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Abstrakt 

Tato práce se zbývá tématem Business Intelligence, vysvětlením pojmů souvisejících a 

také pohledem na danou problematiku z perspektivy projektového řízení. Dále popisuje 

uţitečnost nástrojů Business Intelligence v souladu s moderními trendy a obsahuje 

konkrétní příklad vývoje aplikace na vizualizaci dat v podnikové praxi. 

Abstract 

This thesis deals with the topic of Business Intelligence, explanation of related matters 

and also looks into the issue from perspective of project management. Then it describes 

usefulness of Business Intelligence tools in accordance with modern trends and it 

contains example of development of an application for data visualization in business 

practice. 
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1 Úvod 

V dnešní době se vyuţívání informačních technologií dotýká všech součásti našeho 

ţivota. V podnikové praxi tomu není jinak. Čím dál tím více podnikových procesů 

podléhá vysoké úrovni automatizace. Bez solidního informačního systému uţ dnes 

podnik prakticky nemůţe existovat. Konkurence je na trhu velmi tvrdá a manaţeři jsou 

tak nuceni se rozhodovat velmi dynamicky. Aby však byli toho schopni, musí mít 

k dispozici dostatek rychle a snadno dostupných relevantních informací. Pouţívání 

moderních trendů v oblasti systémů na podporu rozhodování by dnes uţ mělo být 

nedílnou součástí IT vybavení kaţdého podniku. Není to však zdaleka pravidlem. I dnes 

ještě existují podniky, které nedokáţí dostatečně vyuţívat potenciální informace 

skrývající se v jejich datech a nahlíţejí na informační systémy spíše jako na nějakou 

formu nutného zla, neţ jako na svého největšího a nejmocnějšího spojence. Takové 

podniky však v dnešní velmi dynamické době sami sebe odsuzují k dlouhodobé 

nekonkurenceschopnosti, mnohdy aţ k zániku. 

I podniky, které se k potenciálu plynoucímu ze zavedení BI řešení staví čelem a snaţí se 

rozvíjet úroveň pouţívaných technologií, mnohdy nejsou schopny efektivně vyuţít svá 

data. Je to z části dáno stále se rozrůstajícím objemem dat, které se v podnicích hromadí 

a nejsou uloţena v odpovídající datové struktuře, čímţ se i relevantní data stávají 

neviditelnými. 

Dalším problémem je kvalita samotných dat ve zdrojových systémech. Uţivatelé těchto 

systémů často pracují v časovém presu, který můţe zapříčinit uloţení dat ve formě, 

která je nevhodná k jakémukoli dalšímu pouţití. Právě integrita dat je totiţ jedním ze 

základních kamenů úrazů při implementaci BI řešení. Jiţ ze samotné logiky věci 

vyplývá, ţe na nekonzistentních datech se nedají stavět věrohodné a uţitečné analýzy, 

na kterých by potaţmo měl podnik stavět svá rozhodnutí. Dodatečné zajištění datové 

integrity je při nejmenším zbytečně nákladné, někdy také prakticky nemoţné. 

 

  



12 

 

2 Cíl práce 

Cílem této práce je nejprve seznámit čtenáře s historií vzniku pojmu Business 

Intelligence a pojmů s tímto tématem souvisejících. Poté budou probrány návaznosti na 

zdrojové systémy, rozdíly ve struktuře dat zdrojových systémů a analyticky 

přizpůsobených systémů a také funkce jednotlivých vrstev Business Intelligence. Dále 

se bude práce zabývat způsoby, s jakými lze k řešení BI projektů přistupovat a faktory, 

které ovlivňují úspěšnost BI projektů. 

V Části práce určené analýze současného stavu bude popsána činnost analyzované 

společnosti a procesů souvisejících s vývojem BI aplikace, se zaměřením na nedostatky, 

které vyplývají ze současného řešení. 

V návrhu samotného řešení bude brán ohled na maximální uţivatelskou přívětivost a 

efektivitu při filtrování dat relevantních pro analýzu výstupů z výroby. Výsledná 

aplikace má za úkol především zajistit výraznou úsporu času pracovníkům 

zodpovědným za tyto analýzy a potaţmo tak sníţit náklady. 
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3 Teoretická část 

3.1 Pojem Business Intelligence 

Business intelligence jako pojem existuje aţ od roku 1989, kdy jej zavedl Howard J. 

Dresner, analytik společnosti Gartner Group. Ovšem principy, které směřovaly 

k vytvoření tohoto pojmu, se začaly formovat jiţ na konci 70. let. v oblasti rozvoje on-

line zpracování dat. V druhé polovině 80. Let přišly v USA na trh produkty označované 

jako EIS (Executive Information Systém), které byly zaloţené na multidimenzionálním 

uloţení a zpracování dat. Na přelomu 80. a 90. let se v USA začal rozmáhat trend 

datových skladů a datových trţišť. Soubor všech těchto principů a technologií dostal 

roku 1989 souhrnný název, Business Intelligence (Gála, Pour, Toman, 2006). 

V češtině se můţeme setkat s celou řadou překladů tohoto pojmu, například obchodní 

inteligence nebo inteligentní prodej. Překlad, který se nejvíce blíţí anglickému 

originálu, je pravděpodobně Podnikové zpravodajství. Pro účely této práce se ovšem 

budeme drţet anglického originálu. 

3.2 Jak definovat Business intelligence 

Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje dodnes. Dresner původně definoval BI 

jako sadu konceptů a metod pro zkvalitnění rozhodování firmy. Data Warehousing 

Institute, poskytovatel vzdělávání v oblasti datových skladů a BI průmyslu definuje 

Business Intelligence jako soubor procesů, technologií a nástrojů potřebných ke 

změnění dat na informace, informací na znalosti a znalostí na plány, které jsou 

základem výnosných obchodních činností. Dále dodává, ţe BI je více, neţ jen souborem 

nástrojů. Bez procesů a správných lidí nemají tyto nástroje velkou hodnotu. Hodnota BI 

je totiţ realizována v kontextu s výnosnou podnikovou činností. To znamená, ţe kdyţ je 

ignorována znalost, která můţe být pouţita k výnosné obchodní činnosti, ztrácí BI 

nástroje svou hodnotu (Loshin, 2003). 

Vzhledem k tomu, ţe se významy pojmů data, informace a znalosti často zaměňují, tyto 

pojmy si vymezíme (Loshin, 2003): 



14 

 

 

 Data jsou kolekcí surových hodnot nebo faktů, pouţitých pro výpočty, úvahy či 

měření. Data můţou být shromaţďována, ukládána nebo zpracována, ale nemůţou 

být dána do kontextu, ze kterého by mohl být odvozen jakýkoli význam. 

 Informace je výsledek shromaţďování a organizování dat způsobem, který dá 

vzniknout vztahům mezi daty, ze kterých se dá vyvodit význam. 

 Znalost je koncept porozumění informaci zaloţený na rozeznání určitých vzorů 

způsobem, který vede k pochopení informace. 

Podle Lacka (2009) však existuje několik podmínek, které musí být splněny, aby došlo 

ke konverzi dat na informace. Samotné vlastnictví dat nestačí. Vlastník dat musí vědět o 

tom, ţe data vlastní, dále musí vědět, kde jsou tato data uloţena, mít přístup k těmto 

datům a navíc musí být zdroj dat dostatečně důvěryhodný. 

Existují však i další definice, se kterými se můţeme setkat. Například server iOLAP 

definuje BI jako sběr a analýzu dat, jejímţ cílem je lepší porozumění a reakce na 

změny, kterým organizace čelí. Server DM Review pro změnu nabízí definici zaloţenou 

na znalostech a informacích, která definuje BI jako znalosti o podniku získané za 

pomocí různých hardwarových a softwarových technologií, které organizaci umoţňují 

přeměnit data na informace. Tento přístup vidí technologie pouze jako prostředek k 

realizaci Business Intelligence, nikoli jako její podstatu. Podle serveru České 

společnosti pro systémovou integraci je Business Intelligence sada procesů, aplikací a 

technologií, jejichţ cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. 

Podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na 

principech multidimenzionálních pohledů na podniková data (Novotný, Pour, Slánský, 

2005). 

3.3 Důvody pro Business Intelligence 

 Zvýšení ziskovosti – Nástroje Business Intelligence nám mohou pomoct rozlišit a 

určit hodnotu našich klientů a lépe tak rozlišovat výnosné a nevýnosné klienty. 
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Podle Loshina (2003) v portfoliu průměrné banky tvoří pouhých 20% klientů 200% 

výnosů, zatímco 50% klientů generuje ztrátu.  

 Sniţování nákladů – Zavedení BI řešení má dramatický vliv na efektivitu vyuţívání 

času zaměstnanců analyzujících reporty. Také nám umoţňuje si udělat lepší přehled 

o cenách dodavatelů nebo například zefektivnit skladování a logistiku.  

 Zlepšení CRM – Zavedení metod BI podniku umoţňuje lépe shromaţďovat a 

analyzovat informace o klientech a hledat v nich skryté souvislosti, které mohou 

pomoct lépe uspokojovat potřeby zákazníků a zvýšit tak jejich loajalitu a s tím i 

potenciální výnosy (Loshin, 2003). 

3.4 Zdrojové systémy (OLTP) 

Zdrojové systémy, také označované jako Online Transaction Processing (OLTP), jsou 

systémy, které vyuţívá vrstva Business Intelligence jako zdroj dat. Tyto systémy nepatří 

do vrstvy BI, nicméně jsou pro chod BI aplikaci kriticky důleţité. Primárním úkolem 

těchto systémů je zajistit běţný chod podniku, čemuţ také odpovídá jejich architektura, 

které je typicky uzpůsobená pro ukládání, mazání a aktualizaci dat v reálném čase. Tyto 

systémy typicky podléhají vysokému stupni normalizace, coţ mimo jiné také 

zabezpečuje minimální redundanci dat. Typicky jsou to ERP, SCM a CRM systémy. 

Typickou vlastností OLTP systémů je také nepřítomnost historických dat. Transakční 

systémy ke svému chodu nepotřebují záznamy o historických datech, ale pouze data 

relevantní pro právě prováděné transakce, coţ jejich potenciální vyuţití pro analytické 

operace velmi omezuje (Gála, Pour, Toman, 2006; Novotný, Pour, Slánský, 2005).   

