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1 Úvod 

Množství elektronicky uložených dat se prudce zvyšuje a předpokládá se, že tento 

trend bude pokračovat. Například dle studie z roku 2011 společnosti IDC [5] vyplývá, že 

digitální svět v příslušném roce vyprodukoval 1,8 zettabytů dat a je předpokládáno, že do roku 

2020 se množství dat znásobí nejméně 50krát. V tomto množství nejsou zahrnuty jen informace 

z webů, ale jsou zde započítány i informace uložené na lokálních počítačích a na serverech. 

S rostoucím množstvím dat se zvyšuje potřeba s těmito daty pracovat a analyzovat je. Analýza 

velkých dat se uplatňuje například při monitorování sociálních sítí, v oblasti telekomunikací, 

bankovnictví, zdravotnictví, IT. V oblasti telekomunikací se může jednat o určení výše škody, 

jež vznikne přechodem zákazníka ke konkurenci. V oblasti bankovnictví je vhodné určit 

nejprofitabilnější produkt, vhodnou nabídku pro zákazníka či modelovat riziko. 

Ve zdravotnictví roste potřeba analyzovat data zaslaná ze senzorů, analyzovat individuální 

historická zdravotnická data, určit výsledné interakce předepsaných léků. Analýza velkých dat 

je potřebná i v oblasti informačních technologií, kde je využita ke kontrole běhu systému [15]. 

Na základě výše uvedených příkladů lze konstatovat, že roste potřeba pracovat s velkým 

objemem dat, s daty, která rychle vznikají, a s různorodými daty. Tato oblast je souhrnně 

označována jako Big Data. Na základě výše uvedených skutečností lze tvrdit, že problematika 

Big Data se stává značně aktuální oblastí, a proto je tato dizertační práce věnována právě této 

oblasti.  

Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, tj. 

základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách různorodých dat 

(zvláště nestrukturovaných dat) a následně vytvoření obecného rámce pro uplatňování 

platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Problematika dizertační práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna do šesti kapitol, 

které směřují ke splnění definovaného cíle práce. První kapitola je zaměřena na objasnění 

pojmů souvisejících s pojmem Big Data. Jsou definovány pojmy data, informace, znalost, 

Business Intelligence, Competitive Intelligence a Big Data, přičemž Big Data jsou definována 

pomocí 3V atributů, a to pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy objemem, rychlostí a 

různorodostí. V druhé kapitole jsou uvedeny technologie využívané v oblasti platformy Big 

Data. Tato kapitola je především zaměřena na Hadoop, Key-value, Document, Graph,  
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High-Performance Analytics. Třetí kapitola je věnovaná zmapování současného stavu 

úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy Big Data na základě výsledků z průzkumů 

společností Gartner, Business Application Research Center - BARC GmbH, AIIM, 

NewVantage Partners LLC a EMC. Čtvrtá kapitola je zaměřena na zjištění stavu nasazení 

platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských společnostech pomocí dotazníkového 

šetření. Poznatky z vlastního dotazníkového šetření jsou následně využity v páté kapitole, kde 

je navrhováno řešení pro práci s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti v České 

republice za pomocí nástrojů společností Oracle a SAS Institute. V šesté kapitole je navržen 

rámec pro nasazování platformy Big Data, který vznikl analýzou a syntézou poznatků jednak 

získaných v procesu aplikace platformy Big Data v konkrétní společnosti a také ze získaných 

poznatků při studiu existujících rámců doplněných osvědčenými postupy z praxe. 
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2 Cíl a struktura práce 

V dizertační práci je řešena problematika využití platformy Big Data v business 

procesech. Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, 

tj. základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných 

činnostech v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách 

různorodých dat (zvláště nestrukturovaných dat) a následně vytvoření obecného rámce 

pro uplatňování platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Práce je rozčleněna kromě úvodu a závěru do šesti kapitol. V rámci první kapitoly jsou 

definovány pojmy data, informace, znalosti, Business Intelligence, Competitive Intelligence a 

pojem Big Data. Pojem Big Data je charakterizován pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy 

objemem, rychlostí a různorodostí. Ve druhé kapitole jsou uvedeny technologie využívané 

v oblasti platformy Big Data. Tato kapitola je především zaměřena na Hadoop, Key-value, 

Document, Graph, High-Performance Analytics. Ve třetí kapitole je zmapován současný stav 

úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy Big Data. Jsou analyzovány výsledky 

průzkumů společností Gartner, Business Application Research Center - BARC GmbH. AIIM, 

