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1. Úvod 

V dnešní době je kladen důraz především na dostatek kvalitních informací (musejí 

být poskytnuty ve správném tvaru, čase a místě), které jsou klíčovým faktorem pro 

úspěch ve všech oborech lidské činnosti. Tyto informace slouží především manažerům 

a řídícím pracovníkům firem, kteří jsou vystaveni značnému informačnímu tlaku, 

a proto potřebují adekvátní nástroje, které jim pomohu tuto důležitou činnost lépe 

a rychleji zvládnout. [16] 

Těmito nástroji jsou především moderní nástroje Business Intelligence (BI), 

pod kterými si můžeme představit systém nástrojů, projektových řešení a organizačních 

opatření, umožňujících řízení firmy podle znalostí, které pronikají do podniků a institucí 

po celém světě. Nástroje jsou ze své podstaty zaměřeny speciálně na podporu potřeb 

řídících pracovníků. Ti pracují s komplexními informacemi (vybranými nebo 

upravenými daty z celkové části informačního systémem firmy) charakterizujícími 

příslušné procesy ve firmě. BI slouží primárně k identifikaci, lokalizaci a následně 

k podrobné analýze důležitých jevů ve firmě. Problematika BI je složena z řady 

samostatných komponent, které mají vlastní architekturu a metodiky, také jsou 

s provozními systémy svázány řadou vazeb. [16] 

Základem této infrastruktury je pak většinou koncept datového skladu (Date 

Warehouse). DW je databáze, která obsahuje konsolidovaná data (optimalizovaná pro 

reporting, analýzy a archivaci) ze všech možných dostupných zdrojů. [16] 

Hlavním cílem použití nástroj BI je především pomoc manažerům tak, aby kdykoliv 

během dne měli k dispozici přesné informace o výkonnosti firmy (např. úspěšnost 

marketingové kampaně, růst počtu zákazníků, ziskovost, analýza nákladu atd.). [16] 

Pro úspěšné používání BI řešení je opravdu nutné hodnotit kvalitu informací (data 

použitá v určitém kontextu a se specifickou znalostí). Posouzení kvality informací není 

triviální věcí, protože obsahuje vyšší míru subjektivity (není proto možné proces plně 

automatizovat). Ztráty způsobené nekvalitními daty se odhadují jen v USA podle 

různých poradenských firem na stovky miliard dolarů ročně. Kvalitní data, zajištěná 

nástroji datové kvality, zvyšují návratnost investic (užitnou hodnotu) BI řešení. 

Současně získáme také důvěru uživatelů tvořících ve firmě zisk. Změnu k lepšímu 
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pocítí i zákazníci, protože jim společnost bude nabízet pouze vhodné výrobky a 

služby. [15] 

Společnost Biocel Paskov, a. s. se zabývá výrobou magnesiumbisulfitové bělené 

buničiny (technický termín pro označení suroviny (polotovaru), která se získává 

ze dřeva a podle potřeby se chemicky rafinuje) prodávanou pod obchodním názvem 

VIAN-PASKOV. Buničina se používá pro výrobu hygienických výrobků, obalů pro 

přímé balení potravin a pro výrobu grafických papírů. [2] 

Ve firmě Biocel Paskov, a. s. bude vytvořena informační podpora pohybu zásob 

dřevní hmoty, při které se využijí již zmíněné nástroje BI. Cílem diplomové práce bude 

poskytnout pracovníkům přejímky dřevní hmoty a controllingu informace o stavu 

a vývoji zásob dřevní hmoty v reálném čase a umožňovat sledování vývojových trendů 

v oblasti množství. Hlavním úkolem bude vytvořit dashboard s  panely zobrazující 

grafický pohled na zpracované hodnoty o biopalivech, štěpce a vláknině (např. 

procentní zastoupení složek biopaliv, poměr vlastní a nakoupené štěpky, původ 

a doprava vlákniny). Zdrojové denní hodnoty budou agregovány za uživatelem vybrané 

konkrétní období. K lepší denní orientaci bude vytvořen i panel denní přehled 

obsahující všechny potřebné údaje ke konkrétnímu dni. V grafické vizualizaci bude 

využito především koláčových, sloupcových a sloupcových skládaných grafů 

doplněných kontingenčními tabulkami obsahujícími součty za vybrané období. Bude 

také nutné vytvořit ovládací prvky na výběr dnu a období, tak aby se podle nich 

grafické objekty filtrovaly. 

2. Teoretické východiska použitých metod a nástrojů 

2.1. Business Intelligence 

2.1.1. Vývoj 

Na konci sedmdesátých let minulého století se v souvislosti s rozvojem online 

zpracování dat začaly objevovat řešení, které podporovaly manažerské a analytické 

úlohy v podnikovém řízení. Americká firma Lockheed zahájila první pokusy o tyto 

aplikace a v polovině osmdesátých let byly prvně publikovány významné práce k těmto 

aplikacím. Poté přišly na trh v USA první firmy s komerčními produkty 
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pojmenovanými jako EIS
1
 (Executive Information System), které byly založeny 

na multidimenzionálním uložení a zpracování dat. Trh s těmito produkty se začal velmi 

rychle rozvíjet a na začátku devadesátých let se tyto produkty začaly prosazovat i u nás. 

V USA se začal i velmi silně prosazovat další trend v multidimenzionálních 

technologiích označovaný jako datové sklady
2
 (DW - Data Warehouse) a datová tržiště 

3
(DM - Data Marts). Datové sklady, v souvislosti s narůstajícím objemem dat, stále 

častěji potřebovaly vysoce sofistikované analýzy dat s pomocí nejrůznějších 

matematických a statistických metod, proto se začaly nasazovat technologie 

tzv. dolování dat (Data Mining). 

Pro termín BI v dnešní době ještě stále není zavedena jednotná definice, 

podporována jakoukoliv organizací, která se zabývá standardy. V různých literaturách 

zabývajících se touto problematikou jsem našla velmi mnoho definic a nejzajímavější 

z nich zde níže uvádím. 

Různé definice pojmu BI [8]: 

 „Určitá kategorie aplikací a technologií pro sběr, skladování, analyzování a zpřístupnění dat, 

jejichž účelem je pomoci podnikovým uživatelům dělat lepší rozhodnutí. BI aplikace zahrnují 

funkčnost systémů pro podporu rozhodování, dotazování a reportingu, statistických analýz, 

vytváření prognóz a Data Mining.“ [8, str. 18] 

 „Sběr a analýza dat, jejímž cílem je lepší porozumění a reakce na změny, kterým organizace 

čelí.“ [8, str. 18] 

 „Znalosti o podniku získané za pomoci rozličných hardwarových a softwarových technologií, 

které umožňují organizaci přeměnit data na informace. Považuje technologie pouze za 

prostředek, nikoli podstatu Business Intelligence.“ [8, str. 18] 

 „Business Ingelligence je sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je účinně a účelně 

podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Podporující analytické a plánovací činnosti podniků a 

organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na podniková data.“ [8, 

str. 19] 

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

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

výroby, IS/ICT apod.“ [2, str. 19] 

                                                 
1
 EIS – manažerské informační systémy pro podporu řízení. 

2
DW – databáze obsahující konsolidovaná data ze všech dostupných zdrojů dat 

3
 DM – oproti DW jsou zaměřeny na vymezený okruh uživatelů (decentralizované DW) 
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Do nástrojů a aplikací BI se zahrnují [12]: 

 produkční, zdrojové systémy; dočasná úložiště dat – Data Staging Area; 

 operativní úložiště dat – Operational Data Store; transformační nástroje – 

Extraction Transformation Loading;  

 integrační nástroje – Enterprise Application Integration; datové sklady – 

Data Warehouses; 

 datová tržiště – Data Marts; OLAP – On-line Analytical Processing; 

reporting; manažerské aplikace – Executive Information Systems; 

 dolování dat – Data Mining; nástroje pro zajištění datové kvality; 

 nástroje pro správu metadat atd. 

Všechny definice a vymezení mají evidentně společné to, že BI je orientován 

na vlastní využití informací v řízení a rozhodování. Nezaměřuje se na základní 

zpracování dat a realizaci běžných obchodních, finančních a dalších transakcí. 

Celkovou úspěšnost a konkurenceschopnost firmy (kvalitu řízení a výkonnost) ovlivňují 

možnosti využití BI řešení. [8] 

2.1.2. BI v řízení firmy 

Manažeři a podnikoví analytici musí v stále tvrdším konkurenčním boji 

rozhodovat s vysokou zodpovědností pod časovým tlakem. Pro rozhodnutí musí mít 

dostatek relevantní, objektivních a rychle dostupných informací s minimální technickou 

náročností na manipulaci a formulaci nových požadavků na další informace, které 

odpovídají aktuální obchodní nebo výrobní situaci. [8] 

Data jsou většinou zpracovaná a uložená v transakčních systémech (hlavně 

v aplikacích ERP) do relačních databázových systémů což je v některých ohledech 

velmi výhodné. Přehledné uspořádání dat a efektivně navržené datové základny 

umožňují rychlé provádění jednotlivých transakcí a tím poskytují rychlou dobu odezvy 

na položené dotazy. [8] 

Je také současně zajištěna integrita dat, bezpečný přístup k datům a další neméně 

důležité věci spojené s řízením firmy (taktická a operační úroveň řízení).  

Aplikace ERP další transakční úlohy jsou sice schopné analytické operace provádět 

avšak jejich rychlost a pružnost vzhledem k uživatelským požadavkům není optimální. 

Z těchto důvodů se začaly používat speciální technologie a aplikace BI. [8] 
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2.1.2.1. Postavení BI v architektuře IS 

Typickou obecnou architekturu IS podniku ukazuje obrázek 2.1, kde chybí 

subsystémy pro interakci se státní správou, bankovními subjekty a dalšími partnery 

(nelze je zařadit typicky do dodavatelského řetězce). [14] 

V modelu jsou podrobněji naznačeny cesty integrace [14]: 

 CRM (Customer relationship management - řízení vztahů se zákazníky) - integrace aplikací pro 

řízení marketingu, prodeje a služeb zákazníkům.  

 ERP (Enterprise Resource Planning - integrované řízení výroby) - aplikace pro odhady a 

plánování výroby, řízení materiálového zabezpečení, řízení skladů, distribuce hotové výroby a 

účetnictví s financemi. 

 SCM (Supply Chain Management - Řízení dodavatelských řetězců) - aplikace pro analýzu tržní 

poptávky, sledování omezení zdrojů a kapacit a aplikace pro plánování v reálném čase.  

 EAI (Enterprise Application Integration - integrace podnikových aplikací) – řízení znalostí a 

systém pro integraci všech podnikových aplikací se nachází v centru podnikové architektury.  

 KM (Knowledge management nebo BI - řízení znalostí) - logicky umožňuje shrnout data ze 

všech částí podnik a je tudíž v těsné souvislosti s EAI nástroji. Aplikace BI pak umožňuje 

analýzy a syntézy dat, předpovědi vývoje. Výsledky slouží jako základna pro rozhodování na 

poli CRM, SCM i ERP. 

 

Obrázek 2.1 - Obecná architektura podniku [14] 
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2.1.3. Základní principy řešení BI 

Celá řada základních principů je v komponentách BI společná. Mezi ně patří 

především multidimenzionalita, kterou si dále osvětlíme. 

Informační systémy mohou pracovat se dvěma základními typy informací, mezi 

které patří operativní a analytické informace. [8] 

Operativní informace slouží pro realizaci obchodních a dalších transakcí 

v podniku, jsou uloženy v relačních databázích, během dne se mohou i několikrát 

změnit a tím zobrazují aktuální stav podniku (např. účetnictví, obchodní případy,…). 

Transakční systémy (OLTP – Online Transaction Processing) je zpracují v reálném 

čase. Jak již bylo zmíněno data do OLTP systémů se chápou jako primární, zdrojová či 

produkční a systémy pracující s analytickými informacemi (OLAP) tyto data primárně 

používají. OLAP můžeme v technologickém významu chápat jako IT založenou 

na koncepci multidimenzionálních databází. [8] 

Hlavním principem je několikadimenzionální tabulka (princip „n-dimenzionální 

Rubikovy kostky“, která je naplněna nejdůležitějšími podnikovými daty), která 

umožňuje rychle a pružně měnit jednotlivé dimenze. Zobrazuje tak různé pohledy 

uživatele na modelovanou ekonomickou realitu (multidimenzionální pohledy), k tomuto 

účelů se proto nehodí uložení dat v relačních databázích v  třetí normální formě. 

Koncový uživatel nachází pomocí nástrojů souvislosti, které hned nejsou zřejmé 

z primárních dat. Nutností je procházení velkého množství dat, vypočítávání agregací, 

rychlá změna pohledu na data a možné automatizované ukládání do srozumitelných 

tabulek a grafů. [8] 

Multidimenzionální databáze jsou optimalizované pro uložení, interaktivní 

využívání multidimenzionálních dat. Jejich výhodou je rychlost zpracování a efektivní 

analýzy těchto dat. Princip multidimenzionální databáze můžete vidět na 

obrázku 2.2 [8] 
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Obrázek 2.2 - Princip multidimenzionální databáze [2] 

Standardními dvěma dimenzemi jsou zde ukazatele vyjadřující ekonomické 

proměnné a čas. Další dimenze můžeme definovat podle potřeby (např. zákazník, 

komodita, organizační jednotka, dodavatel, konkurent, teritorium,…). Obsah dimenzí je 

tvořen prvky dimenzí (např. konkrétními zákazníky). Prvek multidimenzionální 

databáze tvoří jeden bod, do kterého se promítnou všechny dimenze (prvek může 

obsahovat data nebo předpisy pro jejich transformace). Tyto termíny se v produktech 

různých výrobců (ve firemní dokumentaci) mohou odlišovat. [8] 

Prvky se většinou upořádají do hierarchické struktury tak, že se rozdělí 

na skupiny, podskupiny a na jednotlivé prvky. Nástroje BI většinou poskytují 

automatické agregace hodnot podle definovaných hierarchických úrovní dimenzí. [8] 

Hierarchické uložení agregovaných dat umožňuje uživateli se pružně pohybovat 

po požadovaných úrovních agregace bez jejich nutného přepočtu (princip drill-down 

nebo drill-up  zpřístupnění dat pro nižší či vyšší úrovně agregace). [8] 

Implementace multidimenzionálních dat může být probíhat na dvou úrovních [8]: 

 na úrovni relační databáze (STAR scheme nebo SNOWFLAKE scheme), 

 na úrovni speciální binární databáze. 

Na úrovni relační databáze se pro nedostatky produkčních systémů (pro běžného 

uživatele stává databáze velmi nepřehledná kvůli propojovacím můstkům mezi 
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tabulkami) objevily zjednodušené ERD diagramy přizpůsobené na tvorbu datových 

skladů a přiblížení dat koncovým uživatelům. Vznikem byl relační „dimenzionální 

model“ označovaný jako STAR nebo SNOWFLAKE scheme. [8] 

V centru schématu je tabulka faktů (tabulka sledovaných ekonomických 

a dalších ukazatelů identifikovaných klíčem složeným z klíčů). V dimenzionálních 

tabulkách se ukládají textové informace o hodnotách uložených v tabulce faktů 

(číselník). Reálné dimenzionální tabulky mají veliké množství atributů, pro které 

se nejlépe hodí atributy textové a diskrétní. Příklad STAR scheme můžete vidět na 

obrázku č. 2.3. [8] 

 

Obrázek 2.3 - STAR scheme [8] 

Prostřednictvím SQL jazyka (nástroj pro vytvoření databáze a manipulaci s daty) se 

můžeme dotazovat do datového skladu - tabulka faktů může obsahovat mnohdy statisíce 

až miliony řádků. To může být ale nevýhodné, a proto se dimenzionální tabulky 

upravují (normalizují) do podoby SNOWFLAKE scheme, který můžete vidět na 

obrázku č 2.4. Nevýhodou je však delší odezva na kladené dotazy. [8] 
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Obrázek 2.4 - SNOWFLAKE scheme [8] 

Kombinace obou předešlých přístupů, kdy se do modelu se začlení více tabulek faktů, 

(k nim jsou pak definovány tabulky jednotlivých dimenzí, ty mohou být sdíleny 

jednotlivými tabulkami faktů), se nazývá CONSTELLATION scheme. 

Ekonomický pohled jakékoliv organizace je také multidimenzionální a pro aplikace 

probíhající v určitém čase je počet tří dimenzí nedostatečný. Malé firmy si vystačí 

s tabulkovými kalkulátory a nepotřebují nástroje BI, velké organizace však musí 

informace pro manažera pečlivě připravovat, a proto je forma multidimenzionálních 

informací nutností. [16]  

2.1.4. Hlavní komponenty, typy aplikací a vrstvy 

V BI se konkrétní uspořádání jednotlivých komponent může výrazně měnit 

v rozsahu od nejjednodušších až po nejkomplexnější řešení podle situace podniku nebo 

potřeb daného zákazníka. Vývojem oblasti BI se ustálila obecná architektura řešení, ale 

i tato se může v reálném světě podstatně lišit. [8] 

Celkové řešení BI lze rámcově rozdělit do několika vrstev (podle jejich funkce v celkové 

architektuře) [16]: 

1. Vrstvu aplikací pro získávání, transformaci, čištění a nahrávání dat 

(komponenty datové transformace), které umožňují sběr a přenos dat 

ze zdrojových systémů tak, aby mohla být uložena v řešení BI: 

 ETL systémy – neboli systémy pro extrakci, transformaci a přenos 

dat. 
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 EAI systémy – neboli systémy pro integraci aplikací. 