Dalším důvodem pro nevhodnost transakčních databází pro analytické úlohy je lidský 

faktor. Vzhledem k tomu, ţe lidé pracující se zdrojovými systémy do nich data ukládají 

často pod tlakem, tak se v těchto systémech shromaţďuje mnoţství dat postrádajících 

integritu. Jsou uloţena chybně, či ve špatných formátech. Data potřebná k analýzám 

také často bývají uloţená v různých segmentech podnikového systému, coţ jejich 

pouţití pro analytické účely značně znesnadňuje (Lacko, 2009). 
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Tyto charakteristiky jsou také důvodem, proč se vesměs OLTP systémy nevyuţívají pro 

analytické úlohy. Poţadované charakteristiky systémů vhodných pro analytické úlohy 

se totiţ vzájemně vylučuje s vlastnostmi OLTP systému, coţ je jeden z důvodů 

existence multidimenzionálních databází.  

3.5 Multidimenzionální databáze 

Tento typ databáze se vyznačuje vlastnostmi diametrálně odlišnými od OLTP. Typickou 

vlastností Multidimenzionálních databází (MDD), je moţnost nahlíţet na data z více 

hledisek (dimenzí), coţ klade poţadavky na způsob fyzického uloţení dat do databáze. 

Typicky se jedná o velká kvanta historických, agregovaných dat, uloţených 

v jednoduché struktuře, která obsahuje většinou podstatně méně tabulek, neţ struktura 

OLTP systému a nepodléhá tak vysokému stupni normalizace. S moţností nahlíţet na 

data z různých pohledů jde ruku v ruce taky určitá míra redundance dat. Pro takovýto 

způsob uloţení se začal v 80. letech pouţívat pojem OLAP (Online analytical 

processing). V době vzniku tohoto pojmu byl jeho význam prakticky identický s tím, co 

dnes známe jako Business Intelligence. Se vznikem pojmu BI se však význam pojmu 

OLAP vymezil spíše jako označení jedné konkrétní technologie, která je zaloţena na 

principu multidimenzionálních databází (Gála, Pour, Toman, 2006). 

3.5.1 OLAP a jeho podoby 

V minulé kapitole byl vymezen pojem OLAP, v této části se budeme zabývat podobami, 

ve kterých lze na tuto technologii narazit (Sodomka, Klčová, 2010): 

 ROLAP (Relational OLAP) – pro tuto podobu OLAP je typické provádění 

analýz nad daty uloţenými v relačních databázích s přístupem k datům přímo 

z primárního systému. Prezentovaná data se tedy zobrazují přímo z původních 

datových zdrojů, ze kterých jsou vybírána data pomocí SQL dotazů. 

 MOLAP (Multidimensional OLAP) – vyuţit multidimenzionální přístup 

k uloţení dat. Typický vysokým výkonem při dotazování. Data bývají 

aktualizována pravidelně v určitém intervalu, např. jednou denně. 
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 HOLAP (Hybrid OLAP) – ukládá data z části do relační a z části do MDD. Je to 

kombinace ROLAP a MOLAP. Část dat, která je uloţena v MDD, obsahuje 

typicky agregované údaje, jejichţ získání by bylo časově nejnáročnější. 

 DOLAP (Desktop OLAP) – typický pro uţivatele pracující mimo sídlo firmy. 

Uţivatel se připojí k centrálnímu systému, potřebná data si stáhne na svůj 

počítač, kde pak můţe provádět potřebné analýzy. 

3.5.2 Operace nad OLAP kostkami 

Pro lepší pochopení významů jednotlivých operací prováděných nad OLAP kostkami je 

třeba si nejdříve říct, ţe jednotlivé dimenze v OLAP modelu jsou rozvrstveny do určité 

hierarchie. Pojem hierarchie by se v tomhle případě dal vystihnout jako systematické 

uspořádání kaţdého prvku dimenze do struktury logického stromu, který definuje 

agregační body „rodičů“ a „potomků“, kde rodič odpovídá sjednocení všech jeho 

potomků (Olap.com, 2012).  

 Drill-down – Tato operace by se dala popsat jednoduše jako posun v hierarchii 

konkrétní dimenze o úroveň níţe, čili přechod na detailnější zobrazení dané 

mnoţiny dat. Jako názorný příklad můţe slouţit dimenze času. Za předpokladu, ţe 

dimenze času, bude sloţená z jednotlivých let, měsíců a dnů, tak na vrcholu této 

hierarchie bude konkrétní rok. V případě, ţe však přejdu z pohledu na data v rámci 

jednotlivých let, na pohled, který zobrazuje data v časovém horizontu jednotlivých 

měsíců, provádím vlastně operaci drill-down (Olap.com, 2012). 

 Drill-up – jak jiţ název napovídá, tato operace je přesnou inverzí předešlé operace. 

Jedná se tedy o posun v úrovních hierarchie směrem nahoru, na obecnější úroveň. 

 Slice – Slice (neboli řez) je podmnoţinou multidimenzionálního pole, která 

koresponduje s jednou hodnotou pro jeden nebo více prvků dimenzí, které do této 

podmnoţiny nenáleţí.  

 Dice – odpovídá provedení operace Slice na více neţ dvou dimenzích datové 

kostky. 
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3.5.3 Multidimenzionální přístup na úrovni relační databáze 

V minulé kapitole bylo řečeno, ţe databáze primárních systémů podléhají vysokému 

stupni normalizace, typicky třetí normální formě, coţ vyhovuje poţadavkům kladeným 

na tyto systémy. Produkční systémy bývají typicky velmi rozsáhlé a mají hodně tabulek, 

coţ činí dotazování obtíţným. Navíc existuje více potenciálních dotazů, které zobrazí 

stejný výsledek a záleţí na uţivateli, který si zvolí. Pro realizaci dotazů do více tabulek 

je potřeba vytvořit „propojovací můstky“, coţ značně zatěţuje databázi (Novotný, Pour, 

Slánský, 2005).  

Z těchto důvodů vznikla tendence zjednodušit ER diagram tak, aby byl vhodný pro 

tvorbu datových skladů a navíc usnadnil uţivateli přístup k datům. Výsledkem tohoto 

snaţení je relační dimenzionální model hvězdy, označovaný jako „Star scheme“ a 

schéma sněhové vločky, tedy „Snowflake scheme“. Princip schématu hvězdy je takový, 

ţe v jejím středu se nachází tabulka faktů, která obsahuje všechny ukazatele, na které by 

mohl mít potenciálně zájem se dotazovat, identifikovaných klíčem, který je sloţen 

z primárních klíčů tabulek dimenzí. Ukazatele uloţené v tabulce faktů jsou typicky 

proměnlivé v čase a právě dimenze času je typickým příkladem tabulky dimenzí, které 

slouţí jako informace o hodnotách, které jsou uloţené v tabulce faktů (Novotný, Pour, 

Slánský, 2005).  

3.6 Vrstvy BI 

Ačkoli se vrstvy BI často mění v závislosti na momentálních potřebách konkrétních 

zákazníků, ustálila se určitá obecná koncepce, díky jíţ lze BI rozdělit do několika vrstev 

(Novotný, Pour, Slánský, 2005): 

 Vrstva pro extrakci, transformaci, čištění a nahrávání dat – tato vrstva zahrnuje 

především ETL (Extraction, Transformation, Loading) systémy, jejichţ úkolem je 

extrakce dat ze zdrojového systému, jejich transformace na formu poţadovanou 

výslednou BI aplikací a jejich přenos. Dále do této vrstvy spadají tzv. EAI 

(Enterprise Application Integration) systémy, coţ jsou systémy pro integraci 

aplikací. 
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 Vrstva pro ukládání dat – tato vrstva zajišťuje proces ukládání, aktualizace a správy 

dat pro výsledné BI řešení. Do této vrstvy můţeme zařadit především:  

 Datové sklady (Data Warehouse) 

 Datová trţiště (Data Marts) 

 Operativní datová úloţiště (Operational Data Store – ODS) 

 Dočasná úloţiště dat (Data Staging Areas) – databáze pro dočasné uloţení dat, 

před jejich zpracováním do databází vlastního BI řešení. 

 Vrstva pro analýzy dat (analytické komponenty): 

 Reporting 

 OLAP 

 Dolování dat (Data Mining) 

 Prezentační vrstva (nástroje pro koncové uţivatele) 

 Portálové WWW aplikace 

 Manaţerské informační systémy – MIS 

 Další analytické aplikace 

 Vrstva oborové znalosti (know-how) – zahrnující oborovou znalost a nasazování 

konkrétních BI řešení pro danou situaci v podniku. 

3.6.1 ETL 

ETL je jednou z nejcitlivějších míst celé BI. Jak jiţ bylo řečeno, jedná se o komponenty 

zaměřené na extrakci, transformaci a přenos dat. Pro označení těchto komponent se vţit 

také souhrnný název „Datová pumpa“. Úkolem těchto komponent je extrakce 

relevantních dat ze zdrojových systémů, jejich vyčištění a upravení do poţadované 

podoby a jejich nahrání do cílového datového úloţiště, nejčastěji datového skladu. ETL 

je tedy systémem do jisté míry odpovědným za integritu dat, které budou pouţity jako 

zdroje pro výsledné analýzy v rámci výsledné aplikace. ETL systémy pracují typicky 

v tzv. dávkovém reţimu. Coţ znamená, ţe jsou data přenášena v předem určených 

časových intervalech, nejčastěji denně, týdně, měsíčně (Novotný, Pour, Slánský, 2005; 

Gála, Pour, Toman, 2006). 
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3.6.2 EAI – Enterprise Application Integration 

EAI jsou nástroje dnes většinou vyuţívány ve vrstvě primárních systémů. Jejich úkolem 

je tyto systémy integrovat a sníţit tak počet jejich vzájemných rozhraní. Fungují tedy 

jako jakási datová sběrnice, jejímţ účelem je značně zjednodušit podnikovou 

systémovou strukturu. EAI systémy pracují v reálném čase a jsou dnes vyuţívány 

především na vrstvě datové integrace pro přenos dat do datových úloţišť. Jejich funkce 

tedy do jisté míry doplňuje funkci ETL systémů (Novotný, Pour, Slánský, 2005; Gála, 

Pour Toman, 2006). 

3.6.3 Dočasná úložiště dat (DSA) 

Tato nepovinná komponenta BI řešení má za úkol zajištění dočasného uloţení prvotních 

netransformovaných dat, extrahovaných z produkčních systémů a podpory rychlého 

výběru dat. Tato komponenta se uplatňuje především v systémech, které trpí velkým 

zatíţením a je tedy potřeba proces transferu dat provést s co nejmenším moţným 

zatíţením na zdrojový systém. Další uplatnění můţe nalézt u systémů, jejichţ data 

nejsou v databázovém formátu, ale například v textovém souboru, a je třeba je 

konvertovat. Data uloţená v DSA jsou typicky neagregovaná, nekonzistentní, 

neobsahují historii a mají stejnou strukturu, v jaké jsou data uloţena ve zdrojovém 

systému (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

3.6.4 Operativní úložiště dat (ODS)  

Operativní úloţiště dat (Operational Data store) je další nepovinnou komponentou 

datové vrstvy BI aplikací. K definici ODS existují podle Novotného (Novotný, Pour, 

Slánský, 2005) dva základní přístupy. 

