětví). 

Systematický vývoj CI můžeme sledovat od 80. let 20. století, kdy si Spojené státy americké 

uvědomily sílu japonského trhu a zjistily, že mu nejsou schopny konkurovat. Tato situace 

vznikla proto, že americký trh byl po dlouhá léta (prakticky od 2. světové války) bez vážnější 

konkurence a nevěnoval dostatečnou pozornost vývoji na jiných trzích. Uvědomění si 

konkurence cizích trhů vedlo nejprve ke vzniku oboru CI, pak k následnému zřízení 
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samostatných oddělení CI ve velkých firmách. V roce 1986 vznikla první profesní organizace 

- Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP). O čtyři roky později, v roce 1990, 

byla vytvořena evropská dceřiná organizace a téměř po 20 letech od vzniku samotné SCIP, 

vznikla i v České republice její odnož, SCIP CZECH.     [4] 

CI je účinným nástrojem pro úspěch v konkurenčním boji a může manažery včas varovat 

před hrozbami a upozorňovat je na příležitosti. Díky CI mohou být firmy flexibilnější a 

maximálně vycházet vstříc potřebám zákazníků. Mezi hlavní přínosy uplatňování CI patří 

předvídání změn na trhu, mapování konkurence a předvídání jejích kroků, možnost učit se 

z úspěchů a chyb druhých nebo možnost vstupovat na nové trhy.    [4] 

Podle odhadů se CI v organizované podobě věnuje zhruba 65 - 85 % firem a toto procento 

neustále narůstá s tím, jak se zvyšuje riziko v souvislosti s globální otevřeností trhů.         [16] 

Obecně můžeme říct, že hlavním cílem CI je poskytnout firmě správné informace ve správný 

čas a umožnit jí tak předehnat konkurenci a nenechat se ničím překvapit. To konkrétně 

znamená identifikovat hrozby a příležitosti, předvídat změny na trhu, snižovat míru 

neurčitosti a rizikovosti rozhodnutí, zvyšovat tržby a zisky, poskytovat ne nezbytně přesnou, 

ale užitečnou informaci.         [8] 

 V souvislosti s cíli CI hovoříme o aktivním (útočném) a defenzivním (obranném) 

zpravodajství. Aktivní zpravodajství slouží k získávání, shromažďování, třídění 

a analyzování informací potřebných k podnikání za účelem eliminace neurčitosti daného 

rozhodnutí a jeho variant s cílem dosáhnout efektivnějšího vynaložení využitelných zdrojů 

(čas, peníze, lidé a prostředky) při realizaci těch nejvýhodnějších variant. Defenzivní 

zpravodajství spočívá v ochraně vlastních informací, dat, počítačových a komunikačních 

systémů podniku tak, aby se minimalizovala možnost konkurence využít je v konkurenčním 

boji.                      [12] 
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2.9.1 Competitive Intelligence vs Business Intelligence 
 

V běžné praxi managementu našich firem se konkurenční zpravodajství nejčastěji dává do 

souvislosti s pojmem Business Intelligence (ve zkratce BI). Pojem Business Intelligence 

zavedl v r. 1989 Howard J. Dresnar (Novotný a kol., 2004), který jej definoval jako: sadu 

konceptů a metod určených pro zkvalitnění rozhodnutí firmy.                 [6] 

Z výše popsaných definic BI v předešlých kapitolách existují v podnikatelské praxi 

minimálně tři odlišné názory na vymezení vzájemného vztahu pojmu Business Intelligence a 

Competitive Intelligence. Tento vztah bývá uváděn následujícími možnostmi: 

Competitive Intelligence je rovno Business Intelligence. 

Competitive Intelligence je součástí Business Intelligence, kdy BI je nadřazený systém CI a 

CI se zabývá získáváním informací, které nejsou v tržním prostředí běžně identifi kovatelné. 

Competitive Intelligence je chápáno jako relativně samostatný informační systém, který je 

orientován na vnější prostředí s důrazem na získávání informací o konkurenci. Business 

Intelligence je naopak chápáno jako proces orientovaný na vnitřní prostředí (to znamená, že 

pracuje s informacemi, které se nacházejí uvnitř firmy, ale mohou se týkat jak vnitřního, tak 

i vnějšího prostředí).                      [6] 

Zjednodušeně lze říci, že CI se zaměřuje na externí informační zdroje a slouží především pro 

jednorázová strategická rozhodnutí s důrazem na identifikaci a účelné vynakládání 

ekonomických zdrojů. BI se zaměřuje na zdroje interní a slouží především pro opakovaná 

operativní rozhodnutí s cílem zvyšovat účinnost podnikových procesů.              [12] 
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Hlavní odlišnosti mezi CI a BI uvádí tabulka: 

  CI BI 

Orientace Spíše strategická Spíše taktická 

Rozhodnutí Často ad-hoc Převážně opakovaná 

Časový horizont Střednědobý a 

dlouhodobý 

Převážně 

krátkodobý 

Cíle Převážně proměnné Převážně stálé 

Pohled Mikroekonomický i 

makroekonomický 

Mikroekonomický 

Zdroje informací Převážně externí 

Bílé, šedé i černé 

Převážně interní 

Převážně bílé 

Povaha dat Měkká i tvrdá Tvrdá 

Tab. 1 - odlišnosti mezi CI a BI   zdroj:[12] 