2. Vrstvu aplikací pro ukládání dat (databázové komponenty), zajišťující 

ukládání, aktualizaci a správu dat pro BI řešení: 

 Datové sklady (Data Warehouse) – základní databázová komponenta 

řešení BI. 

 Datová tržiště (Data Marts) – subjektově orientované analytické 

databáze, součást nebo nadstavba datového skladu. 

 Operativní datová úložiště (Operational Data Store) – podpůrné 

analytické databáze. 

 Dočasná úložiště dat (Data Staging Areas) – databáze pro dočasné 

uložení dat před jejich vlastním zpracováním do databázových 

komponent řešení BI. 

3. Vrstvu nástrojů pro podporu datové kvality (data by měla odpovídat 

realitě), nástrojů pro správu metadat (popis dat, popis jejich obsahu 

a významu pro průběh procesů) a technickou znalost (programovací 

a technologicky závislé schopnosti implementačního týmu). 

4. Vrstvu oborové znalosti (oborová znalost/know-how) obsahující oborovou 

znalost a tzv. best-practies nasazování řešení BI pro konkrétní situaci 

v organizaci. 

5. Vrstvu aplikací pro analýzu dat (analytické komponenty), zabezpečující 

zpřístupnění dat a jejich analýzy: 

 Reporting – analytická vrstva, která se zaměřuje na standardní nebo 

ad hoc dotazování do databázových komponent BI řešení pomocí 

standardních rozhraní těchto databází (např. SQL příkazy v relačních 

databázích). 

Reporting lze rozdělit na dva druhy: 

o standardní reporting, ve kterém jsou v určitých časových 

periodách spouštěny předpřipravené dotazy; 

o ad hoc reporting, ve kterém jsou na databáze jednorázově 

formulovány specifické dotazy, přesně zadané uživatelem. 

 Systémy OLAP (On-Line Analytical Processing) – vrstva pokročilých 

a dynamických analytických úloh. 
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 Systémy dolování dat (Data Mining) – orientované na sofistikovanou 

analýzu velkého množství dat. 

6. Vrstvu prezentačních aplikací (manažerské aplikace) – jsou určeny 

koncovým uživatelům, umožňující jim kladení jejich analytických dotazů 

a následnou prezentaci výsledků. Zajišťují tak komunikaci koncových 

uživatelů s ostatními komponentami BI řešení. Mezi manažerské aplikace 

patří: 

 Portálové aplikace založené na technologiích WWW. 

 Systémy EIS (Executive Information Systems). 

 Různé analytické aplikace. 

Příklad obecné koncepce architektury BI uvádím na obrázku č. 2.6. 

V dalších kapitolách si blížeji popíšeme jednotlivé vybrané komponenty BI řešení, zde 

však ještě uvádím pro upřesnění smysl oborové a technické znalosti.  

Oborová znalost (know how) 

Nezbytná komponenta každého BI řešení a lze ji definovat jako znalost 

fungování prostředí, ve kterém se BI implementuje, v kombinaci se znalostí možností 

technologií a nejvhodnějšího řešení BI, založených na technologiích BI pro danou 

oblast. [8] 

V komerční sféře se jedná o kombinaci znalostí dvou oblastí [8]: 

 Znalost fungování prostředí (a z ní vyvolaná znalost potřeb analytických 

informací) je dodána zaměstnanci firmy, ve kterém se řešení implementuje. 

 Znalost možností technologií BI, současně se znalostí nejvhodnějších řešení pro 

danou technologii a problematiku (Best practices) je dodána dodavatelskou 

firmou, která se specializuje na dodávky BI systémů (zaměstnanci dodavatelské 

firmy mají potřebné znalosti). 

Oborová znalost je skutečně velice důležitá, protože definuje a formuje podobu 

celkového řešení BI, neboť statní zmíněné komponenty jsou již pouze tvořícími 

nástroji.[8] 

Technická znalost 

Technická znalost je znalostí konkrétních technologií použitých při 

implementaci řešení BI. Příkladem může být schopnost navrhnout optimální HW 



19 

 

architekturu, schopnost efektivně použít nástroje pro nahrávání dat, znalost 

programovacích jazyků, databází, OLAP technologií, prezentační vrstvy atd. [8] 

 

Obrázek 2.5 - Obecná koncepce architektury BI [12] 

2.1.4.1. Vrstva aplikací pro získání, transformaci, čištění a 

nahrávání dat 

Nástroje pro získávání, transformaci a přenos dat 

Pro fungování nástrojů BI je zapotřebí datového skladu (ucelená databáze 

optimalizovaná po dotazování a analýzu dat) a nástrojů, které umožňují dotazy, analýzy 

a kvalitní prezentaci výstupů. Data jsou v něm integrována a ukládána z interních nebo 

externích zdrojů. Hlavním cílem BI řešení je poskytnutí čitelných, organizovaných, 

analyzovatelných a dostupných informací (v reálném čase) z maxima podnikových 

databází a externích zdrojů, které se pak využijí při řízení firmy. [16] 

K hlavnímu zdroji informací patří systémy podporující provoz firmy, které se 

nazývají produkční systémy (o kterých si dále povíme), a externí databáze (číselníky 

adres, obcí, telefonní seznamy, registry ekonomických subjektů atd.). Zdroje těchto dat 

nejsou schopny poskytnout manažerům kvalitní požadovanou informaci, protože data 



20 

 

jsou uložena na mnoha místech, na různých platformách, v různých strukturách 

a formátech. Největším problémem je kvalita těchto dat, o které jsem se zmiňovala již 

v úvodní kapitole. Data jsou často neúplná, obsahují chyby, neplatné hodnoty, 

neobsahují historii a jsou uložena ve strukturách nevhodných pro analýzy. [16] 

Produkční systémy 

Produkční systémy (primární, zdrojové, transakční, OLTP či „legacy“) jsou 

podnikové systémy, ze kterých BI aplikace získávají data a samy do nich nepatří. Mají 

architekturu podporující ukládání a modifikaci dat v reálném čase, ale nejsou navrženy 

pro analytické úlohy jako ostatní aplikace BI. Mezi nejznámější produkční systémy 

patří ERP, SCM, CRM, specializované systémy pro podporu personálních oddělení, 

finančních oddělení atd. [8] 

Zdrojem dat nemusí být pouze vnitřní systémy podniku, ale i externí systémy. 

Příkladem mohou být databáze podnikatelských subjektů, výstupy statistických úřadů, 

telefonní seznamy, atd. [16] 

Produkční systémy bývají často jediným a hlavním vstupem do řešení BI. 

Spektrum produkčních systémů je v praxi většinou velmi různorodé a heterogenní 

(obsahově i technologicky). Hlavním cílem BI je zajistit analýzu zdrojových dat, 

následně vybrat relevantní data pro řízení a vzájemně je mezi sebou integrovat. Tato 

část projektu BI je velmi náročná pracovně, časově i finančně, představuje však zcela 

nezbytný předpoklad úspěšného provozu a využití BI řešení. [16] 

a) Produkční systém ERP [16]: 

ERP (podnikový IS) je nástroj schopný pokrýt plánování a řízení hlavních 

interních podnikových procesů na všech úrovních řízení (od operativní až po 

strategickou). Představují jádro aplikační části IS, které pokrývá mnoho jejích funkcí 

a klíčových procesů (výroba, logistika, personalistika a ekonomika).  

Cílem těchto systémů je integrovat dílčí podnikové funkce na úrovni celé firmy. 

Je to vlastně integrace různých podnikových aplikací, ze kterých jednotlivé odbory 

a oddělení potřebují informace. Data se integrují do jediné aplikace a zaměstnanci tak 

pracují nad společnou datovou základnou a tím se zamezí vzniku nekonzistence, 

neefektivnosti zpracování dat. 
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Data jsou do ERP aplikace vkládána pouze jednou a uživatelé k nim mají 

omezený přístup pomocí práv. ERP systémy v dnešní době se rozvinuly na ERP druhé 

generace, kde je lepší propojení interních procesů s externími procesy (např. řízení 

dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky) a obsahují procesy pro podporu 

rozhodování (OLAP reporting, EAI, ETL nástroje,…). 

Typickou vlastností ERP je jejich modularita, která je nezbytná z hlediska výběru 

aplikačních modulů, které zajišťují funkcionalitu v jednotlivých oblastech řízení firmy. 

Podle potřeby informací si firmy vybírají jen ty aplikační moduly, které skutečně 

potřebují. ERP využívá vysoký počet uživatelů od manažerů přes technicko-

administrativní pracovníky až po ostatní zaměstnance. 

b) Produkční systém SCM: 

Fungující podniková logistika je základním předpokladem efektivního provozu 

SCM a realizací přidané hodnoty. SCM je jednou ze strategií moderního managementu, 

která optimalizuje všechny činnosti a systémy, tak aby zabezpečila celý podnikový 

řetězec od dodávky produktů nebo služeb, přes distribuční kanály až ke koncovému 

zákazníkovi. Zefektivnění procesu je hlavním cílem (počátkem je zadání objednávky, 

následuje její zpracování, vyhodnocení, výroba, dodání produktu nebo služby a nakonec 

zpětná vazba) a čím je proces efektivnější, tím ubývá nákladů na způsobené průtahy. [7] 

c) Produkční systém CRM [16]: 

CRM lze chápat jako formu a způsob chování organizace ve vztahu 

k zákazníkovi, jde o strategii zaměřenou na uspokojování potřeb zákazníka, tím že má 

firma schopnost pružně reagovat na stále se měnící konkurenční prostředí. Manažeři si 

myslí, že tento systém je komplexní a má především zajišťovat nápravu procesů 

ve vztahu firma a zákazník. [16] 

CRM systémy připravují (segmentují) zákazníky a automatizovaně řídí 

komunikaci přes různé komunikační kanály na základě zadaných pravidel. Jsou schopny 

zpětného vyhodnocování řízené komunikace. Tyto systémy jsou docela obecné a jeden 

systém lze použít pro různá průmyslová odvětví kvůli stejnosti procesního schématu 

CRM, ve kterém je obsah možno aktualizovat. Řízení vztahů se zákazníky se stává 

základním zdrojem současné konkurenceschopnosti firem. [16] 

Veškerá získaná data se automaticky zaznamenávají do CRM řešení. Požadavek 

klienta je zaznamenán jako objekt a zpracován pomocí zabudovaného Workflow. [16] 
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ETL (Extraction Transformation Loading) 

Jednou z nejvýznamnějších komponent celého systému BI je ETL, která se 

běžně označuje jako datová pumpa a slouží k získání a vybrání dat (Extraction) 

ze zdrojových systémů, které upraví do požadované formy, vyčistí (Transformation) je 

a nahraje (Loading) do specifických datových struktur, kterými jsou datové schémata či 

datové sklady. [8] 

Nástroje lze použít pro přenos dat mezi dvěma či více libovolnými systémy. 

ETL nástroje slouží hlavně k převodu dat do datového skladu. ETL získaly význam 

až s rozvojem analytických systému, které potřebovaly zajistit přenos dat mezi různými 

aplikačními systémy v rámci různorodého databázového prostředí. [8] 

ETL pracují v dávkovém (batch) režimu, kdy jsou data přenášena v určitých 

časových intervalech (den, týden, měsíc). Některé speciální typy analytických úloh 

ovšem požadují vyhodnocení dat v co nejkratším čase (po transakci nebo jiné změně 

v datech). Příkladem může být detekce podvodů při používání platebních karet nebo 

telekomunikačních služeb. ETL v těchto aplikacích probíhají téměř v reálném čase 

a začínají se blížit nástrojům pro integraci aplikací (Enterprise Application Integration - 

EAI), které si popíšeme v další kapitole. [8] 

Realizace ETL obsahuje hlavně programovou realizaci datových pump, 

u kterých se musí otestovat časová náročnost a nastavit provozní parametry. 

Ráda bych zde rozebrala podrobněji význam zkratky ETL [16 a 18]: 

 Extraction – schopnost převzít data z obrovského množství datových zdrojů 

(produkčních systémů) různého charakteru (relační či síťové databázové 

standardy). Produkční systémy obsahují spoustu dat, která pro analýzu 

nemusí být zajímavá (např. adresa bankovního terminálu).  

 Extrakční procesy vybírají pouze data, která jsou pro další zpracování 

důležitá, procesy dále zahrnují načítání dat z nejrůznějších zdrojů (nejen 

z databází, ale i z textových souborů, XML dokumentů,…). 

 Transformation – postupná řada operací, která připraví extrahovaná data pro 

vlastní načtení do datového skladu. Extrahovaná data obvykle nejsou dobře 

připravena na nahrávací proces do datových úložišť. Důvodem je datový 

nesoulad jednotlivých zdrojů a neúplnost.  
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 Transformace provádí kontroly, doplnění či změny v datech, převod 

na stejné formáty, odstranění nekonzistence a datovou konsolidaci, která 

představuje unifikaci hlavních entit a výpočet agregací podle hlavních entit. 

K čištění dat se používají nástroje obsahující typické vzorky nečistot, který 

bývají napojeny na externí číselníky jmen, adres, titulů atd. 

 Loading – představuje vložení dat do vlastního fyzického prostoru datového 

skladu, která jsou pak připravená na vytěžování (pokládání dotazů). 

Použití ETL nástrojů se vyplatí s rostoucí složitostí infrastruktury a při vyšších 

objemech dat. Komplexní systémy se bez nich už neobejdou. Dnešním trendem je 

sloučení ETL nástrojů s nástroji pro správu metadat, pro zajištění datové kvality a jejich 

dodávka spolu se standardními databázovými systémy. [18] 

EAI (Enterprise Application Integration) 
Současné globální prostředí, kooperační a konkurenční tendence na trhu zvyšují tlak na 

integraci IS firem. Nástroje EAI vznikly z potřeby synchronizace produkčních systémů 

v reálném čase. [16] 

EAI lze definovat jako množinu přístupů, metod a technologií, které umožňují 

firmě propojit vzájemně nekompatibilní dílčí řešení nebo IS. EAI (v tomto smyslu 

chápáno jako platforma) je komplex nástrojů a technologií umožňujících účinnou 

spolupráci a správu aplikací. [16] 

EAI pracují v reálném čase (na rozdíl od předešlých ETL nástrojů). Vznikly ve 

vrstvě produkčních systémů firmy a jejich účelem je integrace těchto systémů a snížení 

počtu rozhraní mezi nimi. [8] 

Nástroje EAI pracují na dvou úrovních [16]: 

 datová integrace – použití nástroje pro integraci a distribuci dat, 

 aplikační integrace – použití nástroje pro sdílení vybraných funkcí 

informačních systémů. 

Proces EAI je založen na těchto principech [16]: 

 Odstranění sémantické nekonzistence dat (různé pohledy na data v různých 

aplikacích – např. rozdíly v záznamech adresy zákazníka); 

 Odstranění obsahové nekonzistence dat (existence duplicit - např. dvě různé 

aplikace evidují adresu zákazníka, ale pouze v jedné z nich došlo ke změně); 

 Minimalizace fragmentace obchodních procesů v aplikacích (kvůli možnosti 

sestavení komplexního pohledu na proces, který je řiditelný); 
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 Odstranění duplicit ve funkcionalitě aplikací. 

EAI jsou v BI využívány zejména kvůli přenosu dat v reálném čase do datových 

úložišť, kde doplňují dávkový přenos a umožňují využívání real-time datových skladů. 

2.1.4.2. Vrstva aplikací pro ukládání dat 

Tyto nástroje zajišťují procesy ukládání, aktualizace a správy dat pro BI řešení.  

Řadí se sem [16]: 

 Integrované datové sklady (Data Warehouse (DW) – základní databázová 

komponenta řešení BI); 

 Datová tržiště (Data Marts (DM) – subjektově orientované analytické 

databáze, součást nebo nadstavba datového skladu); 

 Operativní datová tržiště (Operational Data Store (ODS) – podpůrné 

analytické databáze); 

 Dočasná úložiště dat (Data Staging Areas (DSA) – databáze pro dočasné 

uložení dat před jejich vlastním zpracováním do databázových komponent 

řešení BI). 

Datové sklady (DW – Data Warehouse) 
Technologie datových skladů v současné době představuje velmi významný 

trend v rozvoji podnikových IS. [16] 

Infrastruktura aplikací BI je většinou založena na konceptu datového skladu 

a jeho existence je předpokladem pro fungování nástrojů BI. Jak již bylo dříve řečeno, 

datový sklad je ucelená databáze optimalizovaná pro dotazování s analýzou dat, 

obsahující nástroje umožňující dotazy, analýzy a kvalitní prezentaci výstupů. [16] 

Další definice pochází od Billa Inmona (jeden ze zakladatelů Data Warehousingu) 

a ten definuje datový sklad jako „integrovaný, subjektově orientovaný, stálý a časově 

rozlišený souhrn dat, uspořádaný pro podporu potřeb managementu“ [8]: 

 Integrovaný – uložení dat v rámci celé firmy a ne v rámci jednotlivých oddělení. 

 Subjektově orientovaný – subjektové členění dat a ne aplikační. 

 Stálý – DW jsou navrženy jen pro čtení, proto do něho nelze data uživatelskými 

nástroji dodávat nebo je měnit a jsou v něm obsažena po celou dobu jeho 

existence. 