První přístup nahlíţí na ODS jako na jednotné místo datové integrace aktuálních dat 

z primárních systémů, slouţících jako zdroj pro sledování konsolidovaných 

agregovaných dat s minimální dobou odezvy (téměř v reálném čase). V této formě můţe 

ODS slouţit jako podpora interaktivní komunikace se zákazníkem, kdy ODS dodává 

v reálném čase základní relevantní informace o zákazníkovi. Typicky se tento přístup 

ODS vyuţívá například v call-centrech (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 
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Druhý přístup vymezuje ODS jako databázi navrţenou pro podporu relativně 

jednoduchých dotazů nad malým mnoţstvím aktuálních analytických dat. Tento přístup 

chápe tedy ODS jako podmnoţinu původního datového skladu, které obsahují záznamy 

o aktuálně vybraných datech (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

3.6.5 Oborová znalost (Know-how) 

Je to nezbytná součást kaţdého BI řešení. Jedná se v podstatě o znalosti zhotovitele 

konkrétního BI řešení o prostředí, do kterého se BI řešení implementuje. Tato znalost by 

měla být částečně poskytnuta zaměstnanci firmy, do které se má BI implementovat. 

Dalším faktorem je znalost konkrétních technologií potenciálně vyuţitelných k realizaci 

konkrétního projektu a také znalost konkrétních řešení pro danou technologii. Tyto 

faktory jsou zcela v reţii zhotovitele a kvalita jejich uplatnění se odvíjí od 

informovanosti a kvalifikace jeho zaměstnanců (Novotný, Pour, Slánský, 2005).  

3.6.6 Dolování dat (Data Mining) 

Dolování dat je proces odhalování nedefinovaných a předem neznámých souvislostí 

v datech především rozsáhlých databází. Tyto analýzy nejsou uţivatelsky definované, 

jedná se o analytické metody, jejichţ výstupy jsou získány striktně analýzou obsahu dat 

v datovém skladu, nikoliv jejich konkrétními agregacemi. 

Různé metody dolování dat jsou vyuţitelné různými vrstvami podniku. Pro analýzu 

výstupů některých dolovacích metod je potřeba mít odborné statistické znalosti, jiné 

metody však nemají ţádné poţadavky pro vzdělání jejich uţivatele. Obecně je povaha 

vyuţití těchto úloh zaloţená stejně jako celá oblast BI, a to je pomoc manaţerům všech 

vrstev managementu při jejich strategickém i operativním rozhodování (Novotný, Pour, 

Slánský, 2005). 

Některé dolovací techniky (Novotný, Pour, Slánský, 2005): 

 Rozhodovací stromy – Cílem této metody je předvídat hodnotu určité proměnné na 

základě hodnot několika jiných vstupních proměnných 

 Asociační pravidla - Tato metoda dolování dat je vlastně formou clusteringu, která 

se pouţívá k vyhledávání prvků, které mají tendence vyskytovat se spolu, potaţmo 
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zjišťovat pravděpodobnost, s jakou se v rámci jedné transakce vyskytuje prvek B, za 

předpokladu, ţe obsahuje i prvek A, a podobně. Tato metoda bývá někdy 

označována jako „metoda nákupního košíku“.  

 Detekce shluků – úkolem této metody je přiřadit objektu nebo skupině objektů 

příslušnost k určitému shluku (mnoţině objektů) na základě určitých podobností. 

K nalezení těchto podobností se vyuţívají různé druhy algoritmů, testující různé 

druhy podobností. 

 Neuronové sítě – metoda inspirovaná sítěmi skutečných biologických neuronů. 

Pouţívaná k odhalování souvislostí ve sloţitých, či neúplných mnoţinách 

dat datech. 

 Regrese – metoda vyuţívaná k predikci na základě historických dat. 

3.6.7 Reporting 

Tento pojem by se dal vymezit jako snaha o vytvoření systému podávání informací, 

které odráţejí současnou situaci podniku v podobě s co největší vypovídající hodnotou. 

Jedná se tedy vlastně o koncový článek celého řetězu technologií a komponent 

spojených s realizací BI. K načítání relevantních dat pro konkrétní report se typicky 

vyuţívá dvou druhů dotazů (Gála, Pour, Toman, 2005).  

Prvním typem je dotazování do databáze pomocí uloţených procedur. Tyto dotazy jsou 

typické svou statickou podobou. Jakmile jsou jednou formulovány, změna jejich 

podoby vyţaduje zásah do databáze a de facto přepsání dotazu na jiný. Pouţívají se 

k vytvoření pravidelných reportů, generovaných pravidelným spouštěním uloţených 

procedur.  

Na druhé straně existují tzv. ad hoc dotazy, které jsou formulovány v reálném čase a 

dotazují se na data, která uţivatel momentálně potřebuje. Vzhledem k tomu, ţe 

v moderních nástrojích pro vizualizaci dat je formulování dotazů prakticky řešeno 

formou grafického rozhraní, existuje velká pravděpodobnost, ţe uţivatel BI aplikace 

bude schopen si takovéto dotazy formulovat sám, bez asistence odborníka na IT a bez 

jakékoli znalosti SQL jazyka. 
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3.7 Datové sklady 

K problematice Business Intelligence bez debat patří také problematika datových 

skladů. I kdyţ existence datového skladu není bezpodmínečně nutnou podmínkou pro 

vytvoření BI aplikace, bylo by chybou se o tomto tématu nezmínit. 

Začátky budování datových skladů spadají do osmdesátých let 20. Století, kdy byly 

vyuţívány především pro podporu strategického rozhodování. Jejich funkce byla ovšem 

omezena tehdy dostupnými technologiemi, coţ omezovalo potenciálně moţný počet 

konkurenčních přístupů k datům a také neumoţňovalo jejich plnění v kratších neţ 

měsíčních intervalech. Mezi hlavní problémy datových skladů taky patřila sloţitá 

integrace dat ze zdrojových systémů, neintegrita vstupních dat a samozřejmě taky 

značná doba odezvy. V České republice se datové sklady začaly vyuţívat asi v polovině 

devadesátých let jako manaţerské nástavby nad ERP systémem určené pro top-

management podniku. Jak doba pokročila, zvýšily se samozřejmě nároky jak na dobu 

odezvy, tak na zajištění přístupu k datům pro větší počet uţivatelů, coţ zapříčinilo také 

větší nároky na potřebný hardware, síťovou infrastrukturu i databázové platformy 

(Sodomka, Klčová, 2010). 

3.7.1 Definice datového skladu 

Datový sklad je podnikově orientovaný strukturovaný depozitář subjektově 

orientovaných, integrovaných, časově proměnných, historických dat pouţitých pro 

získávání informací a podporu rozhodování. V datovém skladu jsou uloţená atomická a 

sumární data. Tato definice vychází z teorie databází. 

Definice v byznysu: Datový sklad musí poskytovat aktuální a přesné odpovědi na 

dotazy a musí je produkovat v co nejkratším čase (Lacko, 2009). 

 Subjektová orientace: způsob uloţení dat v datových skladech by měl odpovídat 

spíše předmětu zájmu, neţ struktuře aplikace, ve které byla tato data vytvořena. 

Data v datovém skladu jsou tedy orientována na subjekt. Tímto subjektem můţe být 

například dodavatel, zákazník nebo výrobek. 
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 Integrovanost: Datový sklad musí být jednotný a integrovaný. Z čehoţ vyplývá. Ţe 

data, která se týkají jednoho subjektu, by se měla do datového skladu ukládat jen 

jednou, a to pod jednotným názvem a v jednotné měrné jednotce. Dosáhnout této 

vlastnosti datového skladu můţe být velmi problematické, vzhledem k časté 

nekonzistenci dat ve zdrojových systémech. Pokud data nejsou konzistentní a 

důvěryhodná, ztrácí datový sklad význam. 

 Časová variabilita: Data v datovém skladu bývají uloţena často za delší časová 

období (roky). Na rozdíl od transakčního prostředí, kde jsou data platná jen 

v okamţiku přístupu, v datových skladech jsou platná pro určitý časový moment. 

Atributy, které jsou klíčové pro funkci datového skladu, nemusí mít čas v transakční 

databázi vůbec uveden. 

 Neměnnost: Transakční databáze jsou typické tím, ţe se v nich data ukládají, mění a 

také maţou. V datovém skladu se však typicky data nemění ani nemaţou. Jen se do 

nich data v pravidelných intervalech přidávají. Manipulace s daty v datových 

skladech se tím stává jednodušší. Zároveň se tím také v tom to případě vysvětluje 

nepotřebnost metod pro normalizaci dat, typických pro transakční databáze. 

3.7.2 Datové sklady podle Inmona a Kimballa 

V historii datových skladů se objevila dvě jména, která určitě stojí za zmínku. Jsou to 

William H. Inmon a Ralph Kimball. 

William H. Inmon bývá často označován za „otce“ datových skladů. Definoval model 

k podpoře „jedné verze pravdy“ a propagoval tento model po více neţ desetiletí. 

Základem tohoto modelu je myšlenka, ţe pohled na data by měl být jednotný v rámci 

celého podniku. Napsal o této problematice více neţ 40 knih a publikoval přes 600 

článků. Ralph Kimball je povaţován za „otce“ Business Intelligence. Je znám hlavně 

díky definování konceptu datových trţišť a konceptualizaci datových struktur 

hvězdicového schématu a schématu sněhové vločky (Anupindi, Coady, 2005).  

Ačkoli Inmon i Kimball přispěli oba významně k rozvoji problematiky datových skladů, 

názorově se velmi liší. Jak jiţ bylo řečeno, Inmon vyznával jednotný, koncepční přístup 

k datovým skladům v rámci celého podniku. Na druhou stranu Kimball věřil ve 
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vytvoření několika menších datových trţišť k dosaţení analýz a reportů na úrovni 

konkrétních oddělení podniku. Inmonova filozofie staví na vytvoření jednoho 

centrálního datového skladu, následovaného několika dalšími menšími databázemi pro 

potřebu analytických operací, později známými jako datová trţiště. Tento přístup je 

známý jako „Top down“, neboli „z vrchu dolů“. Oproti tomu Kimball upřednostňoval 

vytvoření datových trţišť uzpůsobených analytickým potřebám jednotlivých 

podnikových oddělení a následné integrování těchto multidimenzionální uloţených dat 

pomocí informační sběrnice. Tento přístup se označuje jako „Bottom Up“, tedy „ze 

spodu na vrch“ (Anupindi, Coady, 2005; Sodomka, Klčová, 2010). 