 

Z výše uvedených odlišností vyplývají i odlišné způsoby práce s informacemi a nároky na 

informační technologie. Profesionálové CI mimo jiné potřebují zpracovávat řadu 

sekundárních informačních zdrojů. Jedná se například o databáze ekonomických subjektů, 

mediální databáze, databáze patentů a průmyslových zdrojů, kreditní databáze, statistické 

údaje atd. Kromě toho provádí i vlastní šetření a zpracovávají data z interních systémů 

organizace.                     [12] 
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3 Analýza současného stavu vývojového prostřední Business 

Intelligence aplikací dané firmy 
 

Kapitola je věnována analýze současného stavu vývojového prostředí nástrojů Business 

Intelligence a aplikacím dané firmy. 

Produkty jsou rozděleny do tří kategorií: 

 Enterprise Business Intelligence produkty 

 Databáze/ERP produkty 

 Produkty pro monitorování výkonnosti podporující inovace 

Enterprise Business Intelligence produkty 

 

Jde o produkty, nástroje a aplikace Business Intelligence, které jsou nezávislé na databázích, 

operačním systému a ERP. 

Jedná se také o společnosti, které vycházejí a žijí výhradně z poskytování nástrojů Business 

Intelligence, údržby a podporu pro poskytované služby. 

Tyto firmy a dodavatelé jsou ve svém podnikání velice dobří a úspěšní. Díky tomu je většina 

z nich na trhu nejméně 15 let, mají tisíce zákazníků a milióny uživatelů, a pokud chtějí uspět 

a přežít i v budoucnosti, musí být vzhledem k dnešní době vidět jejich celkový postup vpřed. 

Databáze/ERP produkty 

 

Produkty, které jsou dodávány s možností výběru buď jako databáze, nebo ERP řešení. 

Některé z funkcí ERP mohou být naopak vřazeny do databáze/aplikace a nemusí tak být 

k dispozici samostatně. 

BI nástroj je však často závislý na typu databáze a s jinou databází není možno pracovat. 

Není to ale omezení, nýbrž prvek designu. Podstatou je, že produkt je speciálně navržen tak, 

aby byl spuštěn přesně v daném prostředí. 
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Důsledkem nasazení přímo v daném prostředí pak mohou být významné úspory nákladů jak 

na software tak i náklady na další vývoj. Až donedávna byla tato funkce často omezena, 

avšak u některých z funkčně robustních produktů v rámci trhu velkých firem ji již nabízeli.  

Produkty pro monitorování výkonnosti podporující inovace 

 

Mluvíme o výrobcích a produktech, které mají v dnešní době ještě stále nízkou úroveň 

návratnosti (méně než 100 milionů dolarů) a používají se obvykle pouze na úrovni oddělení, 

ne jako kompletní firemní produkt. 

Většina z těchto aplikací pochází z určitého odvětví BI, jako jsou Balanced Scorecards 

(pohledy a monitorování výkonu organizace), finanční rozpočtování a další. Tyto aplikace 

jsou určené ke sledování a monitorování stávajícího výkonu organizace a jeho postupnému 

zlepšování. 

U velkých podniků však tyto aplikace nejsou zcela jasnou volbou, protože většina z nich již 

používá více těchto BI produktů, což je velice nákladné a jejich cílem je naopak snížení počtu 

používaných aplikací a modulů, za účelem snižování nákladů. 

Existuje však zhruba 40% společností a organizací, které nemají a neuplatňují žádnou BI 

strategii, nebo nevyužívají žádný produkt z tohoto trhu. Pro tento případ můžou být tyto 

produkty naopak výborným místem pro start. 
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3.1 Hodnocení a porovnávání nástrojů využívaných v organizaci 
 

Zdrojem informací pro ohodnocení a porovnání jednotlivých nástrojů využívaných v dané 

organizaci bylo rozeslání písemných dotazníků jednotlivým prodejcům komerčních produktů. 

V mnoha případech byly organizace vyzvány k přímé demonstraci jejich funkčnosti. 

Jak během názorných demonstrací, prostřednictvím screenshotů a konferenčních hovorů 

firma hodnotila, jak se nástroj chová za různých podmínek. Tam, kde byly zjištěny 

nedostatky, či chybějící funkcionality a další pochybnosti, byly body odečítány.  

V některých případech se udělovaly půl body, kdy jsou požadované funkce sice dostupné, 

nicméně jen částečně. Byly také udělovány body s hodnotou 0,2, a to v případě, kdy sice 

zařízení a funkcionality k dispozici nejsou, ale byly například v určité fázi rozpracování. 