 Časově rozlišený – načítaná data musí sebou nést i dimenzi času (historii dat), 

aby bylo možné provádět analýzy za určitá časová období. 
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Data v datovém skladu jsou uložena a integrována z interních či externích zdrojů 

a jejich hlavním cílem je poskytnutí čitelných, organizovatelných, ihned dostupných 

informací z maxima produkčních systémů, které jsou pak použity k řízení firmy. [8] 

DW je tedy dlouhodobým úložištěm, kam data přibývají po jednotlivých 

dávkách z produkčních systémů a pracuje s již zmiňovanými nástroji ETL, kde je 

klíčová validace a čištění dat, protože základní podmínkou využitelnosti DW je obsah 

důvěryhodných a správných dat, bez kterých by jakkoliv sofistikované metody 

na využití dat byly bezcenné. [8; 16] 

Nezávislá datová tržiště (virtuální DS) 
Datová tržiště neboli Data Marty (DM) jsou konstruovány podobně jako DW, 

jsou však určena pro vymezený okruh uživatelů (oddělení, pobočka, závod). Jsou 

to vlastně decentralizované DW, které jsou postupně integrovány do uceleného 

datového skladu (někde tvoří mezistupeň při transformacích dat z produkčních databází 

i po vytvoření komplexního DS). [16] 

Nezávislé DM jsou problémově orientované samostatné datové úložiště pro 

jednotlivé aplikace nebo útvary a umožňují pružně provádět „ad hoc“ analýzy. [16] 

Operativní datová úložiště (ODS) 
DW integruje data z produkčních systémů v určitých časových intervalech (dny, 

měsíce, týdny) což je pro podporu taktického nebo strategického rozhodování 

dostačující, ovšem u operativních rozhodnutí toto řešení není adekvátní, a proto vznikl 

nedávno koncept centrálních úložišť (ODS- podpůrné analytické databáze), které 

zpracovávají data v reálném čase. [16] 

Základní principy architektury ODS [16]: 

 zpracování dat v reálném čase (v okamžiku jejich zadání nebo změny 

v systému); 

 zpracování pouze omezené množiny dat, které splňují tyto vlastnosti: 

o důležitost – zpracování klíčových dat ve firmě; 

o potřeba integrace – vznik a modifikace dat v různých systémech firmy; 

o častá modifikace – operativní datová úložiště jsou využívána v rámci 

produkční vrstvy systémů, zpracovávají tedy transakční data v okamžiku 

jejich pořízení nebo změny a jsou současně schopna zpracovávaná data 

ihned poskytovat dál ostatním systémům. 
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 provádění operací potřebných k zajištění kvality dat a současná integrace 

relevantních dat z různých systémů; 

 jasná a zřetelná identifikace a popis jednotlivých datových elementů (metadata – 

odsouhlasené technické i významové definice); 

 přenos dat mezi různými systémy pomocí již uvedených nástrojů EAI nebo ETL 

(menší využití). 

Jak je z výše uvedené architektury a jejich principů patrné, aplikace ODS nachází své 

místo všude tam, kde existují roztříštěné zdroje klíčových dat, které je potřeba 

spravovat z jednoho místa a zajistit tak jejich synchronizaci, dostupnost, aktuálnost 

a korektnost. [16] 

Dočasná úložiště dat (DSA) 
Pro dočasné uložení vybraných dat z produkčních systémů, před jejich vlastním 

zpracováním do jiných databázových komponent řešení BI, slouží dočasná úložiště dat 

nazývaná (DSA – Data Staging Areas). Cílem DSA je rychlejší výběr dat, který slouží 

k prvotnímu ukládání ještě netransformovaných dat z produkčních systémů. DSA tak 

pomáhají snížit vytížení zdrojových systémů při transferu dat. [16] 

Hlavním rozdílem mezi ODS a DSA je fakt, že do DSA nemají koncoví 

uživatelé přístup, zatímco ODS jsou budovány proto, aby s minimálním zpožděním 

zpřístupnily data uživatelům nebo jiným systémům pro analýzy nebo dotazy (příkladem 

může být využití referenční databáze, která slouží jako jednotný konsolidovaný zdroj 

dat pro všechny systémy nebo uživatele). [16, 8] 

2.1.4.3. Vrstva aplikací pro analýzu dat - OLAP a Datamining 

OLAP nástroje 
Nástroje OLAP využité v řešení BI zajišťují vysoce efektivní mechanismus 

vícekriteriální analýzy a umožňují přijatelně rychlé „ad-hoc“ analýzy s dostatečně 

malým omezením rozsahu vstupních dat, které však musejí být pro analýzy čisté 

a konsolidované. [16] 

Cílem technologie OLAP je co nejrychleji uživateli poskytnout požadované 

datové řezy nebo výsledky analýz provedených právě nad těmito řezy. Cílené použití 

redundance údajů je využito k dosažení rychlejší a téměř okamžité odezvy na dotazy. 

Až v určitých situacích se projevuje problém přílišného rozšíření multidimenzionálních 

dat (přílišná hierarchická složitost dimenzí, zvětšující se počet dimenzí, řídkost dat,…), 
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kde otázka administrace multidimenzionálních dat také úzce souvisí s typem ukládání 

a dalším zpracováním těchto dat. [16] 

Podle typu ukládání a způsobu zpracování se nástroje OLAP dělí do čtyř skupin, 

kterými jsou ROLAP (Relation OLAP), MOLAP (Multidimensional OLAP), HOLAP 

(Hybrid OLAP) a DOLAP (Desktop OLAP). [16] 

Dolování dat (Data Mining) 
Požadavek složitějších analýz je řešen prostřednictvím technologií dolování dat 

(Data Mining). Dolování dat umožňuje pomocí speciálních algoritmů automaticky 

objevovat ve velkém množství dat strategické informace (nalezení souvislostí 

a vzájemných vztahů, které nebyly předem známy). Jedná se o analýzy (především 

prediktivních informací nikoliv pouze deskriptivních) odvozované z obsahu dat, nikoli 

předem specifikované uživatelem nebo implementátorem. Tímto se dolování dat liší 

od jiných metod datových analýz zpracovaných pomocí počítače. [8; 16] 

Data Mining je založen na množství matematických a statistických technik, 

kterými jsou například rozhodovací stromy, neuronové sítě, genetické algoritmy, 

clustering a klasifikace. Použité metody Data Miningu jsou často bedlivě střeženým 

know-how softwarových firem. [8; 16] 

2.1.4.4. Vrstva nástrojů pro podporu datové kvality 

Jednou ze základních vlastností DW a ODS je datová kvalita, která není v dnešní 

době vlastností automatickou ale nezbytnou. Kvalitní data odpovídají realitě, jsou úplná 

a konzistentní. [16] 

S růstem nasazení analytických aplikací zažívají prudký rozvoj i nástroje pro 

zajištění datové kvality hlavně kvůli tomu, že pro úspěch nasazení řešení jsou potřeba 

nejen funkcionální a technické znalosti ale i korektní obsah (data zpracovaná z různých 

zdrojů ve větší či menší míře neodpovídají realitě, případně obsahují konfliktní 

hodnoty). [8] 

Nástroje pro zajištění datové kvality se proto zabývají zpracováním dat s cílem zajistit 

jejich (sedm základních vlastností) [8; 16]: 

 úplnost – potřeba identifikovat a ošetřit data, která chybí nebo jsou nepoužitelná 

(z různých důvodů); 
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 soulad (standardizace) – všechna data by měla odpovídat požadovanému 

formátu; 

 konzistenci – žádná data nesmějí obsahovat hodnoty, které reprezentují 

konfliktní informace 

 přesnost – jsou identifikována a ošetřena data, která nejsou přesná nebo 

zastaralá; 

 včasnost; 

 unikátnost – pokud existují duplicitní záznamy, musí být odstraněny (není nutné 

u datových skladů); 

 integritu – všechna data by měla obsahovat veškeré definované vztahy vůči 

ostatním datům. 

Většina dnešních dodavatelů IT řeší datovou kvalitu jako množinu dvou procesů, 

kterými jsou: 

1. analýza datové kvality (data profiling): 

 identifikace typů datových defektů; kvantifikace počtů jednotlivých 

defektů; 

 identifikace synonym a homonym; vyhodnocení úplnosti z pohledu 

podpory obchodních procesů; hodnocení shody atributů s jejich 

definicemi. 

2. korekce a opravy dat (data cleansing): 

 standardizace; verifikace proti interním externím číselníkům; 

 korekce adresních dat; identifikace redundantních záznamů; 

 identifikace householdingu (proces rozpoznávání ekonomicky 

významných skupin subjektů, kterých se využívá zejména v marketingu 

a risk managementu). 

Tyto dva procesy se pravidelně opakují a zasahují do prostředí DW především pomoci 

nástrojů ETL. Tento komplexní proces se nazývá DSC (Data Supply Chain) jehož 

prostřednictvím jsou data z produkčních systémů přenášena do DW [16].  

Správa metadat 
Nástroje pro správu metadat získaly na důležitosti, podobně jako nástroje pro 

zajištění datové kvality, až s implementací BI řešení. [8] 
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Nezbytnou součástí jakéhokoliv moderního IS je kromě datové kvality i kvalitní 

popis jeho obsahu, způsobu jak tento obsah vznikl a jak je obsah používá. Hlavními 

prostředky pro zajištění obsahu a stavu IS v poslední době jsou metadata (data o datech, 

dávají smysl jednotlivým informacím), která dodávají kontext a smysl jinak nepřesně 

popsanému shluku informací a umožňují tak snadnější pochopení principů, 

funkcionality a obsahu jednotlivých IS. Metadata z pohledu BI zahrnují zejména datové 

modely, popisy funkcí, business
4
 a transformačních pravidel

5
, reportů nebo požadavků 

na reporty atd. [8; 16] 

Metadata bývají ve firmě rozdělena na dvě základní skupiny a těmi jsou [16]: 

 technická metadata (informace o nastavení jednotlivých informačních systémů 

a příslušných technických procesů – způsob pořízení, periodicita vzniku dat 

v databázích datového skladu), 

 věcná metadata (informace o věcném obsahu řešení, tedy přidání kontextu 

a významu jednotlivým hodnotám (obsahový význam spolu výpočtem – postup 

jak můžeme dospět k hodnotě těchto výrazů). 

Za dostatečnou kvalitu dat nejsou zodpovědní pouze řešitelé IS (datové sklady), ale 

také především uživatelé, na které je postupně přesunuta zodpovědnost za zajištění 

datové kvality a popisu významu jednotlivých datových elementu, protože ti znají data 

nejlépe a dlouhodobě s nimi pracují. IS produkující data jsou vyvíjeny na základě 

uživatelských požadavků, a pokud se zajistí všechny základní vlastnosti kvalitních dat 

(úplnost, soulad, konzistence, přesnost, včasnost, unikátnost, integrita) bude integrace 

napříč systémy už jednoduchou záležitostí. [8] 

2.1.4.5. Vrstva prezentačních aplikací – EIS 

Tato vrstva zajišťuje komunikaci koncových uživatelů s ostatními 

komponentami BI řešení a zahrnuje především sběr požadavků na analytické operace 

a následná prezentace výsledků. Do této již zmiňované vrstvy patří portálové aplikace 

založené na technologiích WWW, systémy Executive Information Systems (EIS) 

a různé analytické aplikace. V této kapitole bych se především chtěla zaměřit na EIS 

aplikace, které se stále více uplatňují ve firmách po celém světě. [16] 

                                                 
4
 business pravidlo – pravidlo pro práci s určitými daty, neboli popis transformací dat, které dávají určité 

informace jejich konečným uživatelům,  

5
 transformační pravidlo – konkrétní technická implementace business pravidla 
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EIS jsou speciálně zaměřeny na podporu potřeb řídících pracovníků 

a manažerských procesů, kterými jsou podnikové analýzy, plánování a rozhodování. 

Zatímco nástroje EIS dnes podporují vyšší, střední i nižší úroveň řízení, reporting slouží 

především na nižší či střední úrovni a pro ně vytváří podpůrné dokumenty, kterými jsou 

výkazy, přehledy atd. Hlavním rozdílem mezi EIS a reportingem je fakt, že EIS nástroje 

vytvářejí vlastní multidimenzionální sémantickou vrstvu, díky které uživatelé přistupují 

k analytickým datům. Oproti tomu reporting přímo vstupuje do ODS nebo produkčních 

systémů. [8; 16] 

Aplikace EIS pracují s vybranými nebo upravenými daty z celkového firemního IS 

a primárně slouží k identifikaci, lokalizaci a následné analýze určitých jevů ve firmě 

(většinou negativních). EIS mají schopnost upozornit přímo manažera na nebezpečí ve 

specifických oblastech organizace nebo ve specifických oblastech obchodních problémů 

a někteří manažeři jej považují za skvělý prostředek k hlídání svých podřízených. [16] 

EIS patří do již vysvětlené skupiny OLAP nástrojů, které zajišťují vysoce efektivní 

mechanizmus vícekriteriální analýzy. [16] 

2.2. Procesní modelování 

Rozhodla jsem se vás seznámit s touto kapitolou, protože její obsah využiji 

v praktické části své diplomové práce (přesněji v kapitole 4.2), kde pomocí nástroje 

ARIS popisuji rámcový procesní model firmy se zaměřením na přejímku dřevní hmoty, 

která je obsahem mé práce. Činím tak proto, že přejímka dřevní hmoty není zcela 

triviální a názorná grafická prezentace může čtenáři mnohé osvětlit. Nyní přejděme 

k samotnému obsahu kapitoly a to rovnou k definicím. 

Podnikový proces je souhrn činností, transformující souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidé 

a nástroje. [10] 

Procesy lze modelovat pomocí mnoha různých přístupů a norem, které byly 

vytvořeny různými způsoby. Liší se od sebe tím, že zdůrazňují či naopak ignorují 

některé aspekty procesu. Mnohé z nich jsou ovlivněny IS/ICT, jsou různě přesné, 

některé se snaží do svých modelů začlenit lidskou stránku, jiné spíše technologickou, 

atd. Všechny metody a standardy mají však společnou základnu, kterými jsou základní 

prvky modelu podnikového procesu. [10] 
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Základní prvky modelu podnikového procesu jsou [10]: 

 proces; činnost; podnět; 

 vazba – návaznost.  

2.2.1. Metody a techniky modelování podnikových procesů 

V této kapitole bych ráda uvedla metody a techniky ARIS pro modelování 

podnikových procesů. 

Metoda ARIS byla vytvořena jako referenční architektura IS, která se skládá z pěti 

základních pohledů (organizační, datový, funkční, procesní a výkonový). Jednotlivé 

pohledy jsou spolu úzce svázány. [13] 

Do metody ARIS proniká obecný princip tří základních úrovní modelů 

(konceptuální, technologická a fyzická). Nástroje ARIS se používají především 

k návrhu, zavedení a řízení podnikových procesů ve firmě. Metodika má velkou škálu 

modulů, které lze mezi sebou spojovat. Splňuje nejen požadavky informatiků 

a analytiků pro modelování procesů, ale také manažerů, kteří chtějí tyto procesy řídit. 

[13] 

ARIS k modelování procesů vyžívá modelovací nástroj ARIS Toolset. Základem 

všech modelů jsou procesní modely, které jsou soustavou modelů různých druhů 

a úrovní (od přehledové úrovně, přes úroveň procesu, úroveň pod-procesů až po úroveň 

činností). [13] 

ARIS používá k modelování sadu specializovaných diagramů [13]:  

 diagram tvorby přidané hodnoty (Value Added Chain) - pro přehledovou úroveň 

a zařazení pod-procesů,  

Diagram popisuje a znázorňuje funkce, které se podílejí na tvorbě přidané 

hodnoty prodeje výrobku. Jednotlivé funkce se spojují do řetězců nebo rozdělují 

na podfunkce.  

 diagram hierarchické struktury procesu - pro přehledovou úroveň a popis rozkladu 

procesů do pod-procesů,  

 diagram popisu procesu EPC - pro kontextovou úroveň popisu,  

 diagram detailního popisu procesu eEPC - pro úroveň činností,  

 doplňkový diagram ERM - pro popis struktury informací.  

Diagramy tvorby přidané hodnoty a EPC lze označovat jako modely procesu. 

Zobrazují totiž časově logický vztah funkcí s ohledem na průběh procesu. Především 
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tyto dva diagramy použiju pro popsání přejímky dřevní hmoty v praktické části. Modely 

procesů se především skládají z elementů, kterými jsou události (týkají se informačních 

objektů datového modelu), funkce a logičtí operátoři. [13] 

3. Moderní přístup k firemnímu reportingu a analýzám 

3.1. Reporting 

Reporting je moderní metodou hodnocení vnitropodnikové výkonnosti (získání 

komplexních informací) a zajišťuje vazbu mezi očekávaným a skutečně proběhnutým 

efektem různých rozhodnutí. Cílem je zlepšovat výkonnost podniků, zefektivnit v nich 

probíhající procesy a současně mobilizovat a zužitkovat jak hmotná, tak nehmotná 

aktiva podniku. [1] 

Ekonomická praxe si postupně vynucuje budování systému pro sběr 

a vyhodnocování ekonomických údajů. Řídící pracovníci si začínají uvědomovat 

propojenost momentálních rozhodnutí s budoucím vývojem, a proto přistupují 

k sestavování plánů. S nástupem ICT dochází ke kvalitnímu posunu od prostého 

výkaznictví k modernímu přístupu. Dochází větší míře i k technickému a personálnímu 

zajištění vedle zlepšení věcné stránky systému. Úzké pojetí předlohových výkazů 

(interní podnikové výkaznictví o hospodaření) je rozšiřováno o zprávy obsahující 

činnosti podniku pro širokou veřejnost. [1] 

Obvykle je reporting chápán jako relativně samostatná součást firemního IS, která 

zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku a jeho 

výkonnosti v rámci podnikatelského procesu. [1] 

Hlavním účelem reportovacích nástrojů je účelné a přehledné zobrazení informací 

uložených v databázích DW (nebo v produkčních systémech) pomocí grafů, tabulek, 

map a dalších grafických a přehledových prostředků. Vytvořené výstupy mohou mít 

různé formáty. [12] 

V drtivé většině jsou výstupy vytvořeny na základě dotazování standardní relační 

databáze přes její klasické rozhraní sloužící pro komunikaci přes dotazovací jazyk SQL. 