Kromě odlišností v přístupu se tyto dvě osobnosti lišily názorově také ve struktuře dat. 

Inmon věřil ve vytvoření relačního modelu ve třetí normální formě, kdeţto Kimball se 

přikláněl k multidimenzionálním modelům, jako jsou hvězda a sněhová vločka. S tím 

souvisí také jejich rozdílné názory na potřebnou granularitu dat. Inmon tvrdí, ţe data by 

měla být uloţená v co nejgranulárnější moţné formě. Pojem granularita by se dal 

nejlépe vysvětlit asi jako míra rozdrobenosti dat na malé části. Čím jsou tyto části 

menší, tím jsou data granulárnější. Přístupy těchto dvou osobností se v mnohém liší, na 

druhou stranu se však navzájem doplňují. Inmon se ve svých pracích zabývá spíše 

obecným výkladem problematiky, kdeţto Kimball přistupuje k problému z firemní 

perspektivy, s daným časovým rámcem a rozpočtem. Nejlepším způsobem jak vyuţít 

poznatky obou autorů je pravděpodobně zkombinovat je a vzít si něco od obou, neţ 

zvolit jednoho a striktně se řídit jeho filozofií (Anupindi, Coady, 2005). 

3.8 Přístupy k řešení BI projektů 

Za dobu existence problematiky Business Intelligence se vykrystalizovalo několik 

přístupů, které lze na řešení BI projektů aplikovat. V této části práce si jednotlivé 

přístupy představíme a popíšeme si některé jejich výhody a nevýhody. 

3.8.1 Postupné budování datových tržišť 

Tento přístup se do značné míry opírá o koncept definovaný Ralphem Kimballem. 

Tento princip spočíval ve vybudování relativně nezávislých datových trţišť pro 
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konkrétní oddělení podniku. Kaţdé trţiště je samostatně plně funkční.  Umí získat data 

ze zdrojových systémů, zpracovat je a uloţit, případně analyzovat pomocí OLAP 

aplikací nebo metod na dolování dat a prezentovat tyto data koncovému uţivateli. Tento 

koncept byl od dob Kimballa přepracován do konceptu sběrnicové architektury (bus 

architecture). Od původního konceptu se liší snahou budovat jednotlivá datová trţiště 

integrovaně, pomocí sdílených dimenzí, tedy dimenzionálních tabulek, které jsou 

pouţívány různými datovými trţišti (Novotný, Pour, Slánský, 2005; Sodomka, Klčová, 

2010).  

Současná podoba tohoto přístupu vypadá tedy asi tak, ţe se nejprve vybuduje jedno 

datové trţiště pro konkrétní oddělení podniku, přizpůsobené jeho konkrétním 

analytickým potřebám. V rámci fáze modelování se identifikují dimenze, které by 

mohly potenciálně být vyuţity i jiným oddělením podniku a tyto dimenze jsou 

modelovány takovým způsobem, ţe se předpokládá jejich budoucí vyuţití jiným 

segmentem podniku. Trţiště se buduje tak, aby bylo dosaţeno maximálního vyuţití jiţ 

existujících dimenzí. Případně je moţné upravit podobu sdílené dimenze tak, aby 

vyhovovala potřebám všech sekcí podniku, které ji sdílejí. V případě, ţe by taková 

změna příliš zasahovala do původní podoby dimenze, je moţnost vybudovat duplicitní 

privátní dimenzi. 

Výhody tohoto řešení spočívají v tom, ţe potřeby jednotlivých oddělení jsou 

uspokojovány v nejkratším moţném čase. Tato řešení jsou implementována v rámci 

menších projektů, které jsou jak časově, tak finančně poměrně nenáročné. Další 

výhodou je to, ţe uţivatel konkrétní BI aplikace má k dispozici řešení určené konkrétně 

jemu a nemusí se „proklikávat“ celopodnikovým BI řešením, aby poţadovanou 

aplikaci. Jednodušší je také tvorba dotazů do samotné databáze. 

Na druhou stranu má toto řešení i řadu nevýhod. Integrace sdílených dimenzí můţe 

způsobit problémy při zajištění celkové integrace datové vrstvy BI řešení. 

V decentralizovaných databázích můţe být jednotné sdílení číselníků nerealizovatelné, 

čímţ celé řešení ztratí svou fundamentální výhodu, a to konsolidovanou interpretaci 

skutečnosti. Z logiky tohoto přístupu vychází také jistá míra duplicit (ETL, databáze, 

reporty…) (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 
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3.8.2 Jednorázové vybudování celkového řešení 

Tento přístup bývá také označován jako „Velký třesk“ („Big Bang“). Jedná se o 

jednorázové vybudování konsolidovaného datového skladu a všech potřebných 

komponent pro uspokojení analytických potřeb celého podniku. 

Mezi hlavní kroky tohoto přístupu patří celková analýza dokumentace potřeb podniku, 

návrh a implementace celkového řešení a tvorba základních datových trţišť s tím, ţe 

v případě dodatečnýc nároků mohou být vybudována dodatečná datová trţiště. 

Výhody tohoto řešení spočívají především ve flexibilnosti a integrace řešení pro 

podporu analytických úloh, které poţadují detailní data a moţnost budování prakticky 

neomezeného počtu datových trţišť. Data udrţována v datovém skladu lze později 

vyuţít i pro jiný účel, neţ pro který byla původně určena. Jednotlivé komponenty BI 

řešení nejsou duplikovány, jako tomu bylo v předchozím případě. 

Nevýhody tohoto způsobu řešení spočívají především v jeho nákladnosti v prvních 

fázích projektu, a to jak finanční, tak časové. Vzhledem k časové náročnosti hrozí 

riziko, ţe se zdrojový systém v průběhu implementace změní. Přístup k detailním datům 

je technologicky náročnější z důvodu přecházení mezi jednotlivými vrstvami BI řešení 

(Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

3.8.3 Přírůstkový přístup 

Tento přístup je ze zmiňovaných přístupů nejnovější, ale v současné době se těší velké 

popularitě. Je stejně jako předchozí přístup spojený s architekturou konsolidovaného 

datového skladu, ale spojuje do jisté míry oba předchozí přístupy dohromady. 

Prvním krokem je vytvoření celkové koncepce BI řešení podniku, která obsahuje souhrn 

všech poţadavků uţivatelů, včetně stanovení priorit vedením podniku a také návrh 

architektury a časový harmonogram celkového řešení. Také obsahuje plán a pořadí, 

v jakém se budou realizovat jednotlivé dílčí projekty (přírůstky). Tento jednotný plán se 

plní postupně v závislosti na momentálních časových i finančních moţnostech 

zákaznické společnosti. 
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Výhody tohoto řešení jsou tedy časová i finanční flexibilita vůči zákazníkovi a při 

dodrţení původního plánu také postupné vybudování jednotné platformy pro provádění 

všech analytických operací společnosti. Z důvodu častých případů, kdy zákazník 

formuluje nové poţadavky, které původně nebyly do projektu zahrnuty, se k tomuto 

přístupu mnohdy postupně přirozeně přejde, aniţ by to bylo původně zamýšleno. 

Nevýhody tohoto přístupu jsou velmi podobné s nevýhodami předchozího řešení. To 

zejména z toho důvodu, ţe obě řešení vychází z vybudování konsolidovaného datového 

skladu, coţ zapříčiňuje finanční i časovou náročnost v raných fázích projektu (Novotný, 

Pour, Slánský, 2005). 

Při výběru z těchto přístupů je vţdy nejdůleţitější přistupovat ke kaţdému projektu 

individuálně. Je třeba vţdy zhodnotit jak konkrétní stav IS/ICT komponent daného 

zákazníka, tak jeho momentální časové a finanční moţnosti a preference. 

3.9 Faktory ovlivňující úspěšnost BI projektů 

Cílem této části práce je uvedení některých faktorů, které ovlivňují úspěšnost projektů 

zaměřených primárně na Business Intelligence, přičemţ jako úspěšný projekt 

označujeme takový projekt, který byl realizován v poţadovaném čase za vyuţití předem 

určených zdrojů, koncoví uţivatelé jsou spokojeni s podobou výsledné aplikace a výše 

ekonomického přínosu odpovídá výši definované při vymezení projektu (Novotný, 

Pour, Slánský, 2005). 

 Existence potřeby BI aplikace - Jedním z předpokladů pro úspěšný BI projekt je, ţe 

zadavatelská firma má reálný důvod takovou aplikaci vůbec poţadovat. Tuto 

potřebu dnes podněcují především konkrétní jednotlivci v kaţdé společnosti, jako 

jsou firemní analytici a manaţeři na úrovni strategického i operativního řízení. 

Pokud firma nemá věcnou potřebu takovouto aplikaci vyuţívat, je lepší ţádný BI 

projekt nerealizovat nebo jeho realizaci při nejmenším odloţit (Novotný, Pour, 

Slánský, 2005). 

 Stav zdrojových systémů a dat - Tento faktor je pro kvalitu a úspěšnost BI projektů 

jedním z nejkritičtějších. Kvalita dat ve zdrojových systémech má přímou vazbu na 
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náročnost, délku projektu, coţ samozřejmě přímo ovlivňuje také finanční náročnost 

projektu. Jedním z důleţitých dílčích problémů je neexistence metadat, čili 

dokumentace zdrojových systémů, coţ mimo jiné do značné míry znepříjemňuje 

identifikaci zdrojových systémů, jejichţ data jsou pro výsledný BI projekt 

potenciálně relevantní. Existuje zde také riziko nedořešení projektu v poţadované 

kvalitě. Důleţitost tohoto faktoru je také úzce spojena s kvalitou výstupů z konečné 

aplikace. Při odstraňování těchto moţných problémů hraje důleţitou roli 

komunikace se zadavatelem projektu, jakoţto vlastníkem zdrojových systémů 

(Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

 Existence silného sponzora - Vzhledem k dopadu, jaký mají BI aplikace na řízení 

společnosti, a k cenám těchto aplikací je důleţité, aby osobnost, která je přímo 

odpovědná za alokaci zdrojů, ze kterých se BI projekt financuje, byla v hierarchii 

společnosti dostatečně vysoko a měla pravomoci při stanovení priorit společnost. 