3.1.1 Seznam hodnocených platforem a nástrojů 

 Microstrategy 

 BizzScore Suite 

 Microsoft 

 Information Builders 

 Hyperion 

 Oracle 

 Applix 

 SAP NetWeaver BI 

 SAS Institute 

 Cognos 

 QlikTech 

 SAP Business Objects 

 Actuate 

Nástroje byly porovnávány a hodnoceny v následujících oblastech: 

 Funkcionalita 

 Použitelnost a vizualizace 

 Infrastruktura a architektura 

 Bezpečnost a připojení 

 Vyhledávání a varování  
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3.1.2 Funkčnost a komplexnost 
 

V následujícím grafu jsou nástroje BI hodnocena dle základních funkcí, které obsahují. Jedná 

se například o podporu datových skladů a datových kostek, správu metadat, reportování, 

plánování, vyhodnocování, monitorování, srovnávání ukazatelů a plánů, analýzy dat, 

prognózování, analýzu rizik, atd.                  [16] 

Jejich pozice byla vypočtena stylem poskytováním jeden bod za každé kritérium, pro které 

byla přijata kladná odpověď ('Ano') a následně sečtením bodů. 

Maximální počet bodů je 24. Je nutno poznamenat, že hodnocení základních funkcí se zdá 

mít nepřímý vztah s podílem na trhu. Stanovení vůdci (z hlediska příjmů) Business Objects, 

Cognos a SAS mají menší objem základních funkcionalit, než některé z produktů 

dodavatelských firem s mnohem menšími příjmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Základní funkcionality      Zdroj: [16] 
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3.1.3 Použitelnost a vizualizace 
 

V této části jsou produkty seřazeny na základě jejich snadnosti použití, jejich přívětivost 

prostředí a na jaké úrovni poskytují podporu pro vizualizaci výsledků. Obecně jeden 

z kritických faktorů úspěchu při budování informačního systému je právě schopnost uživatele 

získat užitečné poznatky a informace a to bez nutnosti trávit čas na školeních a dalším 

vzděláváním.                     [16] 

Maximální dosažitelný počet bodů v této kategorii je 13. 

Je zde jasná úroveň subjektivity z pohledu snadnosti použití a designu obrazovky, obě jsou 

důležitá měřítka a jsou věrohodným odrazem využitelnosti jednotlivých produktů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Použitelnost a vizualizace      Zdroj: [16] 

 

  



31 

 

3.1.4 Infrastruktura a architektura 
 

Význam infrastruktury a architektury je přímo spojen s významem vybudovaného BI řešení 

nad firmou. 

Jestliže se záměr využití informací získávaných z BI systému ke změně nebo vylepšení 

obchodní strategie rozběhne a firma chce produkovat s konkurenčními výhodami, pak je 

dosažení správné infrastruktury a architektury zásadní. 

Do této kategorie je zahrnuta také podpora platformy a podpora pro portály. 

Kupodivu zajímavý počet zákaznických organizací, které tvoří velké množství uživatelů 

Business Intelligence (tisíce souběžných uživatelů) si vybralo provoz na mainframe (vlastním 

výkonném HW zařízení), ne protože by to byla jediná možnost (nedostatek dostupnosti 

kapacit), ale v tomto případě by bylo velice nákladné a nepohodlné si vybrat produkt, který 

nemá svůj nativní provoz založen na mainframe architektuře.              [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Infrastruktura a architektura      Zdroj: [16] 
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3.1.5 Bezpečnost a připojení 
 

Jednotlivá skóre produktů vznikla ohodnocením následujících parametrů: 

 Podpora jednotného přihlášení, podpora Active a Enterprise Directories 

 Dostupnost datové autorizace na úrovni řádků, sloupců, zda jsou reporty a 

dashboardy automaticky upravovány 

 Rozdělení databázových oprávnění, počet rozdílných připojení ke zdrojům dat 

a do datových repozitorů                 [16] 

 

Z obrázku je čitelné, že BI dodavatelé s velkým podílem na trhu dosáhli velmi dobrého skóre, 

přičemž nejvyšší bylo 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Bezpečnost a připojení      Zdroj: [16] 
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3.1.6 Vyhledávání a varování 
 

Vyhledávání a varování je poměrně malá, nicméně velice důležitá kategorie. Některé 

produkty však mají lepší vybavení než ostatní v souvislosti s vyhledáváním metadat a jejich 

konzistenci. V případě, že je BI systém použit k detailnímu vyhledávání, tak hlavním 

problémem je vždy konzistence, či přesnost informací, která je přímo závislá na přesnosti 

jejich definic.                      [16] 

Upozornění nebo také Alerting je důležitou součástí BI systému a to zejména pro lidi, kteří 

pracují s různými zařízeními v reálném čase, jako jsou PDA, SmartPhone, BlackBerry. 

Přináší sebou automaticky generování zprávy z BI systému a informuje tak uživatele o nějaké 

konkrétní situaci, která nastala. Mohou chtít například vědět přijetí objednávky, nízkou 

úroveň zásob, atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Vyhledávání a varování      Zdroj: [16] 
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3.1.7 Celkové srovnání 
 

V souvislosti s celkovým srovnáním je důležité poznamenat, že prvních 5 produktů je 

uzpůsobeno k instalaci pro organizace s velkým počtem uživatelů a to i přesto, že žádný 

z nich nemá pověst produktu spjatu se snadným používáním. Nicméně se jedná o velice 

kvalitní produkty (cenově náročné), které nabízí širokou škálu funkcí a výkonu rozmanitému 

spektru uživatelů.                     [16] 

Většina BI řešení je v současnosti používána pouze jako modul a nejsou nainstalovány 

kompletně pro celé firmy. Jsou omezeny počtem uživatelů a tendence je používat produkty 

zhruba od středu grafu, které mají všechny pověst snadného použití. 