NewVantage Partners LLC a EMC. Čtvrtá kapitola je věnovaná zjišťování stavu poznatků a 

nasazení platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských společnostech pomocí 

dotazníkového šetření. Poznatky z vlastního dotazníkového šetření jsou využity v páté kapitole, 

kde je navrhováno řešení pro práci s platformou Big Data v podmínkách konkrétní společnosti 

v České republice. Soustředili jsme se na získávání informací z nových zdrojů dat a analýzu i 

nestrukturovaných dat. Jelikož společnost využívá technologie společností Oracle a SAS 

Institute, je navrhované řešení hledáno na těchto platformách. Pozornost je změřena 

na produkty Oracle Endeca Information Discovery, SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením 

o Text Mining, SAS® Sentiment Analysis, SAS® Visual Analytics a Base SAS®. V šesté 

kapitole je navržen rámec pro nasazování platformy Big Data, který vznikl analýzou a syntézou 

poznatků jednak získaných v procesu aplikace platformy Big Data v konkrétní společnosti a 

také ze získaných poznatků při studiu existujících rámců doplněných osvědčenými postupy 

z praxe. 
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4 Obsah a metodický postup práce 

Metodický postup práce sleduje splnění cíle práce. Po formální stránce je práce kromě 

úvodu a závěru rozvržena do šesti kapitol. V rámci první kapitoly byly definovány pojmy data, 

informace, znalosti a jejich vzájemné vazby. Rovněž byl objasněn pojem Business Intelligence 

a pojem Competitive Intelligence. Na závěr první kapitoly byl charakterizován pojem Big Data, 

který je definován pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy objemem, rychlostí a různorodostí. 

Společnost IBM rozšiřuje tuto definici o čtvrté V s označením veracity (tedy věrohodnost) [15]. 

Pro úplnost je uvedeno vysvětlení jednotlivých pojmů. 

Volume (objem) – v dnešní době je zpracováváno velké množství dat a tempo jejich 

vzniku je stále rostoucí. Již není dostačující měřit objemy dat v řádech terabytů, ale postupně 

se měření přesouvá do řádu petabytů (1015 bytu). Toto tvrzení lze například doložit rostoucím 

počtem RFID (Radio Frequency Identification) čipů. Zatímco v roce 2005 bylo v oběhu dle 

odhadů 1,3 miliardy těchto čipů, v roce 2011 počet vzrostl na 30 miliard. Se vzrůstajícím 

počtem čipů v oběhu tak stoupá i počet vyprodukovaných dat. 

Variety (různorodost)  - různorodost vzniká díky snaze zachytit všechna data, která se 

týkají rozhodovacího procesu. Objevila se tak potřeba analyzovat i nestrukturovaná data 

(například názory na Facebooku). Analýza se však nemusí týkat jen psané podoby, například 

společnost TerraEchos vyvinula systém na klasifikaci zvuků. 

Velocity (rychlost) – rychlost je v tomto pojetí chápána jako doba, za kterou data, jež 

dorazila do společnosti, jsou zpracována (nebo je jim porozuměno). Rychlá analýza dat je 

důležitá v mnoha oblastech: například ve zdravotnictví při analýze stavu pacienta, ve finančním 

sektoru při analýze zpráv z trhů. V literatuře [15] je dokonce uvedeno, že je možno analyzovat 

přes pět milionů zpráv z finančních trhů za sekundu.  

Veracity (věrohodnost) – tento pojem se týká kvality nebo důvěryhodnosti dat. Big 

Data nástroje mají za úkol transformovat data do důvěryhodné podoby a odstranit vzniklé šumy. 

Jako ukázkový příklad zdroje nedůvěryhodných dat může posloužit Twitter. Kupříkladu v roce 

2012 se v Mexiku konaly prezidentské volby a pomocí Twitteru probíhalo množství politických 

diskusí. Nicméně bylo zjištěno, že řada přispívajících vystupovala pod fiktivními účty. 
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Ve druhé kapitole byly uvedeny a charakterizovány technologie, které jsou spojovány 

s problematikou Big Data. Tato kapitola byla především zaměřena na Hadoop, Key-value, 

Document, Graph, High-Performance Analytics. V rámci aktivit spojených s touto prací jsme 

některé technologie prakticky vyzkoušeli. Například jsme měli možnost pracovat s distribucí 