Vzhledem k tomu, ţe se v současné době často prosazuje přírůstkový systém při 

realizaci BI projektů, je také ţádoucí, aby tuto funkci zastávala po celou dobu trvání 

projektu stejná osoba (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

 Kooperace budoucích uţivatelů při realizaci BI projektů - Dalším předpokladem pro 

realizaci úspěšného BI projektu je spolupráce budoucích koncových uţivatelů při 

vývoji aplikace.  Právě potřeby těchto lidí jsou totiţ kriticky důleţité při formulaci 

poţadavků na výslednou aplikaci a bez jejich spolupráce není moţné docílit 

maximální moţné efektivity takovéto aplikace. V případě BI aplikací jsou těmito 

uţivateli většinou kreativní lidé s velkými kompetencemi, coţ do jisté míry 

usnadňuje realizaci této kooperace (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

 Definování realistických cílů BI projektu - Jako u kaţdého jiného projektu, i u BI 

projektu je třeba vyuţít realistického plánování. V tomto případě to znamená jednak 

stanovení takových cílů, které je moţno danou technologií v danou chvíli realizovat, 

ale také vymezit realistickou míru finančních i časových rozměrů projektu. Snaha o 

realizaci nereálných cílů totiţ znamená plýtvání firemními zdroji a zároveň má za 

důsledek sníţení motivace pro další rozvoj BI řešení (Novotný, Pour, Slánský, 

2005). 



30 

 

 Jasná definice rozsahu projektu - Definice rozsahu projektu je základní informací, 

kterou potenciální dodavatelé BI řešení potřebují k přesnému odhadu zdrojů 

potřebných při realizaci projektu a s tím souvisejícího finančního rozmezí, ve 

kterém se bude projekt pohybovat. Rozsah projektu navíc také určuje očekávání 

koncových uţivatelů a umoţňuje lépe odhadnout náklady na projekt také 

zadavatelské společnosti. Jasná definice rozsahu také značně usnadňuje komunikaci 

mezi zadavatelem a zhotovitelem v konečné fázi projektu, kdy se diskutuje o tom, 

jestli projekt splňuje předem formulované poţadavky (Novotný, Pour, Slánský, 

2005). 

 Kvalita technologické BI platformy - Kvalita technologie zvolené pro daný BI 

projekt se odrazí jak na vnímání výsledné aplikaci uvnitř zadavatelského podniku, 

tak v časové a finanční náročnosti na realizaci projektu. Zvolená technologie by 

měla odráţet jak stav IS/ICT komponent zadavatelského podniku, tak současné 

moţnosti a trendy při tvorbě aplikací podobného typu. Mezi faktory, podle kterých 

je vhodné vybrat pouţitou technologii, patří například přiměřená cena za pořízení 

technologie, škálovatelnost technologie, nebo pouţitelnost technologie pro další 

projekty (Novotný, Pour, Slánský, 2005). 

3.10  Manažerské informační systémy 

Manaţerský informační systém (MIS) je jedním z dalších pojmů, který se v souvislosti 

s BI často objevuje. MIS, někdy označován také jako EIS (executive information 

system), představuje IS/ICT podporu pro rozhodování v podniku. Často se uvádí, ţe 

rozhodovací systémy jsou určeny výhradně pro top-management podniku. Není tomu 

tak. MIS můţe poskytovat podporu pro vrcholové i operativní rozhodování a významně 

tak přispět k podpoře řízení podnikových procesů. V těchto souvislostech lze tedy BI 

chápat jako platformu, na jejímţ základě vzniká MIS (Sodomka, Klčová, 2010). 

3.11 Současné trendy v BI 

Tato část práce se zaměřuje na představení některých trendů, které se v realizaci BI 

řešení v posledních letech uplatňují. 
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3.11.1 In-memory analýza 

In-memory analýza je téma, o kterém se v poslední době v souvislosti s Business 

Intelligence hodně diskutuje. Toto téma získalo na popularitě hlavně úspěchem 

společnosti Qliktech, coţ je poskytovatel BI produktu Qlikview, zaloţeného na in-

memory přístupu. Mnohé další společnosti si z toho vzali příklad a začali se tomuto 

konceptu více věnovat. Výjimkou není ani Microsoft, který v posledních letech 

agresivně propaguje svůj produkt PowerPivot. Koncept In-memory analýzy bývá často 

označován za technologii budoucnosti. Do jisté míry je to ale spíše marketingový tah 

společností, které mají na propagaci tohoto konceptu eminentní zájem. Technologie in-

memory analýzy totiţ není novinkou, jen technologií, která se pro účely BI aplikací 

začala vyuţívat aţ nedávno (Israeli, 2010).  

Důvodem je rozvoj a hlavně větší cenová dostupnost 64-bitových operačních systémů, 

které podporují dostatečný objem operační paměti k tomu, aby se o in-memory analýze 

v souvislosti s BI vůbec dalo uvaţovat. Hlavní ideou této technologie je načtení celé 

databáze do paměti RAM, čímţ odbourávají potřebu číst z disku při formulování 

dotazů. Dotazování z paměti je samozřejmě mnohonásobně rychlejší, neţ z disku. 

Obvykle mívají produkty zaloţené na in-memory analýze také systém pro kompresi dat 

v paměti, aby objem potřebné RAM paměti byl co nejmenší. Na druhou stranu mnoţství 

dat, na které se můţeme dotazovat, bude vţdy omezené velikostí volné RAM paměti. A 

RAM paměti bude vţdy méně, neţ místa na disku, které vyuţívají tradiční diskově 

orientované produkty. Hlavním rozdílem při porovnávání in-memory přístupu a 

diskového přístupu je tedy fakt, ţe produkty s diskově zaloţeným přístupem pracují 

s prakticky neomezenou pamětí, ale jsou omezené rychlostí přístupu k datům, čili 

rychlostí čtení z disku. Kdeţto produkty zaloţené na in-memory analýze mají rychlost 

přístupu k datům zprostředkovanou rychlostí RAM paměti, ale musí se vypořádat s její 

omezenou kapacitou. Při výběru vhodné technologie je třeba si také uvědomit, ţe objem 

dat ani rychlost odezvy nemusí být při realizaci BI projektu hlavními kritérii. Klíčovým 

faktorem je také rychlost vytvoření poţadované aplikace a rychlost implementace 

aplikace (Israeli, 2010). 



32 

 

3.11.2 Všudypřítomné BI 

Jak jiţ bylo zmíněno, Business intelligence jiţ dávno není jen doménou vrcholového 

managementu, navíc vzdělaného v oblasti BI aplikací a databázových systémů. 

V současné době je trend takový, ţe BI vyuţívá v podnicích většina uţivatelů na všech 

úrovních řízení organizace. Toto rozšíření do všech vrstev managementu je v současné 

době moţné díky několika faktorům. Jedním z nich je fakt, ţe v dnešní době uţ není 

potřeba pro práci s moderními BI nástroji mít prakticky ţádnou znalost o databázích, či 

jiných technologiích souvisejících s provozem BI aplikací. Dalším faktorem je moţnost 

interpretace analyzovaných dat různými způsoby, jako jsou tabulky, kontingenční 

tabulky, grafy, ukazatele, nástroje dril-up, dril-down, aj. Tyto technologie se v poslední 

době prosazují hlavně v obchodních a výrobních společnostech, zejména pro analýzu 

prodejů a nákupů, které jsou pro toto odvětví typické. BI však najde své vyuţití v kaţdé 

oblasti podnikání (Jůza, 2011): 

 „obchod – přehledy prodejů dle komodit či oblastí, přehledy závislé na časových 

obdobích, predikce objemu prodeje a ziskovosti 

 finance – přehledy nákladů a výnosů, finanční analýza, speciální finanční 

výkaznictví, 

 marketing – vyhodnocování a sledování marketingových akcí, analýza spektra 

zákazníků a jejich chování 

 personalistika – přehledy vytíţení pracovníků, sledování fluktuace, sledování 

nákladů na kvalifikaci, sledování sezónních trendů 

 plánování výroby – sledování volné a alokované disponibilní kapacity strojů 

 sklady – sledování obrátkovosti zásob a stavu zásob.“ 

3.11.3 Cloud computing v BI 

V minulosti byly BI velmi drahou záleţitostí. V dnešní době je však jejich finanční 

dostupnost jiţ velmi dobrá. Pro malé a střední firmy ale mohou být investice do BI stále 

příliš velké. Ideálním řešením pro takové firmy můţe být zavedení BI jako software as a 

service (SaaS). Tento druh outsourcingu zatím není příliš rozšířený, ale spolu 
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s důvěryhodností poskytovatlů těchto řešení v budoucnosti pravděpodobně poroste také 

rozšířenost těchto řešení (Jůza, 2011). 
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4 Analýza současného stavu 

Tato část práce se zabývá analýzou firmy působící v kartonáţním průmyslu. Nejdříve 

bude firma představena. Poté bude zhodnocen stav softwarového vybavení firmy, se 

zaměřením na některé nedostatky v pouţitelnosti pro analytické úlohy. 

4.1 Představení firmy 

Firma, pro kterou je projekt určen, se nazývá Smurfit Kappa Czech, s.r.o. Původně 

vznikla v roce 1863 jako továrna na výrobu kartonáţe ve Šlapanicích u Brna. V roce 

1891 postavil Carl von Weisshuhn papírnu v Ţimrovicích. V roce 1946 byly obě 

továrny znárodněny a o 48 let později zprivatizovány jako ICEC Šlapanice a ICEC 

Ţimrovice. V roce 1996 pak došlo ke spojení obou závodů pod jednotným názvem 

Karton Morava s.r.o, vlivem zahraničního investora KNP BT z Holandska. V roce 1998 

se Šlapanický závod přesunul do jeho nynějšího působišt v Brně Chrlicích, pod záštitou 

nového investora Kappa Packaging B.V.  Do dnešní formy se firma zformovala aţ fůzí 

firem Kappa Packaging a irské společnosti Jefferson Smurfit v roce 2006. Tato firma je 

členem Smurfit Kappa Group, která má pobočky ve 30 zemích světa, roční trţby přes 6 

miliard eur, zaměstnává asi 38 000 zaměstnanců a zaujímá přední postavení na trhu 

s papírovými obaly v Evropě a Jiţní Americe. V České republice se nachází 5 poboček. 

Pobočka, které se tento projekt týká, sídlí v Brně-Chrlicích. Ta se od roku 2002, kdy 

ukončila zpracovávání vlnité lepenky do formy finálních obalů, stává velkododavatelem 

tabulí vlnité lepenky, ze kterých pak jejich zákazníci dále vyrábí papírové obaly. 

 

Obrázek 1 - Tabule vlnité lepenky (Smurfit Kappa, 2012) 
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4.2 Vymezení projektu 

Ve velkém výrobním podniku je samozřejmě celá řada dat a procesů, které je moţno 

podrobit analýze. Praktická část této práce, stejně jako výsledný návrh řešení, se bude 

zabývat hlavně fakty relevantními pro analýzu výstupů z výrobního procesu, nikoliv 

nutně analýzou všech procesů a technologických řešení souvisejících s chodem této 

firmy.  