Ve spodní části grafu se nachází produkty dodavatelů, které doposud nebyly příliš úspěšné 

nebo nevyplňují mezeru na trhu BI řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Celkové srovnání      Zdroj: [16] 
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3.1.8 Cenové srovnání 
 

V tomto grafu jsou vymezeny informace o cenách do dvou kategorií, 100 uživatelů a 2000 

uživatelů. Vzhledem k cenám a množství uživatelů je možné rozdělit dodavatele BI produktů 

do tří kategorií. Čím delší je modrá plocha, tím vyšší je cena produktu: Vidíme, že špičkami 

se staly produkty NetWeaver BI od firmy SAP a Microstrategy.              [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Cenové srovnání      Zdroj: [16] 
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3.2 Závěry a vyhodnocení 
 

Kdo bude produkt využívat? 

U všech je kladen velký důraz na snadnost použití, vizualizace, vyhledávání a upozorňování a 

uživatelskou přívětivost, aby produkt zvládla využívat většina firemních uživatelů, nejen 

odborní IT pracovníci. 

Pokud jsou uživateli také IT profesionálové a umějí používat sofistikované informační 

systémy, pak je větší důležitost kladena na funkčnost oproti použitelnosti. 

Jaká je stávající infrastruktura? 

Jsme-li například stávajícím uživatelem Oracle, nemusí se hledat žádné další produkty a vše 

obstará Oracle BI Suite, zvláště pokud využíváme Oracle Application produkty jako 

Peoplesoft, JD Edwards, které jsou již v ceně. 

Pro uživatele SAP je samozřejmostí využití produktu SAP NetWeaver a integrace Business 

Objects funkcí. 

Uživatelé rozsáhlých společností by se rozhodně měli zamyslet nad nabídkou společnosti 

Microsoft a jejich přední linií reprezentované sadou Microsoft Office, která osloví množství 

koncových uživatelů, včetně toho, že je tato možnost podstatně levnější, než klasické BI 

produkty. 

Jaký je počet uživatelů? 

Někteří z dodavatelů vynakládají větší úsilí do podpory velmi vysokého množství uživatelů, 

než ostatní. V této oblasti jsou tahouny MicroStrategy a SAP, které se soustředí výhradně na 

prodej organizacím s velkým počtem uživatelů. Lze tak vyčíst i z jejich cen, které jsou 

uváděny na webových stránkách. 

Jaký máme rozpočet? 

Rozdíly v cenách nabízených produktů jsou opravdu výrazné. Už při pohledu na graf a 

sloupec s  počtem uživatelů 2000 můžeme vyčíst, že na vrcholu stojí produkt společnosti 

SAP a Microstrategy, což se de facto shoduje s předchozí otázkou o počtu uživatelů. 
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Je třeba mít ale na paměti, že BI systém není nikdy zcela dokončen a budou stále přibývat 

noví uživatelé s novými požadavky a to samozřejmě vyžaduje finanční prostředky. 

Avšak dobře navržené a zavedené BI projekty vykazují vynikající návratnost i přes velkou 

počáteční investici. 

Koho si tedy vybrat? 

Je velice pravděpodobné, že velké a nezávislé společnosti, které se zabývají vytvářením BI 

řešení delší dobu, budou kvůli tlaku na ceny a soutěž pohlcovat menší developerské 

organizace, jako to už učinili např. Oracle, SAP a Microsoft a budou je brzy následovat i 

IBM nebo třeba HP. 

BI řešení je významnou investicí a je potřeba se ujistit, že společnost, se kterou budeme 

obchodovat a uskutečníme u ní nákup daného produktu, bude neustále k dispozici, kdykoliv 

bude potřeba. 

Velice těžko se vybírá mezi hlavními dodavateli produktů a zjištění, které řešení je úplně 

nejlepší je velice náročný úkol, jelikož BI řešení od některého z dodavatelů může vyhovovat 

nějakému výčtu kritérií, například z hlediska ceny, funkčnosti, supportu, nicméně další 

dodavatelé tomuto výčtu vyhovují také. 

Při zavádění prvního BI systému je velice vhodné se ujistit, že jsou v ceně produktu také 

poradenské služby, které napomohou při prvotní realizaci systému.              [16] 
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4 Výběr portfolia vhodných BI aplikací  
 

Následující výběr portfolia aplikací, které jsou použity pro projekt, je definován na základě 

jejich dostupnosti pro autora, dále zkušeností vývojářů s danými produkty a samozřejmě také 

s ohledem na vhodnost použití na daném projektu specifikovaném koncovým uživatelem. 