Tímto se liší od OLAP analýz, které jsou založeny na koncepci multidimenzionálních 

databází (viz kapitola základní principy řešení BI). [12] 
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3.1.1. Vymezení uživatelů a struktura výkazů a zpráv 

Samotná identifikace uživatele vede ke správnému chápání podstaty reportingu, protože 

firma musí ke každému z nich přistupovat individuálně a poskytnout mu v optimální 

míře a skladbě potřebné informace, tak aby bylo zachováno dobré jméno a suverenita 

firmy na trhu. [1] 

Základní dělení adresátů informací je na interní adresáty (jsou oprávněni k rozhodování 

– jednatel, společníci, představenstvo, dozorčí rada, ekonomové) a externí adresáty 

(především oprávněné kontrolní orgány, skupiny a jednotlivce – zaměstnanci podniku, 

akcionáři, státní orgány a úřady). Podle potřeb konkrétních příjemců se užívají výkazy 

a zprávy zajišťující jejich informovanost na jednotlivých stupních řízení. [1] 

Reporting se rozděluje na vnitropodnikový a vnější. Obsah, forma a četnost 

zpracovaných zpráv a výkazů se vykonává buď standardně, nebo operativně 

(mimořádně) a může mít důvěrný nebo i tajný charakter obsahu, který nesmí být 

zveřejňován nebo jakkoliv sdělován veřejnosti pokud to není vymezeno zákonem 

(subjekty, které působí v podnikatelském prostředí, atd.). [1] 

3.2. Vztah reportingu a IS 

Použité IS v podnicích by se měly vyznačovat uživatelskou jednoduchostí 

a maximálním využitím pořízených dat. Menší firmy si na rozdíl od větších vynutili 

od návrhářů flexibilní řešení v oblasti zpracování různorodých a někdy nestandardních 

datových procesů. [1] 

Vhodné jsou například ERP systémy (popsané v kapitole Produkční systémy) 

různých výrobců, které jsou funkčně podobné, ale liší se grafickou stránkou 

a doplňkovými (uživatelsky volnými) moduly. [1] 

Většina českých společností investovala nemalé zdroje do implementace ERP 

systémů v minulých létech, které jim přinesly krom výše zmíněných výhod i výrazné 

urychlení pracovních procesů díky automatizaci rutinních činností. Největší slabinou 

těchto systémů (v základní verzi) je nízká schopnost zpracovat data do podoby vysoce 

ceněných zdrojů, které jsou denně využívány řadovými zaměstnanci až top manažery 

pro rozhodování. [5] 

Optimální by byl stav, kdyby kdokoliv ve firmě měl možnost získat z dat 

informace, které potřebuje ke své práci, rychle a jednoduše bez znalostí jakéhokoliv 
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programovacího či dotazovacího jazyka nebo složitého ovládání několika systémů. 

Na těchto získaných informacích pak může především založit svá kvalifikovaná 

rozhodnutí, dále je distribuovat a pracovat s nimi. Nesmíme zde zapomenout 

na maximální ochranu dat, tak aby zaměstnanci získávali relevantní informace určené 

pouze pro ně. [5] 

Report v BI 

Z pohledu BI je report program, který nejčastěji získává data z DW (nebo z relační 

databáze, multidimenzionální databáze) a prezentuje je uživatelům buď automaticky 

ve stanoveném periodě na obrazovce, nebo v závislosti na nějaké události. [6] 

Reporty jsou nejzákladnějšími a nejvyužívanějšími nástroji BI, které jsou relativně 

jednoduché, předdefinované, dají se parametrizovat a pro velkou skupinu uživatel 

představují v praxi každodenní rutinu. [6] 

3.3. Řízení podnikové výkonnosti – CPM 

Podle společnosti Gartner Group se tyto aplikace nazývají Corporate Performance 

Management (CPM). Systémy CPM pomáhají firmám změnit jejich chování, tak aby 

prováděly aktivity směřující k naplnění jejich primárních cílu s využitím nástrojů 

BI.[16] 

CPM je založen na čtyřech primárních pilířích, kterými jsou měření, procesy, 

metodiky a technologie (informační nástroje) sloužící ke komplexnímu monitorování 

a řízení výkonnosti firem. Do CPM přináší nástroje BI specifika OLAP technologií 

a multidimenzionality. CPM se zde chápe, jako jedna z aplikací BI. Tím je umožněno 

pohodlné srovnávání a analýzy plánované skutečnosti, aktuálních a historických dat. 

CPM si klade za cíl propojit BI se strategickými cíli firmy a aktivitami jednotlivých 

zaměstnanců. [16] 

Nespornou výhodou je simultánní sledování a analýza ukazatelů podnikové 

výkonnosti na různých úrovních detailu a zpětná agregace do celkového pohledu. 

Víceuživatelské rozhraní umožňuje všem zainteresovaným uživatelům pravidelně 

sledovat vývoj „svých“ ukazatelů výkonnosti a naplňování podnikové strategie. [16] 

Činnosti procesu CPM zahrnují [16]: 

 Modelování (tvorbu modelu společnosti, podchycení všech vazeb a příčinných 

vztahů z firemních procesů). 
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 Plánování (zahrnutí vizí, strategických plánů a cílů do modelu – vytvořen 

ucelený konsolidovaný plán firmy s definovanými ukazateli pro měření 

naplňování dané strategie (finanční a nefinanční ukazatele, které mají svého 

zodpovědného vlastníka a dají se aktivitou firmy ovlivňovat)).  

 Rozpočtování (převedení plánů do operativní podoby za použití 

specializovaných nástrojů pro zefektivnění tohoto procesu).  

 Analýzy (poznání dříve neznámých vztahů a souvislostí, utajených firemních 

potenciálů a rezerv, odhalení skrytých trendů – analýza současnosti a odhad 

dalšího vývoje).  

 Výkaznictví (poskytování věcných podkladů pro další rozhodování). 

 Korekce (provedená na základě monitorování a analýz, dochází k realizaci 

okamžitých operativních opatření až po uzpůsobení plánů). 

Tyto činnosti se v cyklu stále opakují. Pro lepší představu je CPM cyklus zobrazen na 

obrázku č. 3.1. 

 

Obrázek 3.1 - CPM cyklus [16] 

CPM je schopný proměnit strategii v realitu a umí ji efektivně vyhodnocovat 

a přizpůsobovat reálnému prostředí. Díky provázanosti plánovacích procesů založených 

na komplexnosti a závislosti metod, procesů, dat a aplikací sledujeme dopad jedné 

změny v rámci celé organizace. Koncept řešení aplikací CPM je aplikovatelný jak pro 

podniky různé odvětvové orientace, tak velikosti [4; 16] 
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Manažerské metody tvoří základ k analýze a návrhu dalších komponent CPM. 

Nejčastěji využívanými manažerskými metodami jsou dnes [4]: 

 Balanced Scorecard (BSC), 

 Activity Based Costing (ABC), 

 Earned Value Project, 

 Performance-Based Earned Value. 

3.3.1. Systém metrik – KPI 

Metriky jsou v  CPM provázány na ostatní komponenty, a proto často vycházejí 

z použitých manažerských metod, jsou přiřazeny konkrétním procesům a nakonec jsou 

předmětem zpracování v analytických a plánovacích aplikacích. Využití metrik musí 

být provázáno na jasně definovaná rozhodnutí, na zodpovědnosti a kompetence 

manažerů a dalších pracovníků a na motivační programy. [4] 

Výkonnost podniku bude ovlivněna racionálním využitím nejdůležitějších 

sledovaných metrik (nikoli jejich největším množstvím) nazvaných KPI (Key 

Performance Indicators) a je nutné správně vybrat ty, které budou řízení výkonnosti 

ovlivňovat nejvíce. [4] 

Nejvýznamnější charakteristiky KPI [4]: 

 jsou to nefinanční ukazatele, nejsou vyjádřeny v žádné měně a jsou vázány 

na rozhodující aktivity nebo zdroje firmy; 

 měly by být monitorovány denně, nebo týdně (jiná perioda nepřichází z hlediska 

podstaty KPI v úvahu) neboť jsou klíčem pro průběžné řízení podniku a orientují 

na současný nebo budoucí stav; 

 jsou neustále sledovány managementem podniku a denně je jejich vývoj 

konzultován s odpovědnými zaměstnanci; 

 jsou to všeobecně známé ukazatele a rozumí jim všichni zaměstnanci; 

 jsou přímo svázány s vymezenou odpovědností každého jednotlivce nebo týmu. 

Správně vybraný a definovaný ukazatel KPI má vliv na kritické faktory úspěchu celého 

podniku a pokud se podnikový management zaměří na jeho plnění lze předpokládat, že 

poroste výkonnost celé organizace ve všech směrech. Názory na to kolik má mít podnik 
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definováno ukazatelů KPI, se různí, ale většinou se v praxi můžeme setkat s počtem 

deseti až dvaceti KPI. [4] 

3.3.2. Dashboardy (manažerské kokpity) 

Jedním z hlavních typů aplikací v rámci CPM jsou dashboardy (v češtině - manažerský 

kokpit, manažerská nástěnka, uživatelský pult) stojící na nejvyšší úrovni BI, které 

na jednom panelu poskytují informace (nejenom manažerům) o vybraných klíčových 

metrikách a jejich změnách v rámci podnikových aktivit. Dashboardy respektují 

vzájemné vazby mezi těmito metrikami, s možností sledování pohybu jejich 

požadovaných nebo skutečně dosahovaných hodnot. [4] 

Jedná se v podstatě o soustavu nejdůležitějších výkazů a analýz, které jsou 

soustředěny na jednom místě (např. v panelu na stránce webového prohlížeče). 

Důvodem je možnost porovnání vzájemných souvislostí a hlavně potřeba zaměřit se 

na skutečně důležité informace, které jsou zde viditelné na první pohled. Možnost určit 

limitní hodnoty, které bude systém odlišně prezentovat, napomáhá k okamžitému 

odhalení stavu firmy. [12] 

Dashboardy tak umožňují monitorovat stavy různých útvarů v podniku 

a zachycovat specifické referenční body měření výkonu v místě a čase. K tomu účelu 

jsou použity již dříve vysvětlené ukazatele KPI. [4] 

Dashboard je většinou první místo, se kterým se uživatelé setkají při interakci 

s celým systémem BI a mohou odtud dále získávat obsáhlejší detailní informace, které 

při prvním pohledu neposkytovaly žádnou informační hodnotu nebo působily zkresleně 

či vytrženě z kontextu. [12] 

Výhody dashboardů [4]: 

 vizuální prezentace ukazatelů výkonu (KPI) pomocí budíků; 

 možnost včasné identifikace záporného trendu ve vývoji prodejů, produkce, 

počtu zákazníků atd.; 

 podstatné zkvalitnění rozhodování manažerů podniku na základě rychle 

dostupných, komplexních a konsolidovaných informací. 
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Většina dodavatelů poskytuje různá řešení, ale většina dashboardů má řadu rysů 

společných a těmi jsou [11]: 

 Správné rozvržení (navigable layout) – dashboardy počítají s tím, že obrazovky 

uživatelů mají omezenou velikost, a proto obsahují více stránek s jednotlivými 

potřebnými panely. Mají přehledné menu, záložky a hlavně nápovědy pro 

uživatele. 

 Přitažlivá a rozdílná grafika (appealing and differing graphics) – velké množství 

informací obsažených ve stránkách je těžké přehledně zobrazit. Dobrý 

dashboard toto zohledňuje a používá různé druhy vizualizace (diagramy, grafy, 

tabulky, budíky). 

 Interaktivita (interactivity) – uživatel se může dostat z jednoho grafu, který 

indikuje hodnotu překračující limit (pouhým kliknutím na ni) k tabulce 

s podrobnějšími údaji, které mu více napoví o daném problému a zpět. Využívá 

se zde princip multidimenzionality použité při tvorbě DW, která umožňuje 

uživateli pohled na data z více úhlů (řezy multidimenzionální kostky). 

 Přizpůsobitelné rozhraní (customizable interface) – uživatel má k dispozici 

nástroje, kterými může jednoduše upravit dashboard podle svých představ 

(šablony vzhledů, atd.). 

 Vlastní vložený obsah (embedded content) – dashboard nemusí sloužit jen pro 

grafické výsledky. Někteří uživatelé mají potřebu do něho vkládat i jiný obsah, 

kterým může být text (např. popis činnosti firmy), odkaz na jiný web, novinky 

atd. 

 Možnost vyhledávání (browser-based capabilities) – uživatelům usnadňuje práci 

a námahu při hledání konkrétní věci v dashboardu. 

Scoreboardy (na rozdíl od dashboardů) zajišťují hlavně provázanost indikátorů 

výkonnosti se strategickými mapami podniku, které specifikují vztahy příčina-následek 

a analyzují vazby cílových a reálně dosahovaných klíčových indikátorů výkonnosti. 

Sestavují se v rámci dahboardů, kde přehledným způsobem vizualizují strategické cíle 

podniku a sledují jejich plnění podle různých úrovní řízení. [4; 5] 

Nástroje pro reporting, analýzu a tvorbu manažerských kokpitů tvoří komplexní 

platformu BI schopnou vyřešit informační potřeby všech zaměstnanců společnosti, 
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kterým umožní výrazně zredukovat čas potřebný na sběr a zpracování dat. Získaný čas 

pak mohou efektivně použít pro provádění kvalifikovaných rozhodnutí založených na 

získaných informacích. Firma ušetří na nákladech za správu statického reportingu 

a zdrojích do IT. [5] 

4. Analýza a popis stávajícího stavu ve společnosti 

4.1. Charakteristika firmy 

Biocel Paskov a.s. sídlící v Paskově (ČR – Moravskoslezský kraj) se v roce 2001 

stal součástí rakouské celulózo-papírenské skupiny Henzel Group. Společnost je 

významným producentem sulfitové celulózy a zaměřuje se především na výrobu 

magnesiumbisulfitové bělené buničiny VIAN-PASKOV (druh ECF a ECO), která je 

jejím hlavním produktem (určeno pro výrobu hygienických výrobků, obalů pro přímé 

balení potravin a pro výrobu grafických papírů) a je vyráběna ze smrkového dřeva. 

Vedlejším produktem jsou krmné kvasnice VITEX dodávané v sušené formě (jakostní 

krmné směsi pro hospodářská zvířata, výrobky pro domácí mazlíčky a potravinářská 

ochucovadla), které využívají zkvasitelných cukrů v odpadním výluhu. Svou kapacitou 

24 tisíc tun je společnost největším producentem tohoto druhu kvasnic. Posledním 

produktem společnosti jsou lignosulfonové plastifikátory VIANPLAST (plastifikační 

přísada do malt a betonových směsí, úprava měděných rud), které zhodnocují část 

nadprodukce výluhu. [3] 

Společnost svou kapacitou 280 tisíc tun patří mezi jednu z největších evropských 

komerčních celulózek. Navazuje na tradici výroby buničiny v moravskoslezském 

regionu, který trvá již více než sto dvacet pět let. [3] 

Od 7. 5. 2010 se stala většinovým vlastníkem Biocelu Paskov společnost Pulp 

Trading GmbH, která patří do nadnárodní skupiny Lenzing sídlící v Rakousku (vlastní 

nyní 75% akcií, zbylých 25% akcií zůstává ve vlastnictví skupiny Heinzel Holding). 

Lenzing dodává vysoce kvalitní celulózová vlákna pro světový textilní průmysl a pro 

průmysl netkaných vláken. [9] 

Skupina Lenzing má v následujících třech letech v plánu investovat 50 milionů 

EUR do zvýšení kapacity Biocelu Paskov a.s. a přeměnit tuto společnost na celulózku 

se schopností měnit technologii výroby. To poskytne společnosti Lenzing možnost 
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přizpůsobení konkrétní situaci na trhu a produkci buď chemické buničiny pro vlastní 

výrobu viskózových vláken, nebo papírenské buničiny pro externí zákazníky. 