Hadoopu, kterou nabízí společnost Cloudera. K Hadoopu jsme přistupovali přes prostředí 

produktu Base SAS®. Nejdříve jsme pomocí příkazu libname připojili Hadoop jako novou 

knihovnu. Pro upřesnění lze doplnit, že koncepce knihoven v produktech SASu lze připodobnit 

schématům v oraclovských databázích. Dále již bylo možné postupovat jako při práci s běžnými 

datovými zdroji. Tedy například využívat možností jazyka sql pomocí příkazu proc sql či 

překopírovat tabulky do jiné knihovny například pomocí příkazu: 

data vlastni.customers; 

 set  hadoop.customers; 

run;  

Třetí kapitola byla na základě poznatků z proběhlých dotazníkových šetření v letech 

2012-2013 vykonaných společnostmi Gartner, Business Application Research Center - BARC 

GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC a EMC věnovaná zmapování současného stavu 

úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy Big Data. Lze konstatovat, že v rámci řešení 

v kapitolách jedna až tři byla naplněná první část cíle, tedy systemizovat poznatky v oblasti 

platformy Big Data.  

Čtvrtá kapitola byla věnovaná zjišťování stavu poznatků a nasazení platformy Big 

Data ve vybraných českých a slovenských společnostech pomocí dotazníkového šetření. 

Zaměřili jsme se na zjišťování, zda je pojem Big Data v českých a slovenských společnostech 

známý a zda v českých a slovenských společnostech již s Big Daty pracují nebo se jimi již 

zabývají, jaká oblast byla pomocí těchto nástrojů řešena a zda se uživatelé setkali s nějakými 

problémy při implementaci. Před vlastním dotazníkovým šetřením jsme formulovali pět 

hypotéz. Pro ověření správnosti hypotéz byl využit test hypotézy o relativní četnosti. Rovněž 

jsme analyzovali, zda mezi některými faktory je možné vysledovat závislosti. Konkrétně byly 

analyzovány následující vztahy: 

a) závislost mezi využíváním Business Intelligence nástrojů a znalostí pojmu Big Data,  

b) závislost mezi názorem respondentů na Big Data a splněním jejich očekávání 

po implementaci. 

Pro hledání závislosti mezi dvěma nominálními proměnnými (mezi využíváním 

Business Intelligence nástrojů a znalostí pojmu Big Data) byl využít Chí-kvadrát test 
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o nezávislosti. Pro hledání závislosti mezi dvěma ordinálními proměnnými (mezi názorem 

respondentů na Big Data a splněním jejich očekávání po implementaci) byl využít Spearmanův 

koeficient pořadové korelace. 

Na základě provedeného dotazníkového šetření bylo možno konstatovat, že pojem Big 

Data není mezi uživateli neznámým pojmem. Dále bylo možné vypozorovat závislost mezi 

skutečností, zda uživatelé využívají nástroje Business Intelligence a jejich znalostí pojmu Big 

Data. Další zajímavým zjištěním byl fakt, že uživatelé z oblasti Big Data nejvíce potřebovali 

pracovat s různorodými daty. Z dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že respondenti, kteří 

využívají technologie pro práci s Big Daty, vidí hlavní přínos ve zvýšení efektivity procesů a 

snížení nákladů. Významným zjištěním je také skutečnost, že značná část respondentů jako 

důvod nevyužívání technologií pro práci s Big Daty uvádí nevhodné oblasti ve společnosti, 

které by bylo vhodné řešit pomocí technologií Big Data, a významná část respondentů 

v současné době řeší jiné problémy. Pro řešení problematiky v páté kapitole týkající se využití 

práce s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti byla klíčová dvě zjištění, a to potřeba 

pracovat s různorodými daty a skutečnost, že značná část respondentů uváděla, že nemá 

ve společnosti vhodné oblasti, které by spadaly do oblasti Big Data. Byli jsme však přesvědčeni, 

že názory těchto uživatelů mohly být ovlivněny jejich dosavadními znalostmi v oblasti Big Data 

a nebyli seznámeni se všemi možnostmi, které oblast Big Data nabízí. 

Poznatky z vlastního dotazníkového šetření byly následně využity v páté kapitole, 

kde je navrhováno řešení pro práci s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti v České 

republice. Hlavním požadavkem společnosti bylo analyzovat oznámení škodných událostí a 

dotazy klientů, kteří se obracejí na klientské centrum. Dále bylo třeba pro účely marketingu 

společnosti analyzovat data z webových stránek, například http://www.penize.cz/, 

http://www.mesec.cz/, http://www.finance.cz/, http://finance.idnes.cz/, 

http://zpravy.aktualne.cz/finance/, http://www.kurzy.cz/, případně sociální sítě, aby bylo 

možné zjišťovat reakce veřejnosti na její produkty a marketingové kampaně. Soustředili jsme 

se tedy na získávání informací z nových zdrojů dat a analýzu i nestrukturovaných dat. 