Pro řešení našeho úkolu jsou vybrány následující aplikace: 

 

4.1 Oracle SQL Developer 
 

Oracle SQL Developer je zdarma poskytovaný produkt společností Oracle. Jde o vývojové 

prostředí, které zjednodušuje vývoj a správu databáze Oracle a umožňuje kompletní 

modelování dat. 

Právě díky němu je vývojář schopen po navázání konektivity na server zákazníka spravovat 

databázi dodavatele a má tak možnost vytvářet či měnit celou datovou strukturu, nebo ji 

přizpůsobit novým požadavkům koncových uživatelů zákaznické firmy. 

V našem případě poslouží k vytvoření nové tabulky nad databází, která bude použita při 

vývoji nového reportu, a budou z ní čteny požadované údaje. 

Na počátku bude nově vytvořená tabulka naplněna náhodnými daty, namísto reálných 

podnikových, za účelem bezpečného otestování samotné funkčnosti a správného zařazení 

tabulky do databázové struktury. 

 

4.2 SAP Crystal Reports 
 

Crystal Reports je softwarový produkt společnosti SAP a je de facto standardem na poli 

reportingu. Umožňuje vytvářet silné, robustní, bohatě formátovatelné, dynamické reporty a 

vizualizace z prakticky jakéhokoliv libovolného datového zdroje. 

Jedná se tedy o robustní reportingový nástroj, který mění transakční a relační data do 

použitelné a srozumitelné formy, kdy je možno tyto výstupy dále používat, například pro 

strategické rozhodování či řízení dané firmy.  
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Při řešení našeho projektu je tento produkt použit jako hlavní vývojářský nástroj, pomocí 

kterého bude zpracován návrh a design požadovaného reportu a také následně zajištěny 

všechny jeho funkcionality, jež požaduje koncový uživatel. 

 

4.3 SAP InfoView 
 

Firma SAP přišla s InfoView jako s webovým desktopem, který slouží jako aplikace s celou 

řadou užitečných funkcí, díky nimž můžeme zjistit důležité obchodní informace o naší 

společnosti. 

Z tohoto prostředí InfoView můžeme přistupovat právě k reportům vytvořeným v Crystal 

Reports, Web Intelligence dokumentům a mnoha dalším. 

Nespornou výhodou je možnost zobrazení požadovaných informací (reportů), přímo 

prostřednictvím webového prohlížeče a následná možnost exportu do dalších aplikací, jež 

firma podporuje (jako Microsoft Excel, apod.) a dále je uložit na specifická umístění (disky, 

disková pole, přenosná média, atd.). 

Všechny funkcionality jsou nám nabídnuty až po přihlášení do webového prostředí, většinou 

pomocí SAP uživatelského jména a hesla.  

Hlavní funkcí této aplikace, která je nabídnuta koncovým uživatelům, je tzv. „schedulování“ 

reportů, což ve zkratce znamená nastavení výstupních parametrů, které má spouštěný report 

obsahovat a zobrazení tak požadovaných informací a údajů. 

Tato platforma nabízí nejen funckionality pro koncové uživatele, ale také vývojové prostředí 

pro programátory a vývojáře, ve kterém je možno vytvořit tzv. Web Intelligence reporty, 

velice podobné reportům vyvíjených v prostředí aplikace Crystal Reports. 

 

4.4 Microsoft Excel 2010 
 

Tabulkový procesor firmy Microsoft je zde využit pouze jako prezentační nástroj, určený pro 

zobrazení výstupních dat reportu, kdy je jejich výběr ke zpracování snadnější a čtení 

v některých případech přehlednější, než v prostředí webovém, či ve formátu PDF.  
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5 Využití aplikací na daném projektu a vyhodnocení řešení  

5.1 Zadání řešeného problému 
 

Základním impulsem pro vytvoření projektu je požadavek koncového uživatele, který tvoří 

specifikace problému, jenž má být daným vývojářem zpracován a vyřešen. 

 

Požadavkem je vytvoření nového reportu a kalkulace nové metriky MRR – Monthly Return 

Rate, což je v podstatě procentuální podíl mezi počtem vrácených zařízení (RETURNS), 

například z důvodu reklamace a celkovým počtem zařízení expedovaných (DELIVERIES) 

danou firmou a to za dobu šesti, tří a jednoho měsíce. 

 

Report musí obsahovat přehlednou hlavičku s výčtem definovaných parametrů, graf, popř. 

více grafů, jenž jsou generovány na základě uživatelem zvolených parametrů a datový 

(hodnotový) výstup na samotném konci reportu. 

 

Po vytvoření finální verze reportu je před uvedením a zavedením do samotného plného 

provozu nutno zajistit otestování koncovým uživatelem a zadavatelem v předem připraveném 

vývojovém prostředí, jež má simulovat reálný provoz s konkrétními a reálnými daty. 

 

Po schválení uživatelem je report z vývojového prostředí přesunut (povýšen) do reálného 

produkčního prostředí a následně je řešitelskou firmou poskytována služba v podobě podpory 

a řešení případných problémů či chyb spjatých se samotným provozem. 
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5.2 Příprava dat 
 

Příprava dat pro report spočívá ve vytvoření nových potřebných tabulek a pohledů, které jsou 

naplňovány interními daty organizace zákazníka pomocí technologie ETL, datových pump a 

s nimi souvisejících aplikací (Informatica, atd.). 