V analýze stavu informačního systému pouţívaného v podniku bude nejčastěji 

zmiňován systém MAGIS CB. MAGIS CB je hlavní systém pro řízení obchodně 

výrobních procesů. To určitě neznamená, ţe by tento systém byl jediným systémem, 

který firma Kappa Smurfit vyuţívá. Společnost pouţívá například SAP, R/3 pro 

ekonomické procesy, OMP jako specializovaný systém plánování zvlňovacího stroje a 

některé další podpůrné aplikace a celou řadu rozhraní. MAGIS CB nás však v rámci 

tohoto projektu bude zajímat nejvíce, protoţe právě provozní data z tohoto systému 

budou slouţit jako vstupy pro výslednou aplikaci.  

4.3 Uvedení do problematiky 

Pro výrobu v této firmě se jako vstupní materiál pouţívá papír. Z papíru se vyrábí na 

zvlňovacím stroji karton ve formě tabulí, které zákazníci tohoto podniku pouţívají na 

výrobu nejrůznějších lepenkových obalů a krabic. Tyto tabule jsou pak různými 

způsoby ukládány na palety. Paleta je ve výrobním procesu základní manipulační 

jednotkou a má mnoţství různých parametrů, mezi které patří zejména typ výrobku 

(tabule), rozměry palety výrobků (šířka, délka, výška), způsob balení (foliování, 

páskování), typ pouţité palety (pouţitého dřeva), způsob uloţení na paletě. Právě palety 

hotové výroby a jejich parametry budou předmětem analýzy v rámci této bakalářské 

práce. 

4.4 Účel navrhované aplikace 

V současné době podnik vyuţívá pro obchodně výrobní procesy především systém 

MAGIS CB firmy DATA-Software, spol. s r.o., coţ je verze systému MAGIS PRO 
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optimalizovaná a rozšířená o specifické poţadavky pro vyuţití v kartonáţním a 

papírenském průmyslu. Ten zajišťuje vše od přijetí poţadavku zákazníka, přípravu pro 

výrobu a předání do výroby, sledování plnění ve výrobě aţ po expedici zákazníkovi a 

fakturaci zákazníkovi. Pro rutinní denní činnosti je dosavadní aplikace vyhovující. Co 

ovšem firmě chybí je účinný nástroj pro analýzu výstupních dat z výroby. Jinými slovy 

nástroj, který není určen běţnému zaměstnanci firmy, ale výrobnímu managementu 

(dispečer dopravy nebo vedoucí výroby) k tomu, aby mohl efektivně analyzovat data a 

na základě těchto analýz prováděl operativní rozhodnutí. Vedoucí výroby potřebuje mít 

přehled o tom, jaké kombinace parametrů palet se nejčastěji vyskytují ve vztahu k určité 

entitě. Původní systém poskytuje základní výstupy, jako například počet odvedených 

palet z výroby do skladu hotové výroby, čas kdy se odvedly, kolik na nich bylo kusů, 

jaké byly pouţity palety, rozměry kusu, cena kusu, atd. Ale uţ neposkytuje informace o 

odvozených parametrech a vzájemných závislostech jednotlivých parametrů. 

Vedoucího výroby mohou například zajímat informace o tom, jakou výšku mají 

nejčastěji palety, které dováţí konkrétnímu zákazníkovi, aby mohl podle toho uzpůsobit 

způsob přepravy, nebo jaký způsob uloţení se nejčastěji volí pro jiného konkrétního 

zákazníka. S pokročilejší technologickou vyspělostí samozřejmě souvisí také 

minimalizace nákladů. Sebemenší pokles nákladů (i poloţky v řádu haléřů) bude mít při 

velkém objemu produkce výrazný vliv na konečný zisk. 

4.5 Stav IS 

V současné době je firma zvyklá pouţívat k analýze výře zmíněných výrobních dat 

aplikaci Microsoft Excel, do kterého se exportují vybraná vstupní data z podnikového 

systému MAGIS CB. Například u logistických analýz nemají ani na výběr, protoţe 

program v Excelu, který pro tento účel vyuţívají, je standardem pro celou skupinu 

Smurfit Kappa Group. Výstupy z tohoto programu posílá firma centrále do zahraničí, 

kde se tato data vyhodnocují.  

Pro analýzy výstupů z výroby si firma logicky původně představovala podobný model, 

vzhledem k tomu, ţe v době formulování poţadavků neměl výrobní management 

zkušenosti s jinou variantou. V případě těchto analýz uţ ale není omezena standardem 
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celé Smurfit Kappa Group, protoţe výstupy z poţadované aplikace má brněnská 

pobočka pro své vlastní potřeby a tím pádem nemusí být způsob realizace kompatibilní 

s centrálou v zahraničí. V Excelu je tato realizace sice teoreticky moţná, ale vzhledem 

k velkému mnoţství parametrů i obrovskému mnoţství záznamů (stovky tisíc palet 

ročně) velmi nepřehledná a uţivatelsky nepřívětivá a příliš statická. MS Excel, i přesto, 

ţe je k analytickým operacím často vyuţívaný, není primárně k těmto účelům určen. 

Podnikový systém MAGIS CB, tak jak byl implementován v brněnské pobočce, není 

původně stavěný na analytické operace tohoto typu. Je postaven na relační databázi, 

která přesně neodpovídá potřebám pro efektivní třídění vstupních dat. Navíc souvislosti 

v datech, které by chtěli v podniku zkoumat, jsou špatně odhalitelné, protoţe se 

nacházejí v různých částech podnikového systému. Navíc tímto způsobem se lze 

dotazovat pouze podle mnoţiny předem nastavených hledisek a jakákoliv změna 

v pohledech, ze kterých se lze na data dívat, by byla časově relativně náročná a 

vyţadovala by zásah informatika s příslušnou odbornou znalostí, coţ je pro firmu 

značně nepraktické.  
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Obrázek 2 - ukázka výstupu ze systému MAGIS CB (zdroj: DATA-Software, spol. s r. 

o., 2011) 

Ideální by byl tedy pro firmu nástroj, který by umoţňoval Ad hoc dotazování a změny 

pohledů na data i s okamţitým zobrazením výsledků. Právě nástroj disponující těmito 

vlastnostmi bude předmětem návrhu řešení. 
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5 Návrh Řešení 

V této části práce se budu zabývat popisem procesů spojených s tvorbou BI aplikace pro 

analýzu výrobních dat (parametrů vyráběných palet). Pro vývoj této analytické aplikace 

byl vybrán produkt Qlikview. 

5.1 Qlikview 

Nástroj Qlikview společnosti Qliktech potenciálně splňuje všechny poţadavky, které 

má zákaznická firma na funkcionalitu výsledné aplikace a je relativně cenově dostupná.  

Mezi jeho největší přednosti však patří extrémní uţivatelská přívětivost a intuitivnost 

při vyuţívání jeho funkcí. Obecně ve světě je tento nástroj povaţován za špičku hlavně 

ve vizualizaci operací typu drill-down. Qlikview se řadí do skupiny nástrojů 

vyuţívajících technologii in-memory analýzy, coţ jej na jednu stranu zvýhodňuje 

v oblasti rychlosti odezvy dotazování, na druhou stranu potenciálně omezuje 

v hardwarové náročnosti při současném vyuţívání stejné aplikace více uţivateli, nebo 

při zpracování obrovského mnoţství dat. Pro velké podniky disponující obrovským 

mnoţstvím historických dat v jedné aplikaci, u kterých se předpokládá vyuţívání 

aplikace velkým mnoţstvím uţivatelů, by koncept in-memory analýzy mohl být 

problematický. U aplikace, kterou se zabývá tato práce, se ovšem předpokládá, ţe ji 

současně nebudou vyuţívat více neţ dva lidé. Tím pádem můţeme toto hledisko 

zanedbat. Qlikview také umoţňuje dotazování ad-hoc, coţ značně usnadňuje jak proces 

zaučování budoucích uţivatelů této aplikace, tak budoucích případných úprav pohledů, 

bez nutnosti zásahu zhotovitele. 

Důleţitým faktorem při výběru nástroje pro vývoj aplikace také bylo, ţe zákaznická 

firma má uţ s tímto produktem pozitivní zkušenosti z minulosti a z toho důvodu tento 

produkt upřednostňuje. 

5.2 Způsob realizace 

Za pomocí nástroje Qlikview se budu, za asistence firmy DATA-software, spol. s.r.o., 

zabývat vývojem aplikace pro vizualizaci dat z výroby. Vzhledem k tomu, ţe způsob 
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uloţení dat v provozním systému do značné míry odpovídá způsobu potřebnému pro 

splnění všech poţadavků na funkcionalitu a rozsah vyvíjené BI aplikace není příliš 

veliký, nebude potřeba vytvořit mezi vrstvami ERP systému a vyvíjené BI aplikace 

datový sklad a fyzické rozloţení dat do tabulek v Qlikview bude navrţeno analogicky 

podle ERP systému. Naplnění daty bude provedeno z provozního ERP systému MAGIS 

CB pomocí datové pumpy. 

5.3 Datový slovník 

Aby bylo moţné blíţe popsat řešení jednotlivých konkrétních poţadavků na 

funkcionalitu, je nezbytné si nejdříve vymezit několik základních pojmů, které se 

v projektu budou vyskytovat: 

Paleta – myšleno jako „logická paleta“. Tzn. paleta, na které jsou uţ vyskládané tabule 

lepenky. V případě ţe tato logická paleta uţ opustila výrobu, je pravděpodobně i 

zabalená (zafóliovaná /zapáskovaná). Jedna logická paleta můţe ve skutečnosti 

znamenat i seskupení více „fyzických palet“ (dřev), dané násobností palety. Přesto i 

v případě, ţe se budeme bavit o seskupení více fyzických palet neţ jedné, budeme se na 

ni odkazovat stále jako na jednu paletu. Logická paleta je tedy základní nedělitelná 

manipulační jednotka. 

Číslo palety – Je to pouze pořadí konkrétní palety v rámci výrobních příkazu. Číslo 

palety tedy není jednoznačným identifikátorem logické palety v databázi. 

Jednoznačným identifikátorem konkrétní logické palety by bylo Číslo výrobního 

příkazu + Číslo palety. 

Technologický list – formální reprezentace jednoho konkrétního typu výrobku s danými 

vlastnostmi, jako je způsob balení, kvalita, rozměry, atd. 

