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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktuální řešení Business Intelligence systému 

fungujícího ve firmě Moravia IT a.s., identifikovat možné oblasti zlepšení a navrhnout 

zlepšující opatření vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění systému pro podporu 

rozhodování firmy. 

 

Klíčová slova 

Business Intelligence, manažerský informační systém, MIS, datové sklady, data mining, 

datová kostka, OLAP, BI 

 

Abstract 

The aim of the bachelor’s thesis is an evaluation of the Business Intelligence system 

solution currently used in Moravia IT, a.s., identification of possible areas of 

improvement and suggestion of improvement measures leading to higher quality and 

higher efficiency of decision support system of the company. 
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1 Úvod 

Žijeme nyní ve společnosti, kterou můžeme nazvat společností informační. 

Obrovské změny, které k ní vedly a ke kterým došlo v posledních letech měly dva 

hlavní určující faktory. Prvním byla rapidní ekonomická globalizace způsobující 

stále zvětšující se provázanost a závilost ekonomik různých zemí, jejíž výsledkem 

je tzv. globalní ekonomika charakterizovaná vysokou mírou integrace. Druhým byl 

překotný vývoj a rozšíření informačních technologií, v čele s rozvojem internetu a 

bezdrátových zařízení, jež umožnily rychlý přenos obrovských množství dat. Data 

a informace se staly komoditou a to sice komoditou velmi esenciální.  

V naší ekonomicky turbuletní době, kdy jedna ekonomická krize minula a opět se 

schyluje k další, představuje snadný a rychlý přístup k relevantním informacím 

rozhodující konkurenční výhodu na poli globální konkurence. Proto můžeme 

identifikovat jistý trend společností zvyšovat investice do určitých typů 

informačních systémů, jež neumožňují pouze sběr dat, ale jež umožnují i jejich 

analýzu. Tato data dále mohou být transformována na znalosti, jež mohou být 

využity pro podporu strategického rozhodování. Spojení systémů analytických 

nástrojů a systému pro podporu rozhodování, které zajišťují tuto transformaci, se 

kategorizuje do souhrnného pojmu Business Intelligence. Jedná se o celkové řešení 

podporující analytické a rozhodovací procesy v organizaci. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

2.1 Vymezení problému 

Společnost Moravia IT, a.s. podniká v oblasti lokalizace a překladatelství. Ačkoli 

v této oblasti podnikání stabilně patří k nejlepším patnácti firmám na světě, nesmí 

se firma ani na okamžik zastavit, jelikož v této oblasti průmyslu panuje velmi tvrdé 

hyperkonkurenční prostředí. Firma musí proto neustále inovovat, zlepšovat 

procesy a snižovat náklady, aby si udržela podíl na trhu a nebyla vytěsněna 

konkurečními firmami. Jednou z oblastí inovací by mohlo být vylepšení systému 

pro analýzu dat a podporu rozhodování, neboli Business Intelligence systému, 

jehož momentální implementace ve sledované firmě nedosahuje úrovně, 

jež umožňují současné dostupné technologie. 

2.2 Cíl práce 

Cílem této práce tedy bude zhodnocení současného stavu Business Intelligence 

systému firmy, identifikace kritických oblastí, oblastí vhodných pro zlepšení a na 

základě teoretických poznatků návrh zlepšujících opatření vedoucích ke 

zkvalitnění a zefektivnění systému pro podporu rozhodování firmy.  

Zhodnocení a analýza současného stavu systému by měla odhalit kritická místa a 

otevřít prostor pro návrh zlepšení systému. Implementací návrhu by pak mělo 

dojít k zefektivnění a zkvalitnění systému pro podporu rozhodování, jehož 

důsledkem jsou úspora nákladů či konkurenční výhoda.  

Návrh zlepšujícíh opatření se bude zaměřovat primárně na efektivní a 

nízkonákladová řešení. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Definice pojmu BI 

Pojem Business Intelligence (BI), se dá nejlépe přeložit do češtiny jako „podnikové 

zpravodajství“ (19), nicméně tento překlad či jiný ekvivalent pojmu se v češtině 

neujal a zásadně se používá termín anglický. Pojem BI je v literatuře definován 

mnoha rozličnými způsoby, jelikož různí autoři se zaměřují na různé aspekty 

tohoto pojmu. 