Po navázání konektivity na daný server jsme schopni takto pomocí Oracle SQL Developeru 

zkontrolovat, zda jsou tabulky daty skutečně naplněny a zda jsou tato data správná. Toto lze 

otestovat například pomocí jednoduchých SELECT dotazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Kontrola dat, Oracle SQL Developer     Zdroj: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Kontrola dat, Oracle SQL Developer     Zdroj: Autor  
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5.3 Vytvoření schématu dat nového reportu 
 

Po přihlášení do Crystal Reports a vytvoření nového reportu je nutné nejprve vybrat správné 

objekty (tabulky) z databáze a poté mezi nimi navázat potřebná spojení („nalinkovat“), pro 

zachování správné funkčnosti. 

K tomu nám slouží okno Database Expert, ve kterém je po úspěšném připojení na server 

možné v první záložce Data vybírat potřebné objekty z dané databáze. 

 

Ve druhé záložce v pořadí (Links) nastavujeme vztahy mezi vybranými objekty. Vztahy jsou 

řešeny klasickou databázovou cestou, kdy vybíráme z nabídky možných spojení (Inner join, 

Left, Right – Outer Join, apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Vytvoření vztahů mezi objekty(Crystal Reports)  Zdroj: Autor  
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5.4 Návrh reportu M13 – Monthly Return Rate – MRR  
 

Po vytvoření datového schématu pro daný report přichází fáze samotného návrhu designu.  

Struktura reportu je tvořena pomocí sekcí. Sekce tvoří Headery(hlavičky) a Footery(patičky), 

do kterých se umisťují požadované objekty, jako jsou různá datová pole (Fields), obrázky, 

grafy, apod. 

 

Celkový návrh reportu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Návrh designu reportu(Crystal Reports)  Zdroj: Autor 

 

První část reportu tvoří logo společnosti následované výčtem uživatelem zvolených 

výstupních parametrů. Dle výběru těchto parametrů je pak utvářena celková struktura reportu 

a také jeho konečný vzhled po spuštění. 
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Další sekce patří návrhům jednotlivých grafů a v poslední části také návrhu tabulky dat. 

Každá jednotlivá sekce obsahuje samostatný graf, který je vytvořen a formátován na základě 

požadavků uživatele. Musíme pro tyto grafy také nastavit zdroje dat, ze kterých budou čerpat, 

tloušťky čar, legendy, popisky os, apod. 

Poslední část reportu, která je tvořena tabulkou dat, je nutné velice pečlivě nastavit. 

Nevhodně a nepřesně umístěná datová pole mohou způsobit nekonzistenci konečného 

výstupu a neposlední řadě také velké odchylky, či chybné umístění do sloupců ve výstupu 

aplikace Excel. 

 

Návrh tabulky výstupních dat: 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Návrh tabulky výstupních dat(Crystal Reports)    Zdroj: Autor 

Abychom mohli ve výstupu reportu zobrazit jen takové informace, jaké opravdu chceme, je 

nutné k vytvořeným objektům reportu (pole, grafy) správně naprogramovat pomocí jazyka 

SQL podmínky, podle kterých budou tyto objekty, na základě zvolených výstupních 

parametrů, zobrazovány. 

K tomu nám slouží tzv. Formula Workshop, který obsahuje a zobrazuje veškeré objekty 

obsažené v reportu a je možné v něm díky Formula Editoru tyto objekty editovat a měnit 

jejich stávající vlastnosti. 

Formula editor (programování podmínek výstupu): 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Formulace podmínek pro zobrazování objektů (Crystal Reports) Zdroj: Autor  
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5.5 Vytvoření nabídky output parametrů 
 

Pro koncové uživatele je nutné vytvořit nabídku parametrů, díky nimž budou schopni po 

spuštění reportu zobrazovat všechny požadované informace. 

Aplikace Crystal Reports obsahuje nabídku Field Explorer, v níž musíme vytvořit a upravit 

parametr Output type. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 – Field Explorer (Crystal Reports) Zdroj: Autor 

Editace parametru spočívá v nastavení jména parametru, datového typu (String), nastavení 

LOVu (List of Values – Static) a především v naplnění tohoto listu samotnými hodnotami 

(Value), ze kterých bude uživatel vybírat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Editace parametrů(Crystal Reports)   Zdroj: Autor  
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5.6 Testování nově vytvořeného reportu – nastavení parametrů 
 

Při dokončování návrhu reportu je nutné ihned začít s testováním všech jeho funkcionalit, aby 

se zabránilo případným budoucím problémům po zařazení do plného provozu a jejich 

pozdnímu odhalení a způsobení tak dalších zbytečných nákladů spojených s opravami. 

 

Crystal Reports umožňuje ve svém prostředí i samotné spuštění vytvářeného reportu a 

umožní tak i jeho okamžité otestování. Spuštění reportu je zahájeno fází nastavování 

výstupních parametrů, které budou ve výstupu zobrazeny. 