Při navrhování konkrétního řešení byl požadavek aplikovat v co největší míře technologie, které 

již společnost využívá. K tomuto požadavku vedlo mimo jiné úsilí o minimalizaci nákladů, kdy 

bylo cílem v co největší míře využít již zakoupených licencí. Další výhoda spočívala ve využití 

technologií, se kterými jsou již zaměstnanci obeznámeni, a nebyla tak nutná ve velkém rozsahu 

konzultace externích expertů či zaškolování zaměstnanců. Významnou motivací byly také 

časové úspory, jelikož při implementaci zcela nových technologií by jejich implementace 

http://www.penize.cz/
http://www.mesec.cz/
http://www.finance.cz/
http://finance.idnes.cz/
http://zpravy.aktualne.cz/finance/
http://www.kurzy.cz/
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mohla být časově náročná. Jelikož společnost využívá technologie společností Oracle a SAS 

Institute, bylo navrhované řešení hledáno na těchto platformách. Pozornost byla změřena 

na produkty Oracle Endeca Information Discovery, SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením 

o Text Mining, SAS® Sentiment Analysis, SAS® Visual Analytics a Base SAS®.  

V práci byla demonstrována například analýza nestrukturovaných dat z webových 

stránek pomocí nástroje SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením o Text Mining. Za jednu 

z předností tohoto produktu lze považovat skutečnost, že umožňuje pracovat s českým jazykem. 

Při práci s produktem SAS® Enterprise Miner™ je nejdříve nutné v daném produktu vytvořit 

nový projekt, v rámci kterého se vytváří příslušná analýza. Uživatelé zadávají jednotlivé kroky 

analýzy pomocí uzlů, které myší přetahují na pracovní plochu a určují jejich návaznosti pomocí 

šipek. Jako zdroj dat může být využita již připravená vstupní tabulka, nebo lze využít uzel 

s názvem „Text Import“. Tento uzel je zvláště vhodný, pokud je požadováno využívat data 

z internetových zdrojů. Pomocí tohoto uzlu je totiž možné nastavit, které webové stránky mají 

být analyzovány. Dále je vhodné využít uzel s označením „Text Parsing“. Pomocí tohoto uzlu 

lze zjistit, jaké výrazy se požívají v příslušných dokumentech, v jakých vystupují rolích 

(například jako podstatné jméno, sloveso), s jakou frekvencí. V rámci vlastností tohoto uzlu je 

možno využít nastavení „Ignore Part of Speech“, pomocí něhož lze určit slovní druhy, které 

nemají být zahrnuty do analýzy. Jako velmi užitečný lze hodnotit uzel „Text Filter“. Tento uzel 

uživatel může využít, pokud potřebuje eliminovat určité výrazy, které nejsou pro analýzu 

důležité. Pomocí tohoto uzlu je možné také identifikovat synonyma ve výrazech. Rovněž lze 

využít uzel „Text Topic“, který pracuje s termíny v kontextu témat. 

Kategorizace postojů zákazníků k produktu na pozitivní, negativní a neutrální byla 

představena pomocí nástrojů SAS® Sentiment Analysis a SAS® Visual Analytics. V nástroji 

SAS® Visual Analytics byla také demonstrována možnost vytváření Word cloudů. Nástroj 

SAS® Visual Analytics je však především specifický svou architekturou, která umožňuje  

in-memory zpracování. Důležitou komponentou tohoto řešení je SAS LASR Analytic Server. 

V práci bylo uvedeno, jak je možné LASR Server spouštět a jakým způsobem na něj nahrávat 

data, aby byla přístupná pro uživatele.  

V práci byly rovněž uvedeny skripty v jazyku SAS pro prohledávání internetových 

stránek, které jsme vytvořili pro účely této práce. Vytvořené skripty je možno spouštět 

na platformě Base SAS pomocí prostředí SAS Windowing Environment, Windows klienta 
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s označením SAS Enterprise Guide, nebo přes webového klienta SAS Studio. Skript v jazyku 

SAS může mít například následující podobu: 

/*6. kód*/ 

option symbolgen mlogic mprint; /*volby pro snadnější kontrolu logu*/ 

 

%macro prohledavani_webu (stranka, pojistovna); 

/*první naplnění proměnných*/ 

%let i=1; 

%let stop = NE; 

 

%do %while("&stop."="NE"); 

filename wstranka url "&stranka"; /*připojení webové stránky*/ 

 