Všechny výrobky společnosti splňují certifikát zabezpečení jakosti podle normy 

ISO 9001 a také certifikát potvrzující konformitu zavedeného environmentálního 

managementu podle normy ISO 14001. Společnost rovněž získala certifikát FSC pro 

spotřebitelský řetězec CoC a FSC pro kontrolované dřevo, certifikát o zavedení systému 

BOZP a osvědčení „Bezpečný podnik“ od Českého úřadu bezpečnosti práce. [3] 

Prioritním úkolem pro Biocel Paskov a.s. je maximálně využít svou výrobní 

kapacitu (současný cíl představuje hranici 300 tisíc). Společnost dlouhodobě staví své 

podnikatelské úspěchy především na svých zaměstnancích a na omezování dopadů 

činnosti na životní prostředí. [3] 

Strategický plán je definován společně jak pro Biocel, tak i pro většinového 

vlastníka Lenzing (spolu s menšinovým Heinzel pulp). Vize si klade za cíl zaujmout 

vedoucí postavení na středoevropském a východoevropském trhu s buničinou. A 

celosvětově se chce společnost stát obchodním partnerem jak pro buničinu, tak i pro 

papír a obalové materiály. Své poslání společnost nachází v osobním přístupu ke svým 

zákazníkům a přizpůsobením se jim řešením šitým na míru. [3] 

Organizační struktura společnosti je zobrazena na obrázku č. 4.1, který byl 

vytvořen pomocí nástroje ARIS Toolset popsaného v další kapitole. 
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Obrázek 4.1 - Organizační struktura firmy Biocel Paskov a.s. modelovaná v ARISu 

4.2. Rámcový procesní model firmy 

Výrobní procesy zpracování dřeva a štěpky na výslednou buničinu jsou velmi složité, 

a proto byl pro lepší představu vytvořen rámcový procesní model firmy (viz obrázek 

č. 4.2), který se zaměřuje především na proces přejímky dřevní hmoty. Pro modelování 

jsou využity již zmíněné diagramy (přidané hodnoty, EPC, organizační struktury,…) 

obsažené v metodice ARIS. 

Popis jednotlivých skupin procesů probíhajících v každé firmě: 

 hlavní procesy – tvoří hodnotu pro externího zákazníka, slouží k podpoře hlavní 

podnikatelské činnosti a pomáhají k naplnění strategické představy a funkce 

firmy; 

 podpůrné procesy – vytvářejí podmínky, které jsou podporou pro funkce 

hlavních procesů, vytváří přidanou hodnotu pro vnější zákazníky; 
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 vedlejší procesy – jsou protějškem hlavních procesů, nejsou tak důležité, aby se 

účastnili hlavních procesů (s ohledem na poslání a cíle organizace). Vedlejší 

procesy jsou často vyloučeny z vlastních činností organizace pomocí 

outsourcingu. 

Nyní přejdeme ke grafickému znázornění těchto základních procesů uvnitř firmy Biocel 

Paskov a.s. a poté k jejich vysvětlení. Rámcový procesní model je tvořen nástrojem 

ARIS Toolset a můžete ho vidět na obrázku č. 4.2. 

Rámcový procesní model

Hlavní procesy

Vznik lignosulfonových
plastifikátorů

Získání krmných
kvasnic

Podpůrné procesy

Administrativa Obchodní činnostIT

Personalistika Životní prostředí

Biocel Paskov, a.s.

Vedlejší procesy

ÚdržbaDoprava

StravováníOchrana majetku

Vznik lignosulfonových
plastifikátorů

Proces výroby papírenské
buničiny

ÚdržbaDoprava

Administrativa Obchodní činnost

Získání krmných
kvasnic

IT

Personalistika Životní prostředí
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Obrázek 4.2 - Rámcový procesní model firmy Biocel Paskov a.s. 
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4.2.1. Hlavní procesy 

Tyto procesy vyplývají z hlavní podnikatelské činnosti podniku pomoci, kterých 

vniká hodnota pro externího zákazníka. Hlavním procesem ve firmě je výroba sulfitové 

buničiny (kyselým způsobem) pod obchodním názvem VIAN PASKOV získané 

z vlastní či nakupované štěpky (z převážně smrkového dřeva). Každoročně je vyvezeno 

do zahraničí více než devadesát procent produkce bělené buničiny (do 25 zemí světa – 

především Itálie, Německo, Slovensko, Slovinsko a Francie). Tržby jsou proto velmi 

silně závislé na pohybech kurzů koruny především k euru a americkému dolaru 

(společnost se proti kurzovému riziku se zajišťuje měnovými deriváty). Prodej buničiny 

je založen na dlouhodobých vztazích s předními výrobci papírenského průmyslu. [3] 

Vedlejším produktem jsou potom krmné kvasnice VITEX a lignosulfonové 

plastifikátory VIAN PLAST. [3] 

Na obrázku č. 4.3 je popsán pomocí modelu tvorby přidané hodnoty hlavní 

proces výroby buničiny. Tento model je velmi zjednodušený, a proto je uvedena 

v příloze č. 1 i kompletní a podrobná verze tohoto procesu.  

Proces výroby papírenské buničiny

Přejímka dřevní hmoty
Uskladnění přijatého

dřeva a štěpky
Zpracování vlákniny Zpracování štěpky Finalizace buničiny

Objednávka dřevní
hmoty

 

Obrázek 4.3 - Proces výroby buničiny 

Proces výroby buničiny se skládá z několika dílčích činností a to zejména z: 

 Objednávka dřevní hmoty - nákup vlákniny (dřeva) či štěpky
6
, která je nezbytná pro 

samotnou produkci papírenské buničiny. Objednávka štěpky či vlákniny se provádí 

na základě požadavku vedoucího dřevoskladu. Zprostředkováním nákupu je 

pověřena společnost Wood Paskov s.r.o. Jakmile tato firma obdrží požadavek 

ze strany Biocel Paskov, zpracuje jej, vybere vhodného dodavatele a poté je 

vyhotovena kupní smlouva. Na základě podkladů přejímky dřevní hmoty sledují 

zaměstnanci Wood Paskov plnění harmonogramu dodávek, vyhodnocují jej a jsou 

                                                 
6
 štěpka – hrubá dřevní frakce velká 2,5 až 5cm získaná zpracováním kulatiny použitelná jako zdroj 

energie či k výrobě v papírenském průmyslu 
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v neustálém jednání s daným dodavatelem. Popis procesu pomocí modelu tvorby 

přidané hodnoty a diagramu EPC uvádím v příloze č. 2. 

 Příjemka dřevní hmoty – budu dále podrobněji popsána. 

 Uskladnění přijaté dřevní hmoty - poté, co je dřevní hmota zvážena a jsou z ní 

odebrány vzorky, dojde k uskladnění v závislosti na typu. Pokud se jedná o štěpku, 

je uskladněna prostřednictvím vysokotlakého vzdušného zařízení na kupy Frýdek či 

Ostrava (mnemotechnická pomůcka k rozdělení hromad). Kdežto vláknina putuje 

do skladu vlákniny a dále následuje proces zpracování dřeva. Popis procesu je 

obsažen v příloze č. 3. 

 Zpracování vlákniny – ze skladu vlákniny je dřevo přiměřené délky (jinak se musí 

zkrátit sekačkou) pásem dopraveno do odkorňovacího bubnu, ve kterém se odkorní 

a dále putuje na bubnovou sekačku, která z vlákniny naseká štěpku a je dále 

zpracována na finální produkt buničinu. Smetky z odkorňovacího bubnu putují 

do skladu paliv a z něho do kůrového kotle, jenž vyrábí energii. Popis procesu je 

obsažen v příloze č. 4. 

 Zpracování štěpky – štěpka uskladněná na hromadách Frýdek a Ostrava je pomocí 

systému pneumodopravy v podzemních tunelech dopravena do varny a smíchána 

s vodou a potřebnými chemikáliemi. Směs je uvařena, vyfiltrována (z výluhu 

vznikají ostatní dva produkty firmy) a pevná část dále vyprána, kyslíkově vybělena 

(jestli se bude jednat o bělenou buničinu), vysušena v odparce a přechází plynule 

k procesu finalizace výroby. Popis procesu je obsažen v příloze č. 5. 

 Finalizace buničiny – vysušená buničina se musí oříznout na požadovanou velikost 

(600x800 mm). Archy buničiny se pak automatizovaně ukládají a lisují do balíků 

o výšce 420 mm. Balíky bělené buničiny se balí do buničiny stejného druhu 

a stahují se pozinkovaným drátem. Balíky jsou dodávány v blocích unit, které se 

stahují drátem a 8 balíků tvoří 1 unit. Hmotnost unitu včetně obalu je 1600 kg. Popis 

procesu je obsažen v příloze č. 6. [3] 

Procesy na sebe ve výrobě navazují. Zvláštním je proces zpracování nakoupené 

vlákniny, ze které se vyrábí vlastní štěpka. Druhou možností je nákup již zpracované 

štěpky, kterou po pásu dodává sousední pila Mayr-MeInhof Holz Paskov s. r. o., která 

spolu s Biocelem tvoří základ Moravskoslezského dřevařského klastru. Oba druhy jsou 

spolu poté smíchány na hromady Frýdek, Ostrava a dojde k jejich dalšímu zpracování.  
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Nejdůležitějším je proces zpracování štěpky na finální buničinu. V další části se 

nebudeme zaměřovat na kompletní popis všech procesů, které jsou v modelu uvedeny, 

ale pouze na přejímku dřevní hmoty, která je náplní diplomové práce. 

4.2.1.1. Přejímka dřevní hmoty 

Nyní je vhodné na tomto místě popsat základní surovinu k výrobě 

magneziumbisulfitové buničiny, kterou je štěpka získaná z vlákninového dříví. 

Štěpka pro Biocel Paskov a.s. určená k výrobě magneziumbisulfitové buničiny: 

Je definována jako kousky dřeva o rozměru cca 4 x 20 x 23-28 mm, které vznikají při 

pilařském zpracování dřevní hmoty. Kvalitativní parametry jsou vymezeny pomocí 

technických parametrů v kupních smlouvách. 

Vlákninové dříví pro Biocel Paskov a.s. 

Je definováno jako surové smrkové či jedlové dříví v délkovém členění podle platných 

technických podmínek v tloušťkovém rozmezí od 7 cm na slabém konci do 50 cm 

na silném konci. Popřípadě ucelené zásilky přesíleného dříví 50-80cm v délkách 2-

2,5m. 

Tyto definice jsou čerpány z pracovních instrukcí pro přejímku dřevní hmoty 

obsažených na intranetu firmy. 

Přejímka dřevní hmoty 

Může probíhat dvojím způsobem [17]: 

 Objemová přejímka - založená na zjištění rozměrových veličin jednoho nebo více 

kusů dříví a druhu dřeviny. Ze získaných údajů se vypočítává objem dříví s kůrou 

nebo bez kůry, přičemž se využívá objemových tabulek a redukčních faktorů. 

Problémem je, že se objemové tabulky liší podle oblasti původu (typu dříví, tvaru 

kmene). Současně je nejvíce rozšířená tato tradiční metoda.  

 Váhová přejímka – založená na zjištění hmotnosti dodávky dřeva. Váhová přejímka 

umožňuje objektivizovat proces dodávky dřevní hmoty a tím snížit náklady 

a minimalizovat časové prodlevy. Způsob je vhodný nejen pro příjem méně 

kvalitních dřevních sortimentů, mezi které patří vlákninové nebo rovnané dříví, ale 

i pro příjem dřevních frakcí (piliny či štěpky). Jednotkou příjmu a účtování je tuna. 

U nás se touto variantou přejímá dříví pro zpracování do celulózo-papírenských 

podniků včetně Biocelu Paskov a.s.  
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V rámci váhové přejímky se rozlišují dva další způsoby [17]: 

 Lutro přejímka – založena na principu zjišťování okamžité hmotnosti dříví. 

Stanovuje se objem dodávky surového dříví a koeficient (neurčuje se podíl sušiny 

v dodávce). Způsob příjmu je rychlý. Protože je metoda založena na hmotnosti 

dodávky bez ohledu na vlhkost, dochází k poklesu hmotnosti průměrné prostorové 

jednotky m
3 

(postihuje souše a dříví s hnilobou). 

 Atro přejímka – založena na principu zjišťování množství dříví při přepočtu 

ze skutečné vlhkosti na absolutní sušinu. Při procesu přejímání se stanovuje objem 

dodávky surového dříví, jeho hmotnost, sušina a koeficient. Výpočet sušiny se 

provádí z odebraného vzorku pomocí mikrovlnné sušárny (z rozdílu vah 

před a po vysušení). 

V důsledku provádění výpočtu objemu v absolutně suchém stavu a tzv. atro 

tuně, není metoda závislá na vlivu ročního období, typu těžby a okamžité vlhkosti. 

Tuto metodu atro přejímky využívá i firma Biocel. 

Přejímka dřevní hmoty v Biocelu 

V okamžiku, kdy je dřevní hmota (vlákninové dříví a nakupovaná štěpka) dodána 

na základě objednávky dodavatelem, dojde ke zvážení dodávky, odběru vzorků a 

kvalitativní přejímce jak je vidět na obrázku. S dodavateli jedná dceřiná firma 

společnosti Wood Paskov.  

Přejímka dřevní hmoty

Vážení
Kvalitativní
přejímka

Kontrolní činnost

Odběr vzorků a jejich analýza

 

Obrázek 4.4 - Přejímka dřevní hmoty 



47 

 

Vážení 

U vážení záleží na způsobu doručení dřevní hmoty. Pokud se jedná o nákladní 

auto, před složením nákladu dojde k jeho zvážení na silniční motorové váze SCHENK 

(brutto hmotnost) za asistence obsluhy. Po vyložení dřevní hmoty se opět provede 

vážení na mostové dráze tentokrát již prázdného nákladního vozu (tara hmotnost). 

Ze zjištěných hodnot se automaticky vypočítá rozdíl z vážení (netto hmotnost) 

a výsledek se přenáší automaticky do systému Oracle (relační databáze). V tomto 

systému jsou zpracovány všechny údaje o zásilkách od zadání vstupních dat až 

po fakturaci.  

Je-li dodávka doručena prostřednictvím železničního vagónu, postup je obdobný 

s tím rozdílem, že k vážení dojde na kolejové váze (brutto hmotnost) za pomoci 

pracovníka českých drah. Pro výpočet váhy nákladu (netto hmotnost) se u železničních 

vagónů bere v úvahu hmotnost udaná na vagónu z posledního úředního vážení (tara 

hmotnost). Přenos dat a předání zjištěných hmotností přejímce dříví zprostředkovává 

také počítačový systém Oracle. Údaje z vážení se archivují v počítačové databázi 

a nelze je poté měnit. V příloze číslo 7 naleznete grafický popis vážení nákladních aut 

a železničních vagónů pomocí EPC diagramu. 

Odběr vzorků a jejich analýza 

Vzorky se odebírá v průběhu vážení pracovníkem přejímky vlákniny (viz obrázek 

č. 4.6) za účelem stanovení sušiny dodávky a zahrnují: 

 Vzorkování dodávek: 

U dodávek vlákniny je tvořen vzorek pilin z několika řezů nebo vpichů 

motorovou řetězovou pilou (řetěz musí být vždy ostrý) do dřeva, která je 

přizpůsobena k zachytávání pilin. Vzorek odebraných pilin musí být urychleně 

předán v neprodyšném obalu k laboratornímu stanovení sušiny. Vzorek je dále 

označen lístkem s identifikačními údaji tak, aby nebyla možná jeho záměna.  

Odběr vzorků nakupované štěpky probíhá z korby nákladního auta odstaveného 

na silniční váze, na kterou se vstupuje po speciální sklopné rampě. Vzorky se 

odebírají speciální lopatou z několika míst korby. Vzorky štěpky dovezené 

po železnici se odebírají po vyložení nákladu na skladě štěpky. 

 Stanovení sušiny: 

Sušina dodávek se stanovuje vysušením vzorku a výpočtem z rozdílu vah vzorku 

před a po vysušení. Výpočet je prováděn automaticky počítačem po zadání vah 
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vzorku a vypočtená sušina je přiřazena k dodávce. Zadání vah provádí vzorkař-

laborant podle příslušné pracovní instrukce.  

Vzorky se vysušují z toho důvodu, aby byla zjištěna hmotnost nakupované 

vlákniny a štěpky v atro tunách (tuna přepočítaná na absolutní sušinu) pro 

následné vystavení faktury dodavateli (viz atro přejímka). 

Odběr vzorků a jejich analýza

Vzorkování dodávek

Stanovení sušiny

 

Obrázek 4.5 - Odběr vzorků a jejich analýza 

Kvalitativní přejímka 

Podstatou kvalitativní přejímky je posouzení kvality dodávek a porovnání 

s technickými podmínkami uvedenými v kupní smlouvě. Kvalitativní přejímka vlákniny 

se provádí u osových dodávek na silniční váze, u vagónů se přejímka provádí po 

přistavení na vykládkovou kolej. Posouzení kvality se provádí společně s pověřeným 

zástupcem dodavatele, je-li v době přejímky přítomen, aby výsledek byl co možná 

nejobjektivnější. 

Pověřený zástupcem je osoba najatá externí firmou FM PROLES CZ s.r.o. 

zastupující většinu dodavatelů. Dodavatelem pověřený zástupce má možnost během 

přejímky kontrolovat správnost úkonů kvantitativní přejímky, objektivnost kvalitativní 

přejímky a může zajistit chybějící průvodní doklady k zásilce. Zástupce dodavatele 

svou činností zajišťuje hladký průběh přejímky vlákniny, okamžité řešení reklamací 

a vůči dodavatelům garantuje správnost použitého postupu při přejímce. 

Po celou dobu této operace je prováděna kontrolní činnost přejímačem, který dohlíží 

na průběh přejímky, dbá o její soulad s platnou kupní smlouvou a odebírá vzorky. 

Kontrolní činnost 

Přejímač má za úkol dohlížet na průběh přejímky a dbát o její soulad s platnou kupní 

smlouvou. Přejímač sám provádí nebo kontroluje odběr vzorků v rámci své 
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kompetence. V případě zjištěných nedostatků, má právo nechat odebrat nové vzorky 

(nechat nové vzorky vysušit v laboratoři). Přejímač dohlíží na dodržování organizačních 

a bezpečnostních pravidel v prostoru silniční váhy, které jsou platné pro řidiče vozidel 

a v případě jejich nedodržení vystaví protokol k uplatnění srážky z ceny přepravného. 