V našem případě je nutno nastavit sadu parametrů, např. Business Area, Customer, Unit type, 

Unit version, End Month, Group By a Output type 

 

Obr. 16 – Nastavování parametrů při testování(Crystal Reports)   Zdroj: Autor 
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Na celkovou strukturu výstupní podoby reportu mají největší vliv parametry Group By a 

Output type. 

Poznámka: Parametr Group By slouží k vytvoření skupin dat. Seskupování je prováděno na základě zvolení 

seskupovacího parametru, který vychází z předešlých parametrů, například Business Area, Customer, Factory, 

apod. 

 

Obr. 17 – Nastavení parametru Output type(Crystal Reports)   Zdroj: Autor 

Podle jednotlivých zvolení těchto parametrů jsou rozdílně zobrazovány grafy a tabulka 

reportu. 

Pro bližší vysvětlení si nastavení parametrů vysvětlíme na testovacím příkladu uvedeném 

v další kapitole. 
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5.7 Kontrola výstupu vytvořeného reportu 
 

Příklad: 

Pokud uživatel zvolí u parametru Group by – No grouping a u parametru Output type –3 

months moving average, je zobrazen pouze jeden graf, a to pro data v 3-měsíčním období. 

Tabulka dat pak obsahuje sloupec s měsíci, kterých se výběr týká a dále s údaji za 3 - měsíční 

období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Testování-Kontrola výstupu (graf) (Crystal Reports)  Zdroj: Autor 

Tabulka výstupních dat: 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Testování-Kontrola výstupu (tabulka dat)-(Crystal Reports)  Zdroj: Autor  
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5.8 Testování reportu před zavedením do provozu 
 

Další testování bude prováděno přímo na platformě firmy SAP Business Objects InfoView, 

avšak zatím v testovacím prostředí, nicméně už s reálnými daty, kdy je ověřena celková 

funkčnost reportu. Po úspěšném otestování včetně schválení koncovým uživatelem proběhne 

povýšení do plného produkčního prostředí. Report v tomto prostředí ale stále zůstává, jako 

záloha, pro případ poruchy či nějakého nedopatření a je možné ho tedy kdykoliv znovu 

použít. 

Spuštění reportu se provádí volbou „schedule“ a nastavením potřebných parametrů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Testování – Nastavení parametrů (SAP-InfoView)  Zdroj: Autor 

Volba parametru Output type: 

 

 

 

Obr. 21 – Nastavení parametru Output type-(SAP - InfoView)   Zdroj: Autor 
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5.9 Kontrola výstupu v testovacím prostředí 
 

Po spuštění reportu vidíme, že výstup je totožný jako v prostředí aplikace Crystal Reports, 

což je pozitivní zpráva a objekty jsou naformátovány správně a změna prostředí tudíž 

nezpůsobí změnu výstupu. 

 

Obr. 22 – Testování – Kontrola výstupu (graf) (SAP-InfoView)  Zdroj: Autor 

 

Obr. 23 – Testování – Kontrola výstupu(tabulka dat) (SAP-InfoView)  Zdroj: Autor 
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5.10 Kontrola výstupu v programu Microsoft Excel 2010 
 

Poslední kontrola správnosti funkčnosti reportu je provedena v tabulkovém procesoru firmy 

Microsoft (Excel 2010). 

Aby bylo možné report v této aplikaci otevřít, je nutné před jeho samotným spuštěním 

nastavit jako výstupní formát Microsoft Excel. Je možné si samozřejmě dále nastavit další 

možnosti, jako například zobrazení pouze dat bez obrázků (grafy, loga, atd.), omezit 

zobrazování hlaviček sloupců, odebrat formátování textu a mnoho dalšího.  

Po uložení exportovaného reportu do počítače a jeho otevření je nutné se zaměřit hlavně na 

kontrolu dodržení sloupců vzhledem k jednotlivým nadpisům a k nim přiřazeným datům a 

také jejich zobrazovanému formátu (procenta, lomítka, tučnost písma, apod.). 

 

 

Obr. 24 – Testování – Kontrola výstupu (Microsoft Excel 2010)  Zdroj: Autor 
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6 Závěr  
 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat analýzu aplikací a nástrojů Business Intelligence a 

využití výsledků analýzy na základě konkrétním koncovým uživatelem zadaných požadavků 

v konkrétním projektu (viz. Kapitola 5.1). Tyto, v úvodu definované cíle práce byly splněny. 

Potřebná teoretická východiska týkající se dané problematiky a odborné terminologie z 

prostředí BI jsou zpracována v teoretické části diplomové práce (viz. Kapitola 2), kde jsme 

nahlédli do samotné technologie Business Intelligence a představili si obsažené komponenty 

včetně principů jejich využití. 

Zákaznická firma si z obchodních důvodů přála zůstat anonymní a taktéž firma, ve které byl 

projekt řešen. 

Řešený projekt byl dokončen v řádném termínu a schválen samotným koncovým uživatelem 

zákaznické organizace, což je patrné z praktické části diplomové práce.  