Z hlediska manažerského je BI chápána jako souhrn metod a nástrojů pro analýzu 

aktuálních a historických dat za účelem získání znalostí, jež mohou predikovat 

budoucí vývoj a jež podporují rozhodování vedoucích pracovníků. Znalosti a 

informace takto získané poskytují řídícím pracovníkům kvalitnější podklady při 

klíčových efektivních a včasných rozhodnutích, jež umožnují organizaci se lépe 

adaptovat v konkurenčním prostředí tj. poskytují konkurenční výhodu. Novotný, 

Sour a Slánský za BI považuje „soubor procesů, aplikací a technologií, jejichž 

cílem je účelně a účinně podporovat rozhodovací procesy ve firmě.“ Tento 

soubor podporuje analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a je 

postaven na principech multidimenzionality pohledů na podniková data (16). 

Podobně podle Arnošta je BI chápána jako „procesy, technologie a nástroje 

potřebné k transformaci dat do informací, informací do znalostí a znalostí do 

plánů, které umožní provést akce podporující splnění cílů organizace“ (1). 

Z hlediska informatického je BI spíše chápána jako technické zajištění zmíněných 

procesů, metod a nástrojů, tedy označení platforem. Termín jako takový zavedl 

v roce 1989 analytik Howard J. Dresner, jenž jej v tomto duchu popsal jako „sadu 

konceptů a metod určených pro zkvalitnění rozhodnutí firmy“, a vyzdvihnul význam 

datové analýzy, reportingu a dotazovacích nástrojů, které provádějí uživatele 

množstvím dat a asistují mu se syntézou užitěcných informací (16). 

Závěrem je nutno podotknout, že samotná BI metodologie je interdisciplinární, 

velmi široká zahrnující matematické modelování i analytické metody. 
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3.2 Data, informace a znalosti v BI 

V informačních systémech firem se hromadí obrovská množství dat heterogenního 

charakteru. Tato data pocházejí z různých interních typů podnikových systémů či z 

externích zdrojů. Zároveň v těchto firmách též probíhá kontinuální proces 

rozhodování na různých úrovních organizační hierarchie. Dalo by se říci, že míra 

schopnosti pracovníků podílejících se na procesu rozhodování činit kvalitní 

rozhodnutí, je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výkon a konkurenční sílu 

dané organizace. Pro účel rozhodování však obrovská nashromážděná kvanta dat 

nelze jednoduše využít. Pro tento účel je možné využít právě BI, jejíž cílem je 

transformace dat na informace a jejich další transformace na znalosti sloužící pro 

podporu rozhodování, jak jsme naznačili v předchozím oddílu. 

Data lze zjednodušeně řečeno považovat za strukturovanou kodifikaci 

jednoduchých entit neboli posloupnost znaků. Informace jsou výsledkem 

extrakčních a procesních činností provedených s daty a mají konkrétní význam pro 

jejich příjemce ve specifické doméně. Jinými slovy data se stávají informacemi 

pokud z nich plynou poznatky či vědomosti. Informace jsou přeměněny do 

znalostí, jestliže jsou použity ke tvorbě rozhodnutí a vyvození nějaké akce (21). 

Převedením výše zmíněného postupu do kontextu BI získáme mechanismus, jenž 

je zobrazen na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1 Cyklus BI - data, informace, znalosti 

Výše popsaný mechanismus transformace dat do znalostí by se tedy dal 

sumarizovat následovně: 

 Podnikové informační systémy generují velká množství dat 

 Data se transformují na informace pomocí analýz či reportů 

 Na základě těchto informací získá uživatel znalosti 

 Znalosti pak může využít v ke tvorbě rozhodnutí nebo získaní dalších dat 

3.2.1 Rozhodovací proces 

Model rozhodovacího procesu byl definován v 60. letech 20. století Simonem a 

poté dále rozvíjen. Obsahuje čtyři fáze označené jako fáze identifikační, fáze 

návrhová, fáze volby a fáze implementační (9), jež jsou vyobrazeny na obrázku č. 2. 