/*vytvoření výstupní tabulky - pro každou stránku bude vytvořena zvláštní 

tabulka*/ 

data ruceni&i.; 

 format href  $varying32767.; 

 infile wstranka length=len lrecl=32767;; 

 input line $varying32767. len; /*každý řádek zdrojového kódu je uložen do 

proměnné line*/ 

 

/* pokud řádek obsahuje název dané pojišťovny, je do proměnné pojistovna 

uložen daný název*/ 

if find(upcase(line),"&pojistovna.") then do; 

    pojistovna="&pojistovna."; 

 end; 

 

  /*zjištění domény*/ 

 url = "&stranka.";  

 call scan(url,2,pos,len,'/'); 

 domena=strip(substr(url,1,pos+len-1)); 

 

/*zjištění odkazu na další webovou stránku s názory*/ 

 if find(line,'>Další »') then do; 

    bunka = substr(line,1,find(line,'">Další »')); 

    href = substr(bunka,find(line,'href','i',-length(bunka))+6);  

 href = substr(href,1,length(href)-1); 

 href=tranwrd(href,'amp;',''); 

 href=tranwrd(href,'& ','&'); 

 href = cats(domena,href); 

 call symputx("stranka",href); /*nový odkaz je uložen do proměnné 

stranka*/ 

    call symputx("stop","NE"); 

   end; 

run; 

 

/*pokud není nalezen odkaz na další stránku s názory, cyklus prohledávání 

je ukončen*/ 

proc sql noprint; 

  select count(href) into :count_href from ruceni&i. where href ne ''; 

quit; 

 

%if &count_href. = 0 %then %let stop= ANO; 

 

%let i=%eval(&i.+1); 

 

filename wstranka clear; 
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%end; 

 

%mend; 

 

/*uživatel zvolí úvodní stránku vyhledávání a název společnosti, která je 

vyhledávána*/ 

%prohledavani_webu 

(stranka=http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&

TN=v&ftxt=&hpp=10, pojistovna=ČSOB); 

 

Tento skript zjišťuje, zda se na webové stránce 

http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt

=&hpp=10 a odkazovaných stránkách pomocí tlačítka Další vyskytuje název pojišťovny ČSOB.  

Je možné konstatovat, že byla splněna druhá část cíle, kdy na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti byly aplikovány poznatky týkající se platformy Big Data 

při analýzách různorodých dat (zvláště nestrukturovaných dat). 

V kapitole šesté byl navržen rámec pro nasazování platformy Big Data, který vznikl 

analýzou a syntézou poznatků jednak získaných v procesu aplikace platformy Big Data 

v konkrétní společnosti a také ze získaných poznatků při studiu existujících rámců doplněných 

osvědčenými postupy z praxe. Šestá kapitola je tedy zaměřena na splnění třetí části cíle, tedy 

vytvoření obecného rámce pro uplatňování platformy Big Data v podnikových business 

procesech. Zvolili jsme postup, který vychází z obecného postupu nasazování řešení v oblasti 

Business Intelligence založený na vodopádovém přístupu (tedy na sériovém vývoji), a doplnili 

jsme jej o řadu vlastních poznatků a doporučení. Jsme přesvědčeni, že námi popsaný postup je 

vhodné aplikovat zvláště ve společnostech, kdy pracovníci, kteří zavádí příslušné řešení, mají 

již zkušenosti s danou business oblastí a uživatelé mají jasnou představu o svých požadavcích. 

Nevýhoda tohoto postupu totiž spočívá ve skutečnosti, že řada uživatelů není schopna si 

představit dodaný výstup, a tak mohou být důležité připomínky zmíněny až v závěrečných 

fázích, kde je realizace změn velmi pracná a nákladná. V situacích, kdy je třeba bližší interakce 

mezi dodavatelským týmem a business týmem, například z důvodu nejasné představy 

o výsledném řešení ze strany uživatelů, nebo z důvodu neznalosti business oblasti ze strany 

dodavatelů, je vhodnější použít agilní přístup. Agilní vývoj prosazuje myšlenku, že jedinou 

cestou prověření správnosti navrženého systému je jeho co nejrychlejší vyvinutí (nebo jeho 

části) a předložení zákazníkovi [2]. Na základě zpětné vazby od zákazníka je následně vyvinuté 

řešení upravováno. Agilní vývoj je tedy charakteristický iterativním postupem s krátkými 

http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt=&hpp=10
http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=8950&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt=&hpp=10
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časovými cykly, díky čemuž mohou budoucí uživatelé brzy vidět částečné výsledky a 

vyjadřovat se k nim [4]. 