Číslo technologického listu – unikátní identifikátor konkrétního technologického listu, 

vztahujícímu se k jednomu konkrétnímu typu výrobku s určitými rozměry, způsobem 

balení, atd. 
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ASCOR – řídicí systém válečkové dráhy, po které se palety ve výrobě pohybují po 

jednotlivých výrobních „stanovištích“ včetně balícího automatu, který balí palety jiţ 

vyrobených tabulí podle parametrů z technologického listu. 

Způsob uloţení – kombinace různých parametrů pro ASCOR uloţená pod kódem, který 

danou kombinaci jednoznačně identifikuje. 

Kvalita – souhrnný pojem pro konkrétní kombinaci vlastností lepenky. Typ papíru 

v jednotlivých vrstvách, počet vrstev papíru. 

Odvádění (hotové výroby) – proces, při kterém hotové palety opouští výrobu a odvádí 

se do skladu expedice. Dalo by se tedy říct, ţe paleta se povaţuje za odvedenou 

v momentě, kdy po zabalení opouští výrobní linku. Je to klíčová tabulka pro analýzu 

odvedené výroby. 

Stav odvedení – rozlišení dvou moţných stavů kaţdé logické palety - expedovaná / v 

expedici 

Zakázka – poţadavek zákazníka o dodání určitého počtu konkrétních druhů výrobku 

v poţadovaných termínech za stanovenou cenu. Zakázka se v datovém modelu dělí na 3 

části: Hlavička, poloţky a termíny. Jedna zakázka můţe obsahovat více poloţek (více 

druhů výrobků) a kaţdá poloţka můţe obsahovat více termínů dodání. Důvod pro toto 

rozdělení je ten, ţe v případě, ţe si zákazník přeje dodat různé typy výrobků v různých 

termínech v rámci jedné zakázky, je to moţné díky tomuto rozdělení realizovat. 

V opačném případě by pro kaţdý termín musela existovat jiná zakázka, tzn. také více 

smluv. 

Zakázka_Hlavička – obsahuje Číslo zakázky, jako unikátní identifikátor obchodního 

případu, datum zakázky a seznam poloţek dané zakázky.   

Zakázka_Poloţky – Obsahuje Číslo zakázky, číslo poloţky v rámci celé zakázky, číslo 

technologického listu (čili typ výrobku), mnoţství celkem a cenu. 1 poloţka = 1 

technologický list = 1 typ výrobku. 
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Zakázka_termíny – seznam termínů v rámci jedné poloţky. Obsahuje číslo zakázky, 

číslo poloţky zakázky, ale především termín výroby a mnoţství, které se má v daném 

termínu vyrobit.  

Výrobní příkaz (VP) – pokyn pro výrobu konkrétního výrobku pro jeden konkrétní 

termín. Výrobní příkaz se vystavuje (automaticky generuje) pro kaţdý termín zakázky. 

5.4 Datový model 

Jak jiţ bylo řečeno, datový model byl navrţen z velké části podle ERP systému MAGIS 

CB. Podklady pro popis datového modelu v Qlikview jsem vyuţil podklady od 

společnosti Data-Software, jakoţto zhotovitele ERP systému. Vzhledem k tomu, ţe 

hlavním cílem, který má aplikace splňovat, je analýza dat z výroby, tak tabulka, která 

bude nejvíce relevantní pro tvorbu zamýšlených ukazatelů, je tabulka „Odvadeni“. Tato 

tabulka totiţ obsahuje většinu z těch dat, které zákaznická firma má zájem sledovat, 

jako mnoţství odvedených výrobku v kusech, metrech čtverečních i kilogramech, dobu, 

kdy byla paleta odvedena, stav odvedení (v expedici / expedováno), číslo výrobního 

příkazu, atd. Vazby mezi jednotlivými tabulkami jsou po načtení ze zdrojové databáze 

vytvořeny automaticky mezi atributy se stejnými názvy. Z tohoto důvodu musí být 

názvy všech atributů všech tabulek unikátní v rámci celého modelu. V případě, ţe se ve 

zdrojové databázi vyskytují duplicitní atributy, je třeba tuto duplicitu odstranit 

přejmenováním příslušného atributu před načtením dat do Qlikview a zajistit tak 

integritu těchto dat. Typicky se tyto problémy vyskytují v číselnících jako názvy stavů. 
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Obrázek 3 - Datový model (zdroj: vlastní) 

5.5 Dimenze a ukazatele  

V této části návrhu je uveden seznam dimenzí a ukazatelů uloţených v rámci aplikace 

QlikView. Pokud není uvedeno jinak, bude údaj čerpán z příslušného odpovídajícího 

údaje z aplikace MAGIS CB.  

Dimenze pro odvádění: 

 Období odvádění – časová osa: Rok – Čtvrtletí – Měsíc – Den 

 Období zakázky – časová osa: Rok – Čtvrtletí – Měsíc – Den 

 Čísla VP (výrobní příkazy) 

 Čísla palet 

 Čísla technologických listů 

 Kód kalkulace 

 Způsob uloţení palet 

 Stav odvedení 

 Číslo zakázky 
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 Poloţka zakázky 

 Řada zakázek 

 Firmy (zákazníci) 

Ukazatelé pro odvádění:    

 Mnoţství odvedených palet v ks 

 Mnoţství v ks na paletě 

 Odvádění v Kč, m
2
, kg 

 Průměrné ceny CZK  na MJ (m
2
, kg).  

5.6 Základní přednastavené pohledy  

V následujících bodech jsou uvedeny pohledy, kterou budou minimálně nastaveny jako 

součást základního nastavení BI aplikace v rámci aplikačního prostředí QlikView. 

Seznam pohledů je volen tak, aby v rámci základního nastavení byly všechny evidované 

kategorie a ukazatele v některém pohledu prezentovány.  

Uţivatel má v rámci nástroje QlikView k dispozici prostředky pro modifikace 

přednastavených pohledů v plném rozsahu, můţe také vytvářet nové vlastní pohledy na 

data uloţená v paměťových souborech Qlikview. Omezení pro pohledy jsou dána pouze 

výše uvedeným seznamem údajů (dimenzí, ukazatelů) uloţených v tabulkách QlikView.  

Výběr odvádění, tj. nastavení parametrů filtrů (rok odvádění, čtvrtletí odvádění, měsíc 

odvádění, den odvádění, den v týdnu odvádění, výrobní příkazy, číslo palety, číslo 

technologického listu, kód kalkulace, stav odvedení, způsob uloţení, mnoţství 

odvedených palet v roce, mnoţství odvedených palet v měsíci, mnoţství odvedených 

palet za den, mnoţství odvedených palet za den v týdnu) pro ostatní pohledy. 

 Výběr zakázka, tj. nastavení parametrů filtrů (rok zakázky, čtvrtletí 

zakázky, měsíc zakázky, den zakázky, den v týdnu zakázky, číslo 

zakázky, číslo poloţky zakázky, řada zakázky) pro ostatní pohledy.  

 Výběr uloţení, tj. nastavení parametrů filtrů (číselník způsobu uloţení) 

pro ostatní pohledy.  
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 Odvedené palety v ks, odvedené výrobky v ks, m
2
, kg, Kč v období – 

časová řada (tabulka) 

 Odvedené palety v ks, odvedené výrobky v ks, m
2
, kg, Kč podle VP 

(tabulka) 

 Odvedené palety v ks, odvedené výrobky v ks, m
2
, kg, Kč podle data -  

(tabulka) 

 Odvedené palety v ks, odvedené výrobky v ks, m
2
, kg, Kč podle způsobu 

uloţení -  (tabulka) 

 Odvedené palety v ks v období – časová řada (spojnicový graf) 

 Odvedené palety v ks podle měsíců – srovnání roků (spojnicový graf) 

 Odvedené mnoţství v ks na paletě v období – časová řada (spojnicový 

graf) 

 Denní průměr odvedených palet (teploměr) 

 Průměrné mnoţství v ks na paletě (teploměr) 

 Odvedené palety v ks a odvedené výrobky v ks podle období – časová 

řada (sloupcový a spojnicový graf) 

 Odvedené výrobky v ks podle způsobu uloţení (koláčový graf) 

 Průměrné ceny v Kč odvedené výroby na ks  podle období – časová řada 

(spojnicový graf) 

 Průměrné ceny v Kč odvedené výroby na m2 podle období – časová řada 

(spojnicový graf) 

 Průměrné ceny v Kč odvedené výroby na kg podle období – časová řada 

(spojnicový graf) 

5.7 Realizace přednastavených pohledů 

Tato část práce má za úkol seznámit čtenáře s grafickou reprezentací výše zmiňovaných 

pohledů a způsobem jejich vytváření a obecně představit moţnosti grafického interface 

nástroje Qlikview. 
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Obrázek 4 - Záloţka „Výběr odvádění“ (zdroj: vlastní) 

Na obrázku č. 4 je zobrazeno prostředí Qlikview na první záloţce – Výběr odvádění. Na 

této záloţce se nachází především objekty typu „list box“, které slouţí především 

k vyfiltrování informací o odvedených paletách. Důvodem, proč se na této záloţce 

nachází pouze listboxy s filtry, je vlastnost Qlikview, která zajišťuje, ţe jakýkoliv filtr, 

který je vybrán v jedné záloţce, se automaticky aplikuje na všechny záloţky v celé 

aplikaci, včetně výstupů všech grafů a tabulek. Jinými slovy, ať uţivatel klikne na 

jakoukoli kombinaci filtrů v celém dokumentu, vţdy se mu zobrazí pouze podmnoţina 

dat, která je pro danou kombinaci filtrů relevantní. Logika rozloţení záloţek v této 

aplikaci je tedy taková, ţe první tři záloţky slouţí především k výběru dimenzí a 

v ostatních záloţkách se nachází grafické reprezentace vyfiltrovaných dat. Další typ 

objektu, který se na této záloţce nachází, je „search_object“. Tento je konkrétně 

nastaven tak, ţe vyhledává ve všech datech, která jsou načtena ze zdrojové databáze, 

tzn. i ta, která nejsou vyuţita v rámci grafického interface prostředí Qlikview. Jinak lze 

jeho vyhledávací rozsah samozřejmě omezit na jakoukoliv entitu nebo kombinaci entit, 

které se nachází v datovém modelu. Další unikátní objekt je „Current selections box“, 

na obrázku pojmenovaný jako „nastavení“. Jak jiţ název napovídá, tento objekt slouţí 

k zobrazení všech aktuálně aplikovaných filtrů, aby uţivatel měl vţdy přehled, na jaká 
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data se v daný moment dívá. Tento objekt se pro přehlednost bude pravděpodobně 

nacházet na většině záloţek. 