1. V identifikační fázi je úkolem osoby provádějící rozhodnutí identifikace, 

vymezení a explicitní definice studovaného problému. Analýza kontextu a 

všech dostupných informací může umožnit osobám činícím rozhodnutí 

rychle odhalit signály a symptomy ukazující k nápravnému opatření. 
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2. Fáze návrhová se zaměřuje na návrh a naplánování činností, jež mají 

směřovat k vyřešení identifikovaného problému. Osoby činící rozhodnutí 

sestavují v této fázi schůdná řešení problému. Pokud je počet dostupných 

možností malý osoby činící rozhodnutí mohou jednoznačně ohodnotit 

alternativy a identifikovat tak nejlepší řešení. Naopak, pokud je počet 

alternativ příliš velký nebo nekonečný, identifikace nejlepšího řešení 

probíhá většinou popisem pravidel, jež by schůdná řešení měla splňovat. 

3. Jakmile byly identifikovány alternativní možnosti je ve fázi volby nutné je 

zhodnotit na základě podstatných výkonnostních kriterií a vybrat nejlepší 

alternativu. V této fazi hrají důležitou roli například optimizační modely (v 

případě velmi velkého počtu či někonečně mnoha schůdných řešení) a nebo 

rozhodovací stromy (v případě procesů ovlivněných stochastickými 

událostmi). 

4. Fáze implementační spočívá v uvedení vybrané alternativy do provozu a 

monitorování, jak dobře vybrané řešení funguje (9)(21). 

Identifikace

Návrh

Volba

Implementace

Co je problém?

Jaká jsou 
možná řešení?

Jaké je nejlepší 
řešení?

Funguje řešení?
Můžeme ho 

vylepšit?

 

Obrázek 2 Fáze rozhodovacího procesu (9) 

Z tohoto procesu je zřejmé, že správné manažerské rozhodnutí těžko vznikne bez 

správných informací a jejich zhodnocení. Míra schopnosti organizace využít 
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informace a na základě nich činit správná rozhodnutí je tedy zřejmě 

určujícím faktorem v dosažení konkurenční výhody. 

3.2.2 Typy rozhodnutí 

Rozhodnutí mohou být kategorizována na základě dvou rozměrů, dle jejich povahy 

a dle jejich rozsahu. Oba rozměry můžeme rozdělit do tří tříd - výsledkem je tedy 

devět možných kombinací. Přestože povaha a rozsah rozhodnutí nemusí nutně 

perfektně korelovat, většina reálných rozhodnutí spadá do elipsy, jak je ukázano 

na obrázku č. 2 (21). 

Strukturovaná Polostrukturovaná Nestrukturovaná

Strategická

Taktická

Operativní

 

Obrázek 3 Kategorizace rozhodnutí (21) 

Z hlediska povahy mohou být rozhodnutí kategorizována jako strukturovaná, 

nestrukturovaná a polostrukturovaná (21): 

 Strukturovaná rozhodnutí jsou taková rozhodnutí, jež jsou založena na 

přesně definovaném a opakujícím se rozhodovacím postupu. Přesněji 

řečeno - můžeme mluvit o strukturovaném rozhodnutí, pokud vstupní toky, 

výstupní toky a transformace prováděné systémem mohou být jasně 

popsané ve tří fázích rozhodovacího procesu (viz kapitola 3.2.1). 
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Rozhodnutí, která se jeví plně strukturovaná mohou vyžadovat zásah osob 

činících rozhodnutí a využití BI systémů z důvodů vyrovnaní se 

s neočekávanými událostmi. 

 Nestrukturovanými rozhodnutími se myslí rozhodnutí pokud všechny tři 

fáze jejich rozhodovacího procesu jsou nestrukturované. To znamená, že 

každá fáze obsahuje alespoň jeden prvek, který nemůže být detailně popsán 

a redukován na sekvenci předdefinovaných kroků. V tomto případě mohou 

BI systémy poskytnout osobám činícím rozhodnutí podporu skrze včasný a 

pružný přístup k informacím. 

 Polostrukturovaná rozhodnutí jsou taková rozhodnutí, jejichž některé 

fáze jsou strukturované a jiné nikoliv. Většina rozhodnutí, kterým čelí osoby 

činící rozhodnutí během řízení korporací jsou polostrukturované povahy. 

Proto tedy mohou využít BI systémy dvěma způsoby – v nestrukturovaných 

fázích rozhodovacího procesu mohou BI systémy poskytnout pasivní 

podporu skrze včasný a pružný přístup k informacím a ve strukturovaných 

fázích poskytují aktivní podporu skrze matematické modely a algoritmy.  