Přejímač také v případě potřeby může koordinovat pohyb vozidel na skladech dřeva 

a může dávat řidičům vozidel pokyny k vykládce tak, aby bylo dříví optimálně uloženo 

a byl zabezpečen co nejplynulejší přísun materiálu. 

Sledování skladů dřevní hmoty 

Přejímka dřevní hmoty nemá pouze provádět procesy uvedené výše (popsané v interní 

směrnici firmy), ale jejím úkolem je také sledovat a evidovat jednotlivé sklady 

(vláknina, Frýdek, Ostrava, sklad nakoupené a pilařské štěpky). K sledování těchto 

veličin používá soustavu měřících vah, které zaznamenávají váhu štěpky na vstupu 

(sleduje režimová váha IN), která se v třídírně vytřídí na štěpku použitelnou pro výrobu.  

Vhodná štěpka je nafoukána zařízením „CORBA“ rovnoměrně na sklady štěpky 

Frýdek a Ostrava. Sklad štěpek má za úkol skladovat štěpku po požadovanou dobu, až 

do odběru. Po dobu skladování dochází k řadě změn, mezi které patří především změna 

chemického složení dřeva. Zbylá štěpka, která nevyhovuje podmínkám, protože 

po vaření ve varně by z ní nic nezůstalo, putuje buď jako piliny po páse (sleduje 

režimová váha PI) až do skladu paliv, kde se na pásu smíchá s většími kusy putujícími 

rovněž do skladu paliv (sleduje režimová váha OUT).  

Dále se do skladu paliv počítají i smetky vzniklé manipulací s vlákninou 

a štěpkou, pilařské smetky vzniklé při dopravě štěpky po páse od sousední pily, kůra 

odstraněná z vlákniny v odkorňovacím bubnu a suky. Ve skladu paliv se uchovávají 

biopaliva, která zatím nebyla spálena v peci nebo nebyla prodána. Spálením biopaliva 

v peci firma získává přidaný zdroj elektrické energie, kterou může dále použít.  

Na obrázku č. 5.1 můžete vidět schéma obsahující jednotlivé sklady a rozmístění 

jednotlivých vah, ze kterých jsou údaje zaznamenávány do databázových tabulek 

(SUR_DI_DEN a SUR_DI_SHOW) v systému Oracle. Červeně znázorněné váhy jsou 

pásové režimové váhy, které jsou váženy za chodu a kde je vážící takt jedna hodina. 

V okamžiku uplynutí této doby spadne na všech vahách budík (měřidlo na začátku 

a na konci). Kvůli takovémuto měření hodnot je zapotřebí za každou váhou umístěnu 

další váhu pro větší kontrolu. 
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 Zjišťování hodnot na režimových vahách je velmi složité, protože mezi vážícími 

takty se mění struktura dřevní hmoty (např. je dopravována na hromady Frýdek 

a Ostrava nakupovaná štěpka (MayrMeinhof, kamiony, vagóny, ucelené vagóny), 

potom vlastní štěpka nasekaná bubnovou sekačkou z nakoupené vlákniny, atd.).  

 

Obrázek 4.6 - Dispečink pohybu zásob dřevní hmoty a schéma vah 

Dále budou zmíněny druhy dopravy dřevní hmoty do Biocelu Paskov a.s., které 

budou zapotřebí. Prvním způsobem je doprava štěpky pomocí vagónu (v tabulce 

SUR_DI_SHOW jsou pojmenovány jako VAG). Tento způsob není zdaleka tak využit 

jako doprava štěpky a vlákniny pomocí kamionů (v tabulce SUR_DI_SHOW jsou 

pojmenovány jako AUT), která je druhým způsobem. Třetím je doprava štěpky po páse 

od sousední pily MayrMeInhof s.r.o, která úzce spolupracuje s firmou a dodává jí velký 

podíl kvalitní štěpky, pro výrobu.  

Posledním způsobem je dovoz štěpky pomocí speciálních ucelených vlaků, které 

tvoří deseti procentní zastoupení dopravy (v tabulce SUR_DI_SHOW jsou 

pojmenovány jako UCE). Pod pojmem ucelený vlak si můžete představit soustavu 16 -

 18 za sebou napojených vagónů (s většími „přepravkami“), které se zapíšou 
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do přejímky najednou. K vykládce slouží speciální vysokozdvižný vozík, který je 

schopen složit štěpku do hodiny. 

4.2.2. Podpůrné procesy 

Jedná se o soubor činností vytvářející podmínky k tomu, aby hlavní proces mohl 

fungovat, a vzniká tak přidaná hodnota pro interního zákazníka. Zde řadíme odbor IT, 

administrativu, obchodní činnost, personalistiku a životní prostředí. 

Z podpůrných procesů byl vybrán odbor informačních technologií (přesněji 

oddělení systémového aplikačního SW), na kterém tvůrce vykonává dlouhodobou 

školní praxi, jejímž cílem je zhotovení diplomové práce spolu s vytvořením dashboardu 

pohybu zásob dřevní hmoty pomocí nástrojů firmy Oracle. 

Odbor informačních technologií (dále jen OIT) 

Aby byl zachován správný chod a konkurenceschopnost organizace, je potřeba 

zabezpečit podporu prostřednictvím moderních informačních technologií a to nejen 

ze strany aplikačního SW (dále jen SASW), ale také po stránce HW vybavení. 

Informační technologie zde představují informační systém SAP, podnikovou datovou 

síť (Bioint - intranet), extranet (www.biocel.cz), HW, SW,… 

Procesy v OIT jsou uvedeny níže na obrázku č. 4.7 vytvořeného pomocí modelu tvorby 

přidané hodnoty. 

Informační technologie

Oddělení Systémového
aplikačního SW

HW infrastuktura IT

 

Obrázek 4.7 – Odbor IT 

Rozdělení oddělení SASW, který zahrnuje tyto části: 

 Databáze Oracle, GT Viewer; 

 Moduly podnikového informačního systému SAP; 

 Business Warehouse (BW), Document Management System (DMS). 
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Oddělení SASW odpovídá za funkčnost podnikového informačního systému SAP, 

na který bych se chtěla zaměřit. SAP (viz kapitola produkční systémy) je dominantou 

celé firmy a napomáhá jí efektivně řídit chod firmy pomocí customizovaných 

integrovaných modulů, mezi které patří: 

 CO – controlling; FI – finance; MM – nákup materiálu; 

 PM – skladování, údržba; SD – prodej. 

OIT zajišťuje v Biocelu sedm lidí, kteří pokrývají činnosti zobrazené na obrázku č. 4.8.  

 

Obrázek 4.8 - Struktura OIT 

4.2.3. Vedlejší procesy 

Pro firmu nejsou tyto činnosti z hlediska strategických cílů natolik důležité, aby 

se výrazným způsobem podílely na hlavní podnikatelské činnosti, proto je lze 

outsourcovat. Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti 

a svěří je smluvně jiné společnosti specializované na příslušnou činnost. Činnost však 

není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, ale na základě smlouvy.  

V rámci Biocelu Paskov a.s. se jedná o tyto vyčleněné procesy:  

 doprava; údržba; ochrana majetku; 

 stravování - stravování patří mezi jednu z outsourcingovaných služeb 

ve společnosti Biocel Paskov. Poskytovatelem tohoto komplexního zabezpečení 

je EUREST, spol. s.r.o.  
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4.3. Dosavadní stav ve firmě - využití Oracle Business 

Intelligence 

V úseku přejímky dřevní hmoty firmy Biocel vznikl roku 2008 požadavek 

na prezentaci dat v grafické podobě pomocí webovského prostředí. Jako datový zdroj by 

sloužila interní aplikace „Přejímka dřevní hmoty“ vytvořena pracovníky IT pomocí 

vývojových nástrojů firmy Oracle. Údaje (nebo data) získané pomocí této aplikace se 

ukládají do relační databáze  Oracle a následně se prezentují pomocí dotazů v tabulkové 

formě. Forma těchto reportů neumožňuje takovou přehlednost jako grafická prezentace 

dat.  

Zásadní však byla potřeba nahlížet na tyto informace ve webovském prostředí, 

pouze za pomoci webového prohlížeče (tzv. tenký klient). Takovýto způsob zobrazení 

dat by umožňoval především manažerům snadnější orientaci a urychlil následné 

rozhodování. Kromě toho by mohl pomoct v odhalení nesrovnalostí pomocí 

stanovených limitních hodnot a k následnému rychlejšímu vyřešení jejich příčiny. Tento 

dashboard by sloužil především pro zaměstnance přejímky dřeva a controllingu 

(finanční oddělení, viz organizační struktura). Pracovníkům přejímky dřeva by doplnil 

potřebné grafické zobrazení již vytvořených tabulkových reportů a pracovníkům 

controllingu by přiblížil stav a pohyb zásob v tomto úseku. 

Dashboard by měl ukazovat data získaná z „přejímky dřevní hmoty“ (název této 

klíčové aplikace) jako je přejímka štěpky a vlákniny za určitá období, dle jednotlivých 

dodavatelů, dopravců, atd. Měl by také obsahovat ukazatele v podobě množství 

dodávek, ceny zboží, ceny přepravného a další technické parametry jako jsou např. 

frakce štěpky. 

Před zavedením konkrétní technologie bylo nutné udělat podrobnou analýzu 

požadavků, která vyžadovala několik schůzek odborníků z odboru informačních 

technologií (dále jen OIT) s vedením dřevoskladu. Bylo potřeba sjednotit požadavky 

a názory všech zúčastněných stran, tak aby zvolené řešení mělo, co nejvyšší přidanou 

hodnotu.  

Po formulaci požadavků už zůstávalo vše pevně v rukou OIT. Ti měli za úkol 

vybrat nejvhodnější software pro tvorbu dashboardů. Rozhodování však nebylo lehké, 

poněvadž se rozhodovali mezi dvěma produkty firem SAP a Oracle. Biocel a.s. využívá 

ERP systému firmy SAP jako primární podnikový software, který je obsahuje moduly 
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controlling, finance, nákup a skladování (viz Rámcový procesní model firmy), který je 

propojen na všechny interní i externí zdroje včetně úseku přejímky dřevní hmoty. 

Jak již bylo řečeno aplikace „Přejímka dřevní hmoty“ je řešena pomocí vývojových 

nástrojů firmy Oracle. Jsou v ní využívány formuláře pro zadávání vstupních údajů 

zaměstnanci (přejímky dřeva a laboratoří) a reporty umožňující náhled, sumarizaci 

a kontrolu získaných informací. Veškeré údaje jsou uchovávány v databázi Oracle 

v jednotlivých tabulkách, které jsou mezi sebou propojeny vazbami. Kmenová data jsou 

propojena na číselníky, které poskytují detailnější informace (např. kilometrovník – 

podle PSČ dodavatele se orientačně získají kilometry, které je potřeba najet, aby se 

dostala vláknina či štěpka k firmě). 

V té době firma SAP ještě neměla ekvivalentní nástroj, který by zaručoval stejné 

prezentační možnosti jako konkurenční produkt Oracle - Business Inteligence. Nyní 

SAP již poskytuje podobný software - Business Object. Po výběru software následovaly 

schůzky s dodavatelem, určil se rozsah a harmonogram prací, formulovaly se 

požadavky na aplikaci a pak se již přešlo k samotné implementaci toho SW do firmy. 

Během práce na „pilotním projektu“ došlo k odzkoušení všech funkčností SW a zároveň 

se pověření pracovníci OIT naučili vše pro vytvoření vlastního již reálného projektu 

(např. tvorba business modelu s jednotlivými dimenzemi, prezentační vrstvy, 

dashboardu s panely,…). BI slouží, jako prezentační nástroj ve kterém se připraví 

datové modely, které jsou napojeny na datové zdroje (databáze, txt soubory atd.) 

pomocí rozhraní. V našem případě se využil standardní ODBC konektor pro napojení 

do databáze Oracle. Od prvního požadavku dřevoskladu po uvedení dashboardu 

do produktivního užívání uběhlo půl roku. Během provozu se požadavky ze strany 

úseku přejímky dřevní hmoty přiměřeně kumulovaly. 

Samozřejmě se zaměstnanci OIT potýkali i s problémy, které plynuly z novosti 

vybraného produktu, který byl zrovna uveden na trh, a jeho rozšíření bylo doposud 

minimální. Software ještě nebyl úplně vyladěn. Mezi další problémy, se kterými se 

museli potýkat, patřil i rozdílný pohled uživatelů a vývojářů systému. Všechny 

požadavky bohužel nešly řešit standardní cestou a některé objekty (časové osy) se 

musely dodělat zvlášť. Dále se musela zajistit aktuálnost a správnost prezentovaných 

dat určených pro potřeby uživatelů. 
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Hlavním přínosem zhotoveného dashboardu přejímky dřeva je poskytnutí informací 

uživatelům z jednoho místa přes snadně dostupné webové rozhraní. Webovské prostředí 

obsahuje grafickou prezentaci dat doplněnou o pomocné údaje (např. textové soubory, 

odkazy na jiné stránky, obrázky,…). Největším pozitivem je prezentace dat založená na 

multidimenzionálním modelu, který umožňuje uživateli pohled na data z různých úhlů 

pomocí dimenzí, jako jsou čas, materiál, produkt, dodavatel, ekonomické ukazatele aj. 

Hodnoty lze ukazovat jako hierarchie, které umožňují rozpad dat na detailnější úroveň 

a zpětnou agregaci na vyšší úroveň (suma za rok, měsíc, podle dodavatele, státu, atd.).  

Dashboard také umožňuje provádět analýzy „what-if“ na základě vstupních dat. 

Příkladem může být nákup vlákniny v eurech. V případě, že se kurz české koruny vůči 

euru změní, je analýza schopna odhadnout jaké dopady to bude mít na celkovou výrobu 

buničiny. 

V první fázi tohoto projektu se firma rozhodla o realizaci dashboardu, který 

zobrazuje vše ohledně štěpky. Na něm je popsán pomocí různých grafů, kontingenčních 

a normálních tabulek podíl nakoupené vlákniny a štěpky, rozdělení štěpky podle 

dodavatelů, cenový rozbor (základní cena, finanční cena plus dopravné), pět největších 

dodavatelů podle atro tun dodávané štěpky, podíl typu přepravy (pás, vlak, auto), 

rozdělení na frakce štepky, atd. Zadání požadavků na tvorbu dashboardu nakupované 

štěpky uvádím v příloze č. 8. 

Nyní by chtěla stávající aplikaci rozšířit i o vlákninu a další potřebné údaje (mezi 

tím došlo ke změně výpočtu dodávek dřevní hmoty). Rozšíření nebo tvorba nového 

dashboardu je předmětem diplomové práce. Pro lepší představu technologického zázemí 

dashboardu a obsahu mé diplomové práce je přiložen obrázek č. 4.10 uvedený níže. 

Hlavním rozdílem mezi stávajícím řešením a řešením popisovaným v této práci 

bude rozmezí sledování. Údaje na dashboardu budou především ve dnech a ne 

v dekádách, měsících nebo rocích jak tomu bylo v dosavadním řešení.  
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Obrázek 4.9 - Předmět tvorby pohybu zásob dřevní hmoty 

5. Návrh a zpracování řešení dispečinku pohybu zásob 

dřevní hmoty 

Cílem diplomové práce je vytvoření dashboardu dispečinku pro sledování vývoje 

zásob dřevní hmoty. Dashboard budu zpracován pomocí produktu Business Intelligence 

firmy Oracle, který byl již ve firmě Biocel Paskov a.s. využit pro tvorbu dasbhoardu 

„Sledování vývoje zásob štěpky“ podle dodavatelů, typu přepravy a frakcí za jednotlivá 

období (dekáda, měsíc, rok). V další kapitole bude popsán nástroj pomocí, kterého bude 

daný dashboard vytvořen a jeho využití. 

Oracle Business Intelligence představuje komplexní sadu nástrojů a komponent BI, 

která nabízí plnohodnotné analytické, reportovací a publikační schopnosti. Obsahuje i 

nástroje pro tvorbu interaktivních panelů, dotazování ad-hoc, proaktivního 

monitorování a výstrah, plánované generování a distribuci statických reportů, podporu 

„offline“ analýz a doplňky pro aplikace MS Office. [2] 

Mezi výhody tohoto systému patří uživatelská přívětivost, intuitivní ovládání, 

možný přístup přes web, snadná administrace, efektivní řešení pro všechny typy 

organizací, nezávislost na provozním podnikovém informačním systému a zabezpečení 

důvěrných informací. [2] 
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5.1. Popis vstupních údajů 

Data pro tvorbu dashboardu budu brány z uložených hodnot získaných pomocí 

formulářů v aplikaci „přejímka dřevní hmoty“ (relační databáze v systému Oracle), se 

kterými pracují zaměstnanci přejímky dřeva a laboratoří. 

Bude se vycházet především z tabulky SUR_DI_SHOW, která čerpá údaje 

z tabulky SUR_DI_DEN umístěných v databázi systému Oracle s názvem drevo_odbc3. 

Tabulka SUR_DI_SHOW obsahuje denní přehled jednotlivých atributů ve dnech 

(u rezerv) či v atro tunách, kterými jsou například jednotlivé složky biopaliv, rozdělení 

štěpky na vlastní a nakupovanou, atd. 