 

Obrázek 5 – záloţka „výběr zákazníka“ (zdroj: vlastní) 

Na obrázku č. 5 se nachází záloţka „Výběr zákazníka“. Logika rozloţení objektů je 

podobná jako v první záloţce. Nachází se na ní hlavně dimenze času, vztahující se k 

zakázkám a také moţnost filtrovat podle ID firmy a řady. Řada je v podniku interně 

pouţívaný pojem pro reprezentaci dvojice obchodního cestujícího a asistentky, pod 

kterou je uveden. Kódem řady lze tedy jednoznačně identifikovat osoby, které se o 

vybrané zakázky zaslouţily. 
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Obrázek 6 – záloţka „Výběr uloţení“ (zdroj: vlastní) 

Na obrázku číslo 6 se nachází obsah záloţky „Výběr uloţení“. Tato záloţka uţivateli 

nabízí moţnost vyfiltrovat si výstupy podle způsobu uloţení, podle kódu způsobu 

uloţení nebo nezná-li uţivatel přesně kód způsobu uloţení, můţe si hledanou kombinaci 

parametrů najít v číselníku způsobu uloţení a následně ji aplikovat jako filtr. Další 

dimenze, podle kterých lze data třídit jsou násobnosti palety, neboli počty fyzických 

palet v rámci jedné logické palety, jak do šířky, tak do délky. 

 

Obrázek 7 – záloţka „Odvedené palety“ (zdroj: vlastní) 
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Na obrázku číslo 7 se nachází záloţka „Odvedené palety“, která uţ neslouţí pro výběr 

dimenzí, podle kterých se data filtrují, ale slouţí ke grafické reprezentaci dat. Pro 

zobrazení denních průměrů počtů odvedených palet byl vybrán objekt nazvaný 

„Speedometer“. Hranice mezi jeho červenou a zelenou oblastí je nastavena automaticky 

jako dlouhodobý průměr z filtrů nastavených jako default pro danou aplikaci. V tomto 

případě všechny palety za roky 2009 – 2011. Takţe po jakékoliv změně v dimenzích, 

jako například vybrání jednoho konkrétního měsíce, je odchylka od dlouhodobého 

průměru na první pohled patrná. Jako hledaný parametr byl pro nalezení jednotlivých 

palet vybrán atribut „Mnoţství ks,ks suma“. Konkrétně pomocí funkce count, která 

počítá počet záznamů v poloţce „mnoţství ks,ks suma“, čímţ se zjistí celkový počet 

odvedených palet a tento počet se pak vydělí výstupem druhé fuknce count, která počítá 

počet záznamů atributu „Cena mnoţství prodej Suma“ z tabulky 

„Odvadeni_Suma_Datum“, čímţ se zjistí počet dní, ve kterých byl podnik v provozu. 

Vyjádření těchto dvou údajů je v podstatě jediný důvod existence tabulek 

„Odvadeni_Suma_datum“ a „Odvadeni_Suma_Palety“. Počet dnů, ve kterých byla 

fabrika v provozu, by šlo samozřejmě vyjádřit uţ z tabulky „Odvadeni“ přidáním 

atributu DISTINCT do funkce COUNT, který zajišťuje zpočítání jen jedinečných 

výskytů kaţdého záznamu. Při obrovském počtu záznamů však tato operace zabere 

dostatek času na to, aby uţivatel pocítil několikavteřinovou prodlevu a chod celé 

aplikace se tak značně zpomalil. Podobně je tomu v případě počítání počtu kombinací 

polí „Č_palety“ a „Č_VP“ v tabulce „Odvadeni_Suma_Palety“. Tato kombinace 

atributů je totiţ jediný způsob jak jednoznačně identifikovat jednu paletu. Čili pomocná 

tabulka Odvadeni_Suma_Palety byla vytvořena z důvodu odlehčení nároků na 

výpočetní výkon Qlikview. Výsledný příkaz by tedy vypadal takto: 

count({$<Rok_Odvadeni={">=2009"}>}[Mnoţstvíks,ksSuma])/ 

count({$<Rok_Odvadeni={">=2009"}>}[Cena mnoţství prodej Suma]). 

Další objekty v této záloţce jsou přehledy podle jednotlivých relevantních kritérií, které 

jsou pro přehlednost defaultně nastavené jako minimalizované, a spojnicové grafy 

například pro zobrazení mnoţství odvedených lepenkových tabulí za vybraný časový 

úsek. 
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Obrázek 8 – záloţka „Palety graf“ řazená po letech (zdroj: vlastní) 

 Obrázek číslo 8 zobrazuje obsah záloţky „Palety Graf“. Hlavním úkolem této záloţky 

je zobrazení počtu odvedených tabulí v jednotlivých časových úsecích pomocí 

sloupcového grafu a procentuální zastoupení jednotlivých způsobu uloţení v rámci 

vybraného časového úseku na časové ose pomocí koláčového grafu. Popisky 

jednotlivých os grafů mají stejnou funkci jako kterýkoliv filtr. Coţ znamená, ţe na 

příklad po kliknutí na rok 2010 na popisku osy zobrazeného sloupcového grafu 

Qlikview provede operaci drill-down v nastavených časových dimenzích a graf se 

okamţitě přizpůsobí a místo let budou zobrazovat měsíce vybraného roku 2010, jak je 

vyobrazeno na obrázku číslo 9. 

 

Obrázek 9 – záloţka „Palety graf“ řazená po měsících (zdroj: vlastní) 
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 Tímto způsobem se lze „prokopávat“ časovými dimenzemi na niţší a niţší úroveň. 

Počet těchto úrovní je dán realizací časové osy v rámci datového modelu. Viz kapitola 

Dimenze a Ukazatele. Grafickou reprezentací inverzní operace, tzn. „Drill-up“ je šipka 

zobrazená v pravém dolním rohu obrázku. 

 

Obrázek 10 – záloţka „Průměrné ceny“ (zdroj: vlastní) 

 Na obrázku číslo 10 je zobrazena záloţka „Průměrné ceny“. Vzhledem k tomu, ţe 

průměrné ceny jsou v podniku sledovány ve třech různých jednotkách (ks, kg, m2), tak 

byl pro tvorbu grafů v této záloţce pouţit objekt „container“, který umoţňuje spojit 

větší počet grafů do jednoho objektu. Uţivatel se tak můţe přepínat mezi zobrazením v 

kusech (1 kus = 1 lepenková tabule), kilogramech a metrech čtverečních, přičemţ 

červená čára reprezentuje dlouhodobý průměr ceny podle vybrané veličiny. Grafy v 

rámci „kontejneru“ sdílí aktuální nastavení filtrů se všemi ostatními objekty v rámci 

aplikace. Dimenze času jsou řešeny stejným způsobem jako v předchozích grafech. 
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Obrázek 11 – Graf odvedených palet (zdroj: vlastní) 

 Na poslední záloţce je graf počtu odvedených palet podle dvouhodinových intervalů 

(viz obrázek č. 11). Tento pohled je velmi silnou zbraní například pro vedoucího 

výroby, který tak snadno zjistí, ve kterých denních dobách se odvádí nejvíce palet a 

můţe tak navrhnout optimální rozvrh pro provoz. Tento dvouhodinový interval nebyl 

zahrnut jako úroveň časové osy. A to z toho důvodu, aby bylo moţné podle této 

dimenze filtrovat i dlouhodobá data. V případě, ţe by byl tento interval realizovaný jako 

úroveň časové osy, šly by podle něj filtrovat jen počty palet v rámci jednoho 

konkrétního dne a některé ukazatele by tak ztratily význam. 

5.8 Obecné funkce nástroje Qlikview 

 Vytváření vlastních nových pohledů a nastavením vlastních filtrů pro 

pohledy. Libovolné kombinace výběrových podmínek, souvislý i 

nesouvislý výběr. Uloţení vlastních filtrů pod názvem. Uzamčení 

zvolených částí výběrů. 

 Úprava přednastavených výběrů a pohledů, rozsáhlé moţnosti vlastního 

formátování pohledů.  Nastavení vlastního vzhledu, typy grafů, typy 

tabulek. 

 Formátování všech pohledů typu tabulka pro tisk / prezentaci - report 

generátor.  
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 Export všech pohledů do XLS.  

 Export pohledů do ostatních aplikací (přes clipboard).  

5.9 Inicializace aplikace  

Bude provedena jednorázová inicializace BI aplikace v QlikView z databáze (včetně 

archivu) aplikace MAGIS CB, a to v rozsahu výše uvedených dimenzí a ukazatelů. 

Jednorázová inicializace bude provedena za období 2003 – 2011 (do data spuštění 

projektu). Interní komprimované paměťové soubory databáze aplikace QlikView, které 

jsou nezbytné pro provoz aplikace BI v prostředí QlikView, jsou inicializovány 

automaticky denně. Po této inicializaci mohou být tyto databáze distribuovány pro 

vzdálené klienty QlikView (s ohledem na licenční politiku) a BI aplikace můţe být 

pouţívána i nezávisle na zdroji MAGIS CB.  

5.10 Přednosti navrženého řešení  

 Optimální prostředek pro datovou analýzu rozsáhlých dat. Ověřen pro velmi 

velké datové soubory (viz např. data pojistných kmenů zdravotních pojišťoven, 

data o poloţkovém prodeji Globus).  

 Výrazné vylepšení kvality uţivatelských pohledů, vylepšení designu  

BI aplikace pouţitím nových grafických a funkčních prvků. Snadná změna 

parametrů přednastavených filtrů.  

 Výrazné zvýšení rychlosti odezvy. Prakticky okamţitá odezva na dotazy a 

okamţité zobrazení uloţených filtrů a pohledů.  

 Moţnost pracovat s BI aplikací nezávisle na datovém skladu.  

 Zabudované exporty do otevřených formátů (XLS). Zahrnuje pokročilý 

generátor sestav. Výrazně vyšší kval/ita výstupů.  

 Velmi příznivý poměr mezi cenou a kvalitou BI aplikace postavené na této nové 

technologii. 
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6 Závěr 

Tato práce měla čtenáři poskytnout ucelený pohled na problematiku související 

s pojmem Business Intelligence, seznámit ho se základními rozdíly mezi relačními 

databázemi a multidimenzionálním přístupem k datům, představit moţná řešení BI 

z pohledu projektového řízení a také představit některé moderní trendy na trhu s BI. 

V praktické části práce jsem navrhl BI řešení pro analýzu výstupů z výroby v podniku. 

Navrhované řešení mělo zmenšit časovou náročnost na provádění analýz a generování 

reportů za poskytnutí co největšího uţivatelského komfortu. Domnívám se, ţe v tomto 

ohledu práce splní svůj účel a poslouţí svým uţivatelům jako silný pomocník při chodu 

a vedení podniku. 
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