Z hlediska rozsahu mohou být rozhodnutí kategorizována jako operativní, taktická 

a strategická (21): 

 Strategickými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí, jež mají dopad na 

celou organizaci, nebo její významnou část, po delší období. Tato 

rozhodnutí významně ovlivňují obecné cíle a politiku organizace. 

Strategická rozhodnutí jsou prováděna na nejvyšší organizační úrovni, 

většinou vrcholovým managementem. 

 Taktická rozhodnutí ovlivňují pouze části organizace, jsou tedy většinou 

omezena například na jedno oddělení. Jejich účinost je omezená na 

střednědobý časový horizont, typicky na jeden rok. Taktická rozhodnutí 

jsou vymezena v kontextu strategických rozhodnutí a jsou prováděna 

středním managementem, například vedoucími oddělení. 
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 Operativní rozhodnutími se myslí konkretní činnosti prováděnými 

v organizaci, které mají malý vliv na budoucí vývoj. Tato rozhodnutí jsou 

vymezena podmínkami strategických a taktických rozhodnutí a jsou tedy 

prováděna na nižší organizační úrovni. 

Obrázek č.3 ukazuje variace v charakteristikách zdrojových informací se změnou 

rozsahu rozhodnutí. 

StrategickáTaktickáOperativní

Přesnost

Úroveň detailu

Časový horizont

Frekvence použití

Zdroj

Rozsah informací

Charakter informací

Stáří informace

Vysoká  ßà Nízká

Detailní ßà                Agregovaná

Současnost                ßà               Budoucnost

Interní ßà Externí

Kvantitativní ßà Kvalitativní

    Specifický     ßà  Obecný

Současné               ßà Minulé

Vysoká  ßà                Nízká

 

Obrázek 4 Charakteristiky informací dle rozsahu rozhodnutí (21) 

3.3 Podnikové informační systémy 

S nástupem informačních technologií a jejich zvyšující se komplexnosti roste 

objem informací a dat, jenž organizace musí zpracovat. Základem pro fungování 

organizací je tedy efektivní zpracování informací a budování znalostní báze. 

Z tohoto důvodu organizace zavádějí informační systémy, s jejichž pomocí mohou 
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maximalizovat míru využití a zpracování informací. Dálo by se říci, že dnešní 

moderní organizace se bez informačního systému neobejde. 

V literatuře se většinou definice podnikového informačního systému zaměřuje na 

technologii a softwarové řešení, jež zajištují zpracování dat, koordinaci procesů a 

jejich integraci a konečně sdílení a prezentování informací. Sodomka však uvádí 

zajímavou definici vyzdvihující lidský faktor: „Podnikový informační systém 

vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných technologických prostředků a 

stanovené metodiky zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a 

znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému 

rozhodování a správě podnikové agendy.“ (19). 

Poslání a strategické cíle informačního systému v moderní organizaci by se daly 

sumarizovat takto: 

 Integrující platforma – integruje podnikové procesy a podporuje 

vytváření znalostní báze 

 Nositel standardizace – plní standardizační funkci a „vnucuje“ lidem 

požadovamý model chování 

 Celostní pohled – poskytuje ucelený pohled na fungování organizace 

(19) 

3.3.1 Globální architektura informačních systémů podniku 

Na globální architekturu informačních systémů podniku je možno nahlížet podle 

vertikální dimenze, jež vychází z obvyklého hierarchického členění managementu 

do tří úrovní dle kompetencí jednotlivých úrovní. Výsledkem tohoto pohledu je 

pyramidová struktura, jež je rozdělena do tří úrovní - operativní, taktické a 

strategické (17). Tuto strukturu ilustruje obrázek č. 5.  
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Obrázek 5 Globální architektura informačních systémů dle úrovně řízení (17) 

3.3.2 Strategické řízení podniku 

Na nejvyšší strategické úrovni řízení podniku vystupují EIS (Executive Information 

Systems), jež v sobě integrují všechny nejdůležitější datové zdroje podnikových 

systémů významné pro řízení organizace jako celku spolu s externími informacemi. 

Tyto systémy jsou především analytickým a prezentačním nástrojem, poskytují 

tedy vrcholovým manažerům přístup k informacím v účinné a přehledné formě. 