Nicméně je třeba zdůraznit, že při nasazování platformy Big Data v podmínkách 

konkrétní společnosti je vždy třeba respektovat specifika dané společnosti. Volba postupu 

nasazování řešení může totiž být ovlivněna například možností získávat data ze zdrojových 

systémů, interakcí s dalšími již nasazenými řešeními, požadavkem uživatelů na brzké ukázky 

reportů atd. Ať už je zvolen agilní přístup nebo přístup, který vychází z obecného postupu, jenž 

je vyžíván při budování Business Intelligence řešení založeném na vodopádovém vývoji, jsme 

přesvědčeni, že lze vytypovat oblasti, které jsou důležité pro oba typy vývoje a jejich podcenění 

vede ke značným komplikacím. V práci byla pozornost zaměřena na oblast cenové nabídky, 

expertů, technického řešení, rozsahu projektu, akceptace jednotlivých fází, analýzy, testování, 

dokumentace a změnových požadavků. 

Rovněž jsme v šesté kapitole uvedli nový přístup v oblasti Big Data pro transformaci 

a načítání dat, a to ELT (tedy Extract Load Transform), který umožňuje transformace provádět 

až v cílovém prostředí. Přístup ELT jsme však v případě konkrétní společnosti nevyužili, 

protože bylo třeba respektovat technické možnosti využitých produktů.  
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5 Aplikované metody práce 

Ve čtvrté kapitole byla věnovaná pozornost zjišťování stavu poznatků a nasazení 

platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských společnostech pomocí dotazníkového 

šetření. Zaměřili jsme se na zjištění, zda je pojem Big Data v českých a slovenských 

společnostech známý a zda v českých a slovenských společnostech již s Big Daty pracují nebo 

se jimi již zabývají, jaká oblast byla pomocí těchto nástrojů řešena a zda se uživatelé setkali 

s nějakými problémy při implementaci. Pro získání těchto informací bylo použité dotazníkové 

šetření. Při získávání a ověřování výsledků z dotazníkového šetření byly využity následující 

statistické metody: 

a) Pro ověření správnosti hypotéz, které byly formulovány před začátkem dotazníkového 

šetření, byl využit test hypotézy o relativní četnosti.  

b) Pro hledání závislostí mezi dvěma nominálními proměnnými byl využít Chí-kvadrát test 

o nezávislosti. 

c) Pro hledání závislostí mezi dvěma ordinálními proměnnými byl využít Spearmanův 

koeficient pořadové korelace. 

Při analýze závislostí lze využít řadu dalších analýz například Pearsonův korelační 

koeficient při analýze závislosti dvou kvantitativních proměnných [10], nebo jednofaktorovou 

analýzu rozptylu (ANOVA) při zjišťování závislosti kvantitativní proměnné na nominální 

proměnné [8]. Tyto analýzy však nejsou v práci podrobněji popisovány, jelikož v práci nejsou 

využity. 

Cílem práce bylo rovněž vytvoření obecného rámce pro uplatňování platformy Big 

Data v podnikových business procesech. Navržený rámec pro nasazování platformy Big Data 

vznikl analýzou a syntézou poznatků jednak získaných v procesu aplikace platformy Big Data 

v konkrétní společnosti a také ze získaných poznatků při studiu existujících rámců doplněných 

osvědčenými postupy z praxe. Při vytváření obecného rámce pro uplatňování platformy Big 

Data v podnikových business procesech byl zvolen postup, který vychází z obecného postupu 

nasazování řešení v oblasti Business Intelligence založeném na vodopádovém přístupu, a byl 

doplněn o řadu vlastních poznatků a doporučení. Byla však rovněž uvedena možnost využít 

agilní vývoj. Agilní vývoj je charakteristický iterativním postupem s krátkými časovými cykly, 

díky čemuž mohou budoucí uživatelé brzy vidět částečné výsledky a vyjadřovat se k nim. 

Agilní vývoj však v rámci této práce vzhledem ke specifikům společnosti nebyl využit. 
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Na základě aplikace oblasti Big Data v podmínkách konkrétní společnosti byly zdůrazněny 

skutečnosti, které jsou obecně platné a využitelné pro oblast Big Data.  
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, tj. 

základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách různorodých dat 

(zvláště nestrukturovaných dat) a následně vytvoření obecného rámce pro uplatňování 

platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Po formální stránce řešení uvedeného cíle a jeho naplnění je v práci rozvrženo do šesti 

kapitol. V rámci první kapitoly byly definovány pojmy data, informace, znalosti a jejich 

vzájemné vazby. Rovněž byl objasněn pojem Business Intelligence a pojem Competitive 

Intelligence. Na závěr první kapitoly byl charakterizován pojem Big Data, který je definován 

pomocí Volume, Velocity a Variety, tedy objemem, rychlostí a různorodostí. Ve druhé kapitole 

byly uvedeny a charakterizovány technologie, které jsou spojovány s problematikou Big Data. 