Musí být zdůrazněno, že tabulka neobsahuje hodnoty dnešního dne, protože postup 

zjišťování atro váhy je velmi složitý a trvá déle než jeden den, protože vzorek pilin či 

štěpky na zjištění obsahu sušiny, je nutné osm hodin sušit (viz atro přejímka v kapitole 

Přejímka dřevní hmoty). Každý den jsou zjištěny samotnou přejímkou jen aktuální lutro 

hodnoty, které se doplní po laboratorních testech o atro hodnoty. Nyní přejděme 

k popsání jednotlivých atributů tabulky SUR_DI_SHOW pomocí tabulky č. 5.1. 

Název Datový typ Popis 

A_MADE FLOAT 

hodnota vyrobené buničiny (obsahuje i zatím 

pokusnou viskózu) 

DEN (Primární 

klíč) TIMESTAMP 

den, ve kterém jsou všechny zadané hodnoty 

k dispozici (maximální hodnota sloupce den je 

včerejšek) 

FRY_SKL DOUBLE 

hodnota skladu Frýdek (hromada nafoukané štěpky 

blíže k Frýdku-Místku) 

LOSS_FRY FLOAT 

hodnota ztráty na skladu Frýdek (co se odpaří, 

zanedbatelné hodnoty) 

LOSS_OVA FLOAT 

hodnota ztráty na skladu Ostrava (co se odpaří, 

zanedbatelné hodnoty) 

OVA_SKL DOUBLE 

hodnota skladu Ostrava (hromada nafoukané 

štěpky blíže k Ostravě) 

PAL_SALE DOUBLE hodnota prodeje ve skladu paliv 

PAL_SKL DOUBLE hodnota skladu paliv 

PLAN INT 

plán na kolik dní výroby je zásoba štěpky, jak 

dlouho štěpka vydrží 

PRI_MAY DOUBLE 

hodnota příjmu štěpky dovezená po páse od Mayr-

MeInhof Paskov s.r.o. 

PRI_PAL DOUBLE hodnota příjmu paliv 

PRI_STE DOUBLE hodnota příjmu štěpky 

PRI_VLA DOUBLE hodnota příjmu vlákniny 

REP_FRY DOUBLE hodnota opravy na hromadě Frýdek 
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Název Datový typ Popis 

REP_OVA DOUBLE hodnota opravy na hromadě Ostrava 

REP_PAL DOUBLE hodnota opravy paliv 

REP_SAW DOUBLE hodnota opravy pilařské štěpky 

REP_VLA DOUBLE hodnota opravy vlákniny 

RES_FRY_DAYS FLOAT reserva štěpky ve dnech na hromadě Frýdek 

RES_OVA_DAYS FLOAT reserva štěpky ve dnech na hromadě Ostrava 

RES_PAL_DAYS FLOAT reserva paliv ve dnech 

RES_SAW_DAYS FLOAT reserva pilařské štěpky ve dnech 

RES_VLA_DAYS FLOAT reserva vlákniny ve dnech 

RESER_DAYS SMALLINT celková reserva ve dnech (zásoba všeho) 

RESER_PROC FLOAT celková reserva v procentech 

SAW_SKL DOUBLE hodnota skladu pilařské štěpky 

SMETKY DOUBLE smetky 

SMETPI DOUBLE smetky pilařské 

STE_AUT DOUBLE hodnota dovezené štěpky pomocí aut (kamionů) 

STE_PAS DOUBLE 

hodnota dovezené štěpky pomocí pásu (od Mayr-

MeInhof Paskov s.r.o.) 

STE_VAG DOUBLE hodnota dovezené štěpky pomocí vagónů 

SUKY DOUBLE suky 

VLA_AUT DOUBLE hodnota vlákniny dovezená pomocí aut (kamionů) 

VLA_BEL DOUBLE hodnota vlákniny dovezená z Běloruska 

VLA_CES DOUBLE hodnota vlákniny dovezená z České republiky 

VLA_LIT DOUBLE hodnota vlákniny dovezená z Litvy 

VLA_OST DOUBLE hodnota vlákniny dovezená z Rakouska 

VLA_POL DOUBLE hodnota vlákniny dovezená z Polska 

VLA_SKL DOUBLE hodnota skladu vlákniny 

VLA_SLO DOUBLE hodnota vlákniny dovezená ze Slovinska 

VLA_UKR DOUBLE hodnota vlákniny dovezená z Ukrajiny 

VLA_VAG DOUBLE hodnota vlákniny dovezené pomocí vagónu 

W_FVAR DOUBLE 

hodnota štěpky putující z hromady Frýdek 

do varny (do výroby) 

W_KOTE DOUBLE hodnota hmoty, která jde do kotle 

W_OVAR DOUBLE 

hodnota štěpky putující z hromady Ostrava 

do varny (do výroby) 

WIN_MAY_FRY DOUBLE 

hodnota štěpky od Mayr-MeInhof putující 

na hromadu Frýdek, zaznamenaná režimovou 

váhou IN 

WIN_MAY_OVA DOUBLE 

hodnota štěpky od Mayr-MeInhof putující 

na hromadu Ostrava, zaznamenaná režimovou 

váhou IN 

WIN_NAK_FRY DOUBLE 

hodnota nakoupené štěpky putující na hromadu 

Frýdek, zaznamenaná režimovou váhou IN 

WIN_NAK_OVA DOUBLE 

hodnota nakoupené štěpky putující na hromadu 

Ostrava, zaznamenaná režimovou váhou IN 
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Název Datový typ Popis 

WIN_VLA_FRY DOUBLE 

hodnota vlastní štěpky putující na hromadu 

Frýdek, zaznamenaná režimovou váhou IN 

WIN_VLA_OVA DOUBLE 

hodnota vlastní štěpky putující na hromadu 

Ostrava, zaznamenaná režimovou váhou IN 

WOU_MAY_FRY DOUBLE 

hodnota štěpky od Mayr-MeInhof putující 

do skladu paliv, zaznamenaná režimovou váhou 

OUT 

WOU_MAY_OVA DOUBLE 

hodnota štěpky od Mayr-MeInhof putující 

do skladu paliv, zaznamenaná režimovou váhou 

OUT 

WOU_NAK_FRY DOUBLE 

hodnota nakoupené štěpky putující putující 

do skladu paliv, zaznamenaná režimovou váhou 

OUT 

WOU_NAK_OVA DOUBLE 

hodnota nakoupené štěpky putující putující 

do skladu paliv, zaznamenaná režimovou váhou 

OUT 

WOU_VLA_FRY DOUBLE 

hodnota vlastní štěpky putující putující do skladu 

paliv, zaznamenaná režimovou váhou OUT 

WOU_VLA_OVA DOUBLE 

hodnota vlastní štěpky putující do skladu paliv, 

zaznamenaná režimovou váhou OUT 

WPI_MAY_FRY DOUBLE 

hodnota štěpky od Mayr-MeInhof putující 

do skladu paliv, zaznamenaná režimovou váhou PI 

WPI_MAY_OVA DOUBLE 

hodnota štěpky od Mayr-MeInhof putující 

do skladu paliv, zaznamenaná režimovou váhou PI 

WPI_NAK_FRY DOUBLE 

hodnota nakoupené štěpky putující do skladu paliv, 

zaznamenaná režimovou váhou PI 

WPI_NAK_OVA DOUBLE 

hodnota nakoupené štěpky putující do skladu paliv, 

zaznamenaná režimovou váhou PI 

WPI_VLA_FRY DOUBLE 

hodnota vlastní štěpky putující do skladu paliv, 

zaznamenaná režimovou váhou PI 

WPI_VLA_OVA DOUBLE 

hodnota vlastní štěpky putující do skladu paliv, 

zaznamenaná režimovou váhou PI 

Tabulka 5.1 - databázová tabulka SUR_DI_SHOW 



60 

 

 

5.2. Požadavky na grafickou vizualizaci návrhu 

Požadavky na grafickou vizualizaci řešení byly definovány pracovníky přejímky dřevní 

hmoty kvůli tomu, aby získali grafický náhled na agregované informace ohledně 

biopaliv, štěpky a vlákniny získané přejímkou. 

BIOPALIVA: 

Koláčový graf 

o procentní zastoupení jednotlivých složek biopaliva za vybrané období. 

Sloupcový graf 

o zastoupení jednotlivých složek biopaliva v atro tunách za vybrané období. 

o složky biopaliva za jednotlivé dny v tomto vybraném období a s možností 

vybrání jen jedné složky biopaliva. 

o rezerva za jednotlivé dny v tomto vybraném období a způsob výpočtu této 

rezervy. 

o prodej paliv za jednotlivé dny v tomto vybraném období. 

ŠTĚPKA: 

Koláčový graf: 

o procentní zastoupení vlastní a nakoupené štěpky za vybrané období. 

o procentní zastoupení vlastní a nakoupené štěpky na skladě Frýdek za vybrané 

období. 

o procentní zastoupení vlastní a nakoupené štěpky na skladě Ostrava za vybrané 

období. 

o procentní zastoupení štěpky dopravené pomocí kamionů (aut), vagónů a pomocí 

pásu za vybrané období. 

Sloupcový graf: 

o atro tuny vlastní a nakoupené štěpky za vybrané období. 

o atro tuny vlastní a nakoupené štěpky na skladě Frýdek za vybrané období. 

o rezerva štěpky na skladě Frýdek a způsob výpočtu této rezervy. 

o atro tuny vlastní a nakoupené štěpky na skladě Frýdek v jednotlivých dnech 

za vybrané období. 

o atro tuny vlastní a nakoupené štěpky na skladě Ostrava za vybrané období. 

o rezerva štěpky na skladě Ostrava a způsob výpočtu této rezervy. 
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o atro tuny vlastní a nakoupené štěpky na skladě Ostrava v jednotlivých dnech 

za vybrané období. 

o atro tuny štěpky na skladě Frýdek a Ostrava v jednotlivých dnech za vybrané 

období. 

o rezerva štěpky v jednotlivých dnech za vybrané období s výpočtem této rezervy. 

o atro tuny štěpky dopravené pomocí kamionů (aut), vagónů a pomocí pásu 

za vybrané období. 

VLÁKNINA: 

Koláčový graf: 

o procentní zastoupení štěpky a vlákniny za vybrané období. 

o procentní podíl dovezené tuzemské a zahraniční vlákniny za vybrané období. 

o procentní podíl vlákniny dovezené z jednotlivých zemí (ČR, Bělorusko, Litva, 

Polsko, Slovinsko, Ukrajina, Rakousko) za vybrané období. 

o procentní zastoupení vlákniny dopravené pomocí kamionů (aut) a vagónu (bez 

UCE) za vybrané období. 

Sloupcový graf: 

o atro tuny štěpky a vlákniny za vybrané období. 

o rezerva vlákniny za jednotlivé dny ve vybraném období spolu s výpočtem této 

rezervy. 

o atro tuny dovezené tuzemské a zahraniční vlákniny za vybrané období. 

o atro tuny dovezené vlákniny jednotlivých zemí za vybrané období. 

o atro tuny vlákniny dopravené pomocí kamionů (aut) a vagónu (bez UCE) 

za vybrané období. 

5.3. Návrh dispečinku – Administration Tool 

Pro návrh byly použity již vysvětlené nástroje BI firmy Oracle a vstupní tabulka 

SUR_DI_SHOW. Část návrhu byla vytvořena pomocí Administration Tool, ve které 

byly vytvořeny jednotlivé vrstvy návrhu sloužící k tvorbě samotného dashboardu, 

pomocí určené webové aplikace. Do aplikace Administration Tool se musí tvůrce 

pokaždé přihlásit na přidělený účet a při vytváření musí být v online módu, protože v 

offline se může vše pouze prohlížet. 

Aplikace Administration Tool je rozdělena na tři vrstvy, které můžeme vidět na obrázku 

č. 5.2. 
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Obrázek 5.1 - Administration Tool 

První vrstva (zprava) pojmenovaná jako Physical obsahuje zdrojovou databázi, 

její jednotlivé tabulky, které mohou být použity jako zdrojové v dalších vrstvách a také 

connection poll, přes který je zabezpečeno spojení modelů s databází.  

Spojení je umožněno pomocí standardního rozhraní ODBC. V této vrstvě 

můžeme vidět na obrázku i tabulku SUR_DI_SHOW, která byla použita spolu 

s tabulkou BI_TIMES k tvorbě dalších vrstev. Tabulka musela být naimportována 

z databáze drevo_odbc3. V průběhu tvorby se tato tabulka několikrát měnila, a proto 

musel být import opakován, aby údaje a atributy v ní byly aktuální.  

Nyní si objasníme význam tabulky BI_TIMES, která je pomocnou a plní zde 

úkol časového rozlišení. Obsahuje totiž časovou strukturu, která je znázorněna 

na dalším obrázku č. 5.3. 
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Obrázek 5.2 - Obsah tabulky BI_TIMES 

Tato tabulka byla použita ze stávajícího řešení vytvořeného pro sledování 

pohybu štěpky. Jak je vidět, pomocí předdefinovaných funkcí jazyka SQL, bylo získáno 

ze dnů dalších informací, mezi které patří název dne v týdnu, název měsíce atd. Tyto 

hodnoty lze použít např. pro rozpady v časových hierarchiích. 

Struktura tabulky BI_TIMES je velice důležitá, protože bude dále použita jako 

dimenze času navázaná na tabulku SUR_DI_SHOW. Z tohoto důvodu musely být 

v Physical vrstvě propojeny tyto dvě tabulky vhodnou relační vazbou (1:N), pomocí 

primárních klíčů.  

Tabulka BI_TIMES již obsahovala primární klíč nastavený na atributu DAY. 

V druhé tabulce musel být doplněn na atributu DEN. Výsledný Physical Diagram je 

uveden na obrázku č. 5.4. 
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Obrázek 5.3 - Physical Diagram 

Dále se plynule přešlo k vrstvě Bussines model and Mapping, ve které se 

vytvořila složka DrevniHmota a do ní se přetáhly tabulky SUR_DI_SHOW 

a BI_TIMES, od této doby se staly přetažené tabulky v nové složce logickými 

tabulkami.  

Nejdůležitějším krokem v tvorbě celého dashboardu je vytvoření dimenzí v této 

vrstvě. Podle struktury zadaných grafů a podle vstupní tabulky se vydedukovalo, že 

bude zapotřebí pouze jediná dimenze a to dimenze času, která bude vytvořena 

za pomoci tabulky BI_TIMES. Jiné dimenze nelze ze zadané tabulky SUR_DI_SHOW 

vytvořit, protože kromě atributu den, obsahují atributy hodnoty vyjadřující množství 

(atro tuny, počet dní). 

Dimenze času se vytvořila za pomoci hierarchického rozdělení dimenze 

BI_TIMESDim získané z tabulky BI_TIMES. Postupovalo se od nejnižší agregačního 

celku (do kterého patří DAY) až po nejvyšší agregační celek (kterým je YEAR). 

Dimenzi BI_TIMESDim zobrazuje obrázek č. 5.5. 
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Obrázek 5.4 - Dimenze BI_TIMESDim 

Tabulky SUR_DI_SHOW a BI_TIMES musely být propojeny i v Business model 

diagramu, kde představují logické tabulky diagramu (viz obrázek č. 5.6) – nikoliv už 

fyzické. Získaná multidimenzionální datová kostka není nikde fyzicky uložena, získává 

se pouze logickými vazbami, a proto se jedná o pseudomodel. Kdyby se místo vstupní 

tabulky z relační databáze použil DW byla by situace jiná. Firma má sice funkční 

Business Warehouse, ale je využit k jiným účelům (především na finančním úseku). 

 

Obrázek 5.5 - Logical table diagram 
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Dále se do tabulky SUR_DI_SHOW muselo přidat několik nových sloupců, obsahující 

výpočty: 

 Piliny = součet atributů s předponou WPI; 

 Nakup_paliv = PRI_PAL + REP_PAL; 

 Vlastni_stepka = (WIN_VLA_FRY + WIN_VLA_OVA) - (WOU_VLA_FRY + 

WOU_VLA_OVA); 

 Nakupovana_stepka = (WIN_VLA_FRY + WIN_VLA_OVA) - (WOU_VLA_FRY + 

WOU_VLA_OVA); 

 Vlastni_stepka_Frydek = (WIN_VLA_FRY) - (WOU_VLA_FRY); 

 Vlastni_stepka_Ostrava = (WIN_VLA_OVA) - (WOU_VLA_OVA); 

 Nakupovana_stepka_Frydek = (WIN_NAK_FRY + WIN_MAY_FRY) - (WOU_NAK_FRY 

+WOU_MAY_FRY); 

 Nakupovana_stepka_Ostrava = (WIN_NAK_OVA + WIN_MAY_OVA) - (WOU_NAK_OVA 

+WOU_MAY_OVA); 

 Stepka_Frydek = Vlastni_stepka_Frydek + Nakupovana_stepka_Frydek; 

 Stepka_Ostrava = Vlastní_stepka_Ostrava + Nakupovana_stepka_Ostrava; 

 Vlaknina_zahranici = VLA_BEL + VLA_LIT + VLA_POL + VLA_SLO + VLA_UKR + 

VLA_OST; 

 Vlaknina_tuzemsko = VLA_CES; 

 Vlaknina = PRI_VLA; 

 Stepka = Vlastní_stepka + Nakupovana_stepka; 

 Biopaliva = Nakup_paliv + Piliny + SMETKY + SMETPI + SUKY + W_KURA 

Příklad vytvoření nového logického sloupce Biopaliva je uveden na obrázku č. 5.7. 