Nově vytvořený report bude využíván v plném produkčním prostředí zákaznické firmy a 

bude sloužit koncovým uživatelům pro vyhodnocování obchodní situace. 

Samotná práce ukazuje, jak je možné pomocí Business Intelligence nástrojů efektivně využít 

a analyzovat v reálném čase informační bohatství a zdroje dané firmy, čímž šetří nejen velké 

finanční prostředky, které by byly v opačném případě určené k zaměstnání specializovaných 

analytiků, ale umožňuje zákaznické firmě také práci s kvalitně zpracovanými informacemi, 

Tyto informace jsou pro jejich správné rozhodování naprosto zásadní, stejně jako snížení 

časových nároků manažerů. 

Řešení nabízí koncovým zákazníkům díky webovskému prostředí aplikace velice intuitivní a 

uživatelsky přívětivé ovládání a také rovněž v tomto případě tedy odpadá nutnost najímat 

další IT specialisty v daném oboru.  

Diplomová práce potvrdila, že využívání technologií Business Intelligence je přínosem pro 

firmy, které je využívají, má však také svá omezení a zápory jako většina IT technologií. 

  



53 

 

Seznam použité literatury: 
 

Tištěné zdroje: 

1. GÁLA, Libor. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a 

mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové 

informatiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 482 s. ISBN 80-247-1278-4. 

 

2. KIMBALL, Ralph. The data warehouse lifecycle toolkit. 2nd ed. Indianapolis, IN: 

Wiley Pub., c2008, s. 297-376. ISBN 9780470149775. 

 

3. NOVOTNÝ, Ota. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2005, 254 s. ISBN 80-247-1094-3. 

 

4. ŠMEJKAL, Petr. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k 

situaci v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury 

a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2006. 103 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Břetislav Šimral. 

 

5. TVRDÍKOVÁ, Milena. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2000, 110 s. ISBN 80-716-9703-6. 

 

Elektronické zdroje: 

6. BARTES, František. Competitive Intelligence: Nástroj získávání specifických 

podkladů pro strategická rozhodování vrcholového vedení podniku. In: Portal 

CI [online]. 2010 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.portalci.cz/ci-v-

praxi/odborne-clanky/autorske-clanky/bartes-f-competitive-intelligence-nastroj-

ziskavani-specifickych-podkladu-pro-strategicka-rozhodovani-vrcholoveho-vedeni-

podniku 

 



54 

 

7. BOHUSLAV, Jiří. Metody a procesy čištění dat: Data Profiling. In: [online]. [cit. 

2013-04-17]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/business-intelligence/metody-

a-procesy-cisteni-dat.htm 

8. BYLOKOVÁ Kateřina, Martin ČECH; Gabriela MASAŘÍKOVÁ; Alena 

SEDLÁČKOVÁ a Martina STROUPKOVÁ. Competitive Intelligence a Portál CI. 

Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 1 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z 

WWW: http://www.inflow.cz/competitive-intelligence-portal-ci. ISSN 1802-9736. 

9. FIRMA ABC [prezentace] Business Intelligence Product Survey. 2012 [cit. 

17.04.2013]. Dostupné z: http://leteckaposta.cz/854574329. 

10. KAŠÍK, Michal. Manažerské informační systémy a jejich úloha v řízení 

podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.strateg.cz/download/Michal_Kasik-MIS.pdf. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita Brno. Vedoucí práce RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 

 

11. KIMLIČKA, Štefan. Competitive intelligence. In: KTD: Česká terminologická 

databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna 

ČR, 2003- [cit. 2013-04-17]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000438&local_base=KTD. 

12. NEČAS, Miroslav. Aktuální trendy v Competitive Intelligence. ProInflow [online]. 

10.07.2010 [cit. 17.04.2013]. Dostupné z WWW: http://pro.inflow.cz/aktualni-trendy-

v-competitive-intelligence. ISSN 1804–2406. 

13. POKORNÁ, Dagmar. Možnosti analýzy podnikových dat [online]. Zlín, 2010 [cit. 

2013-04-17]. Dostupné z: 

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/14438/pokorn%C3%A1_2010_dp.pdf?s

equence=1. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce doc. 

Ing. Zdenka Prokopová, Csc. 

 

14. Přehled technologie OLAP (Online Analytical Processing). In: Microsoft [online]. 

2013 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-

help/prehled-technologie-olap-online-analytical-processing-HP010177437.aspx 



55 

 

15. SCHILLER, Martin. Co se skrývá pod zkratkou ETL?: Jak zpracovat informace 

uložené v různých podnikových systémech. In: [online]. 2003 [cit. 2013-04-17]. 

Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/co-se-skryva-pod-zkratkou-etl.htm 

16. ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci [online]. 2007 [cit. 17.04.2013]. 

Dostupné z: http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10000545-22200570-600000_d-

competitive-intelligence-v-organizaci. 
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IS/ICT - Information System/Information and Communication Technology 
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JDBC - Java Database Connectivity 

MOLAP - Multidimensional Online Analytical Processing 

ROLAP - Relational Online Analytical Processing 

HOLAP - Hybrid Online Analytical Processing 
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HW – Hardware 
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