Tato kapitola byla především zaměřena na Hadoop, Key-value, Document, Graph,  

High-Performance Analytics. Třetí kapitola byla na základě poznatků z proběhlých 

dotazníkových šetření v letech 2012-2013 vykonaných společnostmi Gartner, Business 

Application Research Center - BARC GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC a EMC 

věnovaná zmapování současného stavu úrovně poznatků a potřeb nasazování platformy Big 

Data. Lze konstatovat, že v rámci řešení v kapitolách jedna až tři byla naplněná první část cíle, 

tedy systemizovat poznatky v oblasti platformy Big Data. Čtvrtá kapitola byla věnovaná 

zjišťování stavu poznatků a nasazení platformy Big Data ve vybraných českých a slovenských 

společnostech pomocí dotazníkového šetření. Zaměřili jsme se na zjišťování, zda je pojem Big 

Data v českých a slovenských společnostech známý a zda v českých a slovenských 

společnostech již s Big Daty pracují nebo se jimi již zabývají, jaká oblast byla pomocí těchto 

nástrojů řešena a zda se uživatelé setkali s nějakými problémy při implementaci. Zajímala nás 

také významnost závislosti mezi faktory využívání Business Intelligence nástrojů a znalostí 

pojmu Big Data a závislost mezi názorem respondentů na problematiku Big Data a splněním 

jejich očekávání po implementaci. Při získávání a ověřování výsledků z dotazníkového šetření 

byly využity statistické metody testování hypotéz. 

Poznatky z vlastního dotazníkového šetření byly následně využity v páté kapitole, kde 

je navrhováno řešení pro práci s Big Daty v podmínkách konkrétní společnosti v České 

republice. Pozornost byla zaměřena na zlepšení business procesů v oblasti škodných událostí, 

marketingu a komunikace se stávajícími klienty i potenciálními klienty. Soustředili jsme se 
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na získávání informací z nových zdrojů dat a analýzu i nestrukturovaných dat. Jelikož 

společnost využívá technologie společností Oracle a SAS Institute, bylo navrhované řešení 

hledáno na těchto platformách. Pozornost byla změřena na produkty Oracle Endeca Information 

Discovery, SAS® Enterprise Miner™ s rozšířením o Text Mining, SAS® Sentiment Analysis, 

SAS® Visual Analytics a Base SAS®. V práci byla demonstrována například analýza 

nestrukturovaných dat z webových stránek pomocí nástroje SAS® Enterprise Miner™ 

s rozšířením o Text Mining, kategorizace postojů zákazníků k produktu na pozitivní, negativní 

a neutrální pomocí nástrojů SAS® Sentiment Analysis a SAS® Visual Analytics. V nástroji 

SAS® Visual Analytics byla také demonstrována možnost vytváření Word cloudů. Rovněž 

byly vytvořeny skripty v jazyku SAS pro prohledávání internetových stránek. Je tedy možné 

konstatovat, že byla splněna druhá část cíle, kdy na vybraných činnostech 

v podmínkách konkrétní společnosti byly aplikovány poznatky týkající se platformy Big Data 

při analýzách různorodých dat (zvláště nestrukturovaných dat). V kapitole šesté byl navržen 

rámec pro nasazování platformy Big Data, který vznikl analýzou a syntézou poznatků jednak 

získaných v procesu aplikace platformy Big Data v konkrétní společnosti a také ze získaných 

poznatků při studiu existujících rámců doplněných osvědčenými postupy z praxe. Šestá kapitola 

je tedy zaměřena na splnění třetí části cíle, tedy vytvoření obecného rámce pro uplatňování 

platformy Big Data v podnikových business procesech.  

Teoretické a praktické přínosy práce 

Teoretické přínosy dizertační práce je možné shrnout do následujících bodů: 

a) Zmapování současného stavu využívaných technologií 

Byl zmapován současný stav využívaných technologií v oblasti platformy Big Data. 

b) Zmapování úrovně poznatků a potřeb využívání platformy Big Data 

Byla zmapována úroveň poznatků a potřeb využívání platformy Big Data v domácích 

a zahraničních společnostech. 

c) Zhodnocení a výběr metod a technologií platformy Big Data v domácích společnostech 

Byly zhodnoceny a vybrány metody a technologie platformy Big Data využívané 

v domácích společnostech. 
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d) Návrh modelu pro nasazení platformy Big Data v business procesech společnosti  

Byl navržen model pro nasazení platformy Big Data v business procesech společnosti. 