 

Obrázek 5.6 - Logical column biopaliva 
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V této vrstvě bylo potřeba ještě zkontrolovat konzistentnost Business modelu. 

Pokud nenastane žádná chyba, varování či není vhodnější osvědčený postup, je model 

v pořádku a k dispozici pro dotazy (tuto volbu musíme na celé složce v této vrstvě 

povolit). Případná nekonzistence musí být vyřešena, než je učiněn další krok spojený 

s následující vrstvou. 

Poslední vrstvou je vrstva Presentation, která slouží především jako zdrojová 

vrstva pro tvorbu dashboardu obsahující tabulky z předchozí vrstvy. 

Do nové složky s názvem DrevniHmota se myší přetáhly tabulky BI_TIMES 

a SUR_DI_SHOW (zobrazeno na obrázku č. 5.8) a u složky se vybrala volba 

Externalize Display Names. Nyní bylo vše připraveno na tvorbu dashboardu. 

 

Obrázek 5.7 - vrstva Presentation 

5.4. Návrh dispečinku – Interactive dashboards 

Po vytvoření všeho potřebného v Admin Tools se mohlo přejít k tvorbě samotného 

dashboardu, u kterého je využita webová aplikace s názvem Interactive Dashboards. 

Aplikace umožňuje pomocí svého nástroje Answers dotazování do již vytvořené 

Presentation vrstvy (respektive do jejích složek a tabulek).  

Tímto dotazováním získáme potřebné údaje, které dále použijeme k různým formám 

grafické presentace na dashboardu za využití nástroje Answers. Jeho ovládání je velice 

intuitivní a vše je na rozdíl od Admin Tools popsáno v češtině. 

Prvním krokem, který musel být učiněn, bylo vytvoření složky DrevniHmota 

(v nastavení panelů na přední stránce Interactive Dashboards – volba správa – správa 

interaktivních panelů). Do této složky jsou ukládány použité vytvořené dotazy na 

jednotlivých stránkách dashboaru. 

Dalším krokem bylo vytvoření už konkrétního dotazu v nástroji Answers. 

Z nabízených složek byla vybrána ta, která odpovídá pojmenování v Presentation vrstvě 

(DrevniHmota). Pro popis byl vybrán první požadavek na grafickou vizualizaci návrhu, 

tedy procentní zastoupení jednotlivých složek biopaliv za určité vybrané období. 
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Z levého panelu, který obsahuje atributy tabulek SUR_DI_SHOW a BI_TIMES se 

vybraly jen ty vhodné, které budou potřebné pro sestavení grafu. Dále se naformátovaly 

(změna názvu, desetinných míst) a použil se vhodný filtr atributu DAY. 

 

Obrázek 5.8 - Oracle Answers: Kritéria 

Mohlo se plynule přejít na další záložku, která umožňuje měnit pohled na výsledek 

dotazu. Uložený pohled bude zobrazen v přesně stejné formě na stránce dashboardu 

jako je na této záložce v nabídce Složené zobrazení.  

Výchozím stavem je zobrazení prosté tabulky s nadpisem uloženého dotazu. Nadpis 

byl vhodně přejmenován a v nabídce byla vybrána možnost Diagram. U něho se 

zaškrtly vhodné sloupky, vybral se odpovídající typ grafu a dále se naformátoval 

(změna nadpisu, velikosti, desetinná místa, barvy jednotlivých složek biopaliva, atd.). 

Dále byl vytvořen další graf, který místo procent zobrazuje atro tuny jednotlivých 

složek biopaliva. Také se vytvořila kontingenční tabulka obsahující průběžné součty 

hodnot složek biopaliva v jednotlivých dnech, jejich koncový součet a pod tabulku byl 

vložen sloupcový skládaný graf.  

Pro zobrazení všech vytvořených objektů ve složeném zobrazení byla zvolena 

možnost Výběr zobrazení, ve kterém byly správně pojmenovány objekty, a uživateli 

bylo umožněno se mezi nimi na stránce přepínat pomocí rozbalovacího menu 

umístěného nad objektem. Výsledek dotazu (viz obrázek č. 5.10) byl uložen do předem 

vytvořené sdílené složky s názvem DrevniHmota. Na žádném z obrázků nemohou být 

zobrazeny konkrétní hodnoty dotazů, protože se jedná o velmi citlivé a interní údaje 

firmy, a proto musely být z  obrázků smazány. 
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Obrázek 5.9 - Oracle Answers: Výsledky 

Nyní byla vytvořena nová stránka (panel), ve které bude obsažen uložený výsledek 

dotazu. Po přepnutí se do možností Úpravy panelu byla stránka přejmenována 

na biopaliva trend. Ve sdílených složkách byl nalezen výsledek dotazu a byl přetažen 

do zatím jediného sloupce. Také byl vhodně pojmenován název oddílu. 

Poté bylo nutné vytvořit Novou výzvu panelu (název ovládacího prvku na panelu – 

dvě rolovací menu od-do s tlačítkem start), která by sloužila k výběru období 

uživatelem a na výsledky dotazu by působila jako filtr. Nová výzva byla vytvořena 

v nástroji Answers (kliknutím na tabulku se žlutou hvězdičkou) a dále byly 

nadefinovány potřebné informace (sloupec – den, operátor – mezi, ovládací prvek – 

rozevírací seznam, výsledky SQL – patřičný SQL dotaz, popisek - den). Výzva byla 

opět uložena do sdílené složky a následně umístěna na panel biopaliva trend. Konečný 

výsledek panelu biopaliva trend můžete vidět na obrázku č. 5.11 a náhled stránky pro 

úpravy panelu je zobrazen na obrázku č. 5.12. 
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Obrázek 5.10 – Část panelu nazvaného biopaliva trend 

 

Obrázek 5.11 - Editor panelu 

Podobným způsobem byly vytvořeny i ostatní objekty na panelu biopaliva trend. 

Po vybrání období uživatelem se všechny objekty správně překreslí, aby odpovídaly 

novým požadavkům. Nutné bylo i nastavení defaultního rozmezí posledních dvaceti dní 

u každého dotazu, kdyby uživatel nic nevybral. 
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Obdobně byly udělány i panely stepka trend a vlaknina trend podle zadání, ale 

nad jeho rámec se přidalo do všech panelů pár dalších objektů, které zobrazují například 

prodej paliv ve sloupcovém grafu s podmíněným formátováním (je-li prodej větší než, 

v rozmezí, menší než nějaká hodnota), který barvami odlišuje jednotlivé sloupce grafu 

a v tabulce přidává k hodnotám obrázek odpovídající rozmezí, v jakém se pohybuje. 

Možnost podmíněného formátování sloupců se využívá především pro varování, že 

hodnota překročila povolený limit. Objekty mimo zadání byly vytvořeny za účelem 

vyzkoušení všech možností nástroje Answers a Interactive Dashboards. 

Bylo vhodné přidat také další dva panely, které sice nejsou v zadání definovány, 

ale jejich využitelnost je zřejmá. Těmito panely jsou denni prehled a biopaliva – top 5. 

První panel obsahuje upravené objekty z panelů s příponou trend, tak aby vyhovovaly 

vybranému konkrétnímu dni.  

Musela být opět vytvořena Nová výzva panelu v Answers, ale nyní byla 

v kolonce Výchozí hodnota využita proměnná serveru vytvořená pomocí nástroje 

Administration Tools ve Variable Manager. Dynamická proměnná nabízí nejvyšší 

hodnotu dne (včerejšek) z tabulky SUR_DI_SHOW. Na obrázcích č. 5.13 a 5.14 můžete 

vidět ukázky. 

 

Obrázek 5.12 – Administration Tools: Variable Manager 

 

Obrázek 5.13 – Oracle Answers: Výzva panelu 

Uložená výzva je dále použita v panelu denni prehled, kde filtruje jednotlivé objekty 

podle vybraného dne. Výsledek práce můžete vidět na dalším obrázku č. 5.15. 
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Obrázek 5.14 - Část panelu s názvem denni prehled 

Panel nazvaný biopaliva – top 5 umožňuje grafický pohled na pět nejvyšší hodnot 

biopaliv a jeho jednotlivých složek za celé období, které jsou zaznamenány v  tabulce 

SUR_DI_SHOW. Na obrázku č. 5.16 jsou k dispozici ukázky. 

 

Obrázek 5.15 - Panel biopaliva - top 5 

Dále budou doplněny ještě dva obrázky č. 5.17 a 5.18, které obsahují objekty na 

panelech stepka trend a vlaknina trend, aby byla představa vytvořeného dashboardu 

kompletní. 



73 

 

 

Obrázek 5.16 - Panel stepka trend 

 

Obrázek 5.17 - Panel vlaknina trend 

Vývoj jednotlivých panelů se měnil s měnícími požadavky ze strany zaměstnanců 

přejímky dřevní hmoty. Pro lepší přehlednost se tvůrce snažil jednotlivé složky např. 

biopaliv všude zobrazovat stejnou barvou, aby měl uživatel příjemnější práci s panelem. 

Ve všech panelech byl umístěn i odkaz na složku obsahující jednotlivé uložené dotazy, 

aby si mohl uživatel vybrat jen jeden konkrétní dotaz, který ho zajímá a mohl si ho 

uložit do souboru PDF či HTML. Také obsahy panelů mohou být uloženy v těchto 

formátech což má velké výhody při dalším použití grafů (např. na poradách). 
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Zabezpečení dashboardu 

Vytvořený dashboard (spolu se stávajícími dashboardy) není volně přístupný všem uživatelům ve 

firmě. Dashboard slouží pouze pracovníkům přejímky dřevní hmoty a controllingu. Z tohoto důvodu 

je v Administration Tools nastavena autorizace (pomocí Security Manager zobrazeném na obrázku č. 

5.19). Podle přístupových práv (na určitých úrovních objektu, modelu) může uživatel přistupovat 

k objektům obsaženým v dashboardu. Je tak zabezpečeno, že údaje neuvidí nikdo nepovolaný, který 

by je mohl zneužít v neprospěch firmy. Vytvářet nebo měnit přístupová práva uživatelů a skupin 

mohou pouze členové skupiny Administrators a uživatel Administrator. 

 

Obrázek 5.18 - Administration Tools: Security Manager 

Pohled na dashboard ze strany uživatele 

Uživatel má po přihlášení do webové aplikace Oracle Business Intelligence možnost výběru mezi 

jednotlivými dashboardy (odkazy jsou umístěny v záhlaví Oracle Interactive Dashboards). Po výběru 

se zobrazí první panel dashboardu, který by měl ukazovat denní přehled či nejsledovanější hodnoty. 

Mezi dalšími panely se může přepínat pomocí příznačně pojmenovaných záložek. 

Uživatel může hodnoty v zobrazených objektech omezovat pomocí ovládacích prvků, kterými 

jsou rolovací nabídky a slouží pro výběr období nebo dne. Rolovací nabídky nad objekty slouží ke 

zvolení typu objektu nebo v některých případek k výběru jeho jednotlivých složek.  

Bez jakéhokoliv zásahu uživatele se hodnoty v objektech dynamicky mění podle období 

(posledních dvacet ční) či dne (včerejšek). Náhled na úvodní panel biopaliva trend, který vidí 

uživatel po přihlášení, uvádím na v příloze č. 9. 

Musí být také zdůrazněno, že celý dashboard je velmi citlivý na změny zdrojových fyzických 

tabulek obsažených v databázi. Pokud změníme název použitého atributu nebo ho smažeme, bude 

dashboard vykazovat chyby, protože Business model v Administration Tools bude nekonzistentní.  

Panely se budou v dalších letech rozšiřovat, tak aby co nejvíce uspokojily požadavky uživatelů, 

kteří s nimi budou pracovat. 

6. Hodnocení přínosů navrhovaného řešení 

Hlavním přínosem pro uživatele dashboardu, je bezpochyby poskytnutí komplexního 

pohledu na údaje získané přejímkou dřevní hmoty spolu s laboratorními testy. Hlavní sledované 

veličiny jsou biopaliva, štěpka a vláknina. Atro hodnoty z předešlého dne jsou zaznamenávány 
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každý den do příslušných databázových tabulek, ze kterých se čerpají hodnoty zobrazené na 

panelech dashboardu. 

Dashboard pro zaměstnance přejímky dřeva a controllingu znamená přehledné 

zobrazení agregovaných údajů (za období či ve dnech) na jeho jednotlivých panelech. Grafická 

vizualizace jim poskytuje kvalitnější informace v reálném čase a umožňuje různý pohled na 

aktuální data, která jsou podkladem pro rozhodování, které ovlivňuje konkurenceschopnost 

firmy.  

Zaměstnanci využívají dashboard denně a vytištěné výsledky pravidelně konzultují na 

poradách. Vedoucí pracovníci chtějí mít přehled o jednotlivých skladech (Frýdek, Ostrava, 

biopaliva). Nejvíce je zajímá panel biopaliva – trend. Obsahuje totiž procentní zastoupení druhů 

biopaliv ve vybraném období. Nikde jinde nejsou tyto informace dále uvedeny. Kladem je i 

ovládání dashboardu, které je velmi intuitivní, barevně rozlišené, obsahující česky popsané 

rozhraní a přístupné pouze za použití webového prohlížeče. Další velkou výhodou je odpadnutí 

potřeby vytváření databázových dotazů pro tvorbu sestav, které byly doposud jediným 

prostředkem zobrazení výsledků. Ušetřil se tím čas, který může být nyní vhodněji využit, a 

zvýšily se výnosy firmy.  

Využitelnost navrženého řešení bude minimálně další dva roky, než bude potřeba větších 

změn v jeho různých částech. 

7. Závěr 

Cílem diplomové práce je vytvoření informační podpory pohybu zásob dřevní 

hmoty. Pro vytvoření podpory bylo nutné se důkladně seznámit s principy fungování 

přejímky dřevní hmoty, která není zcela triviální, jak by se mohlo na první pohled jevit. 

Pro lepší objasnění procesů probíhajících při přejímce, byl vytvořen rámcový procesní 

model firmy, ve kterém jsou ve velmi zjednodušené formě pomocí diagramů přidané 

hodnoty a EPC diagramů popsány nejdůležitější procesy podstatné pro zpracování 

řešení. Také bylo zapotřebí vysvětlit mnoho používaných pojmů, aby se čtenář v textu 

neztrácel. 

Pro zpracování návrhu byly použity nástroje Oracle Business Intelligence, které již 

byly ve firmě využity k podobnému účelu (dispečink pohybu zásoby štěpky). 

Za podpory pracovníků OIT a přejímky dřevní hmoty byl vytvořen funkční dashboard, 

který bude využíván především zaměstnanci přejímky a controllingu. S těmi bylo nutné 

být v úzkém spojení, protože požadavky na řešení se stále měnily. Změny byly učiněny 
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hlavně v  grafickém zobrazení (např. výběr mezi koláčovým grafem v procentech nebo 

sloupcovým v atro tunách).  

Dashboard byl rozšířen nad rámec zadání o denní přehled jednotlivých složek dřevní 

hmoty a o pět největších hodnot složek biopaliv. Pro vyzkoušení komplexní funkčnosti 

nástrojů byly vytvořeny další objekty, na které bylo aplikováno např. podmíněné 

formátování. 

Relevantním zaměstnancům umožňuje podpora grafický náhled na agregované 

údaje za vybrané období (nebo denní údaje) získané přejímkou dřevní hmoty. Údaje 

o biopalivech, štěpce a vláknině jsou na dashboardu převážně v atro tunách, procentech 

či dnech. Znova musí být zdůrazněno, že hodnoty v jednotlivých panelech dashboardu 

neobsahují hodnoty za dnešek, ale včerejšek. Je to dáno tím, že hodnota atro váhy je 

zjišťována laboratorními testy ze vzorků vlákniny či štěpky a trvá osm hodin. 

Do zdrojové tabulky se data získaná přejímkou dřevní hmoty a laboratorními testy 

zapisují každý den (z přejímky dřevní hmoty v aktuální den a po výsledcích 

laboratorních testů až za osm hodin po odběru vzorků se zapíšou hodnoty v atro 

tunách). Za jejich aktuálnost a správnost zodpovídají zaměstnanci přejímky dřevní 

hmoty a laboratoří. 

Při tvorbě se vyskytla i řada problémů, mezi které patřila především změna atributů 

vstupní tabulky plynoucí ze změn v zadání požadavků na grafickou vizualizaci návrhu. 

Změna vstupní tabulky (především změna názvu atributu či jeho smazání) může ovlivnit 

funkčnost celé dashboardu. Dále se vyskytl problém s identifikací a tvorbou dimenzí 

v nástrojích BI, vytvořením ovládacího prvku pro výběr období a přizpůsobením 

objektů, aby podle něho filtrovaly své hodnoty. Všechny problémy se podařilo při 

tvorbě odstranit. 

Tvorba řešení je velmi přínosná nejen pro samotnou firmu, ale i pro ostatní 

zainteresované. Nástroje BI jsou v dnešní době konkurenční výhodou firem a je účelné 

jim dobře rozumět. Jejich použití je velice snadné a proto je využívají především řídící 

pracovníci, pro které denní údaje dashboardu znamenají pomoc při rozhodování. Také 

lehká dostupnost řešení jen s využitím webového prohlížeče je velmi podstatná. 

Cíl diplomové práce byl za pomocí zaměstnanců OIT a přejímky dřevní hmoty zcela 

naplněn. V budoucnu bude dashboard rozšířen a přizpůsoben aktuálním požadavkům, 

tak aby co nejvíce odpovídal realitě.  
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