V oblasti nasazování řešení pro oblast Big Data v podmínkách konkrétní společnosti jsme 

uvedli řadu poznatků, které jsme získali během působení na pozici konzultanta v dodavatelské 

společnosti zabývající se oblasti Business Intelligence, čím byly zachyceny osvědčené postupy 

ze současné praxe. 

e) Analýza textu v českém jazyce 

Zaměřili jsme se na získání informací pomocí analýzy nestrukturovaných dat. Zdrojem 

pro tuto analýzu byly texty v českém jazyce. Analýza textu v českém jazyce není zatím v České 

republice příliš rozšířená, a proto může tato práce sloužit jako zdroj poznatků pro tuto nepříliš 

rozšířenou oblast. 

 

Praktické přínosy práce jsou následující: 

f) Konkrétní aplikace platformy Big Data ve vytypovaných business procesech 

V rámci aplikace platformy Big Data v podmínkách konkrétní společnosti jsme 

prakticky ukázali, které produkty by bylo možno využít a jakým způsobem by mohlo být řešení 

nasazeno.  

g) Uvedení nových možností získávání informací 

Díky analýze nových zdrojů dat (zvláště nestrukturovaných dat) získávají business 

uživatelé lepší podklady pro rozhodování. V práci bylo představeno získávání informací nejen 

z interních zdrojů, ale i z externích (například z webových stránek). 

h) Vytvoření skriptů pro aplikaci a využití technologií platformy Big Data v rámci produktů 

SAS 

V práci byly navrženy skripty v jazyku SAS, které slouží k vyhledávání zadaných 

výrazů na internetových stránkách. Všechny kódy jsou spustitelné a funkční a lze je tedy dále 

využít i v praxi v oblasti nasazování řešení platformy Big Data. 

i) Konzultace s odborníky 

Aktuální skutečnost jsme zachytili tím, že jsme se neomezili pouze na již publikované 

zdroje, ale konzultovali jsme danou problematiku i s odborníky: s pre-sales konzultantem 

společnosti Oracle pro Českou a Slovenskou Republiku Tomášem Pospíšilem, americkým 
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konzultantem společnosti SAS specializující se na textovou analýzu Michaelem Wallisem a 

s americkým expertem na technickou podporu produktů společnosti SAS s Keithem Myersem.  

j) Uvedení obecně platných poznatků v problematice nasazování řešení platformy Big Data 

Na základě aplikace platformy Big Data v podmínkách konkrétní společnosti jsme 

zdůraznili skutečnosti, které jsou obecně platné a využitelné pro aplikaci platformy Big Data.  
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9 Summary  

Key words: Information and Internet Services, Computer Software, Big Data, Business 

Intelligence. 

JEL classification: L86 

The topic of the thesis is ‘The usage of the Big Data platform in business processes’. 

The aim of this thesis is the systematization of the Big Data knowledge, i.e. the Big Data 

concept and the Big Data technologies, the Big Data application of variety data analysis 

(especially unstructured data) in selected businesses processes in a particular company, to create 

a general framework of the Big Data application in business processes. 

This thesis is divided into six chapters to achieve the aim. The Big Data concept is 

introduced in first chapter. The terms data, information, knowledge and their mutual 

relationships, Business Intelligence, Competitive Intelligence and Big Data are defined. The 

Big Data concept is defined by Volume, Velocity a Variety in this thesis. Then the Big Data 

technologies are introduced in the second chapter. The main attention is paid to Hadoop,  

Key-value, Document, Graph, High-Performance Analytics. The third chapter is dedicated 

to mapping the current situation of the Big Data platform knowledge and usage based on 

the questionnaires of companies: Gartner, Business Application Research Center - BARC 

GmbH. AIIM, NewVantage Partners LLC and EMC. The fourth chapter is dedicated 

to mapping the current situation of the Big Data platform in selected companies in the Czech 

or the Slovak Republic based on the questionnaire. The Big Data application in a particular 

company in the Czech Republic is the topic in the fifth chapter. We focus on new data sources 

and the analysis of the unstructured data. The company uses the Oracle and SAS products, 

therefore these platforms are used in the proposed solution. We focus on tools: Oracle Endeca 

Information Discovery, SAS® Enterprise Miner™ with Text Mining, SAS® Sentiment 

Analysis, SAS® Visual Analytics and Base SAS®. We create a general framework of the Big 

Data application in business processes in the sixth chapter. This framework is based on 

the analysis and the synthesis of the Big Data application in the particular company, the Big 

Data knowledge and our work experience. 