Jejich prvotním cílem byla podpora vrcholového managementu, jež činí primárně 

nestrukturovaná rozhodnutí, nicméně současné trendy směřují k orientaci i na 

taktickou úroveň řízení (16). 

Nutno podotknout, že EIS je defakto specializovaným druhem MIS (viz kapitola 

3.3.3) a samotný termín jako takový ztrácí popularitu ve prospěch obecného 

termínu BI nebo MIS. 

3.3.3 Taktické řízení podniku 

Úlohou taktického řízení podniku je primárně plánování produkce a rozpočtování. 

Pro podporu rozhodování je k tomuto účelu většinou využíváno tzv. reportingu, 

tedy generování sestav znázorňující souhrn výsledků z požadované oblasti. 

Podpora strukturovaného rozhodování probíhá nejčastěji prostřednictvím 

pravidelných reportů, kdežto polostrukturované či nestrukturované rozhodování 

využívá například reporty na základě „what-if“ („co se stane, když“) analýz (19). 
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Pro tuto úroveň řízení je typické využití MIS (Management Information Systems), 

které využívají data z podnikových systémů a na jejich základě poskytují informace 

(většinou reporty) pro rozhodovací proces. Jako jejich podmnožina jsou 

v literatuře uváděny DSS (Decision Support Systems), tedy systémy pro podporu 

rozhodování, jež jsou schopny již zmíněných “what-if” analýz na základě 

analytických modelů (9). Jiní autoři umisťují DSS v hierarchii mezi EIS a MIS (17). 

Moderním trendem v oblasti MIS je možnost využívání externích dat. Můžeme tedy 

pozorovat konvergenci pojmů EIS a MIS. V některých zdrojích je EIS řazen do 

vrstvy nad MIS, v jiných je používán jako synonymum pro MIS (19). 

3.3.4 Operativní řízení podniku 

Úlohou operativního řízení podniku je zpracování bězné agendy, tj. objednávek, 

nákupu, prodeje, realizace výroby a vedení evidence o zaměstnancích. Pro tuto 

úroveň je typické využití systémů transakčního charakteru - TPS (Transaction 

Processing Systems). Do TPS lze zařadit více systémů, přičemž každý z nich pokrývá 

specifickou oblast podnikových procesů. Základní typy systémů budou popsány 

v následujících podkapitolách. 

3.3.4.1 Supply Chain Management 

SCM (Supply Chain Management) označuje řízení dodavatelského řetězce, taktéž 

i systémy, jež toto řízení zajišťují. Jedná se o soubor nástrojů určených 

k optimalizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Tyto systémy napomáhají 

řízení činností spojených s výrobou, nákupem, distribucí a prodejem produktu. 

Dodavatelé, výrobci , distributoři, prodejci a zákazníci jsou uspořádáni do 

integrované sítě, která dokáže zrychlit informační toky a tím snížit náklady a 

ušetřit čas. Cílem SCM systémů je tedy maximalizace ziskovosti řetězce (19). 

3.3.4.2 Customer Relationship Management 

CRM (Customer Relationship Management) označuje řízení vztahu se zákazníky, 

taktéž i systém, jenž automatizuje externí procesy obchodu, marketingu, servisních 

služeb a řízení kontaktů. Tyto systémy především napomáhají uspokojovat 
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zákazníky a porozumět jejich potřebám. Klíčovým faktorem uplatnění CRM 

systémů je řízení ziskovosti zákazníků (19). 

3.3.4.3 Enterprise Resource Planning 

Jedním ze strategických cílů podniku často bývá maximalizace zisku. K dosažení 

tohoto cíle, či k zachování existence podniku obecně, je nutné efektivně alokovat 

zdroje a hospodařit s nimi. Tuto úlohu v podnicích řeší ERP (Enterprise Resource 

Planning) systémy. 

Informační systém kategorie ERP je možno chápat jako nástroj, jenž pokrývá 

plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů na všech úrovních od 

operativní po strategickou. K těmto hlavním interním procesům patří (19): 

 Výroba 

 Nákupní, prodejní a výrobní logistika 

 Lidské zdroje 

 Ekonomika 

3.3.5 Holisticko-procesního pohled na architekturu IS 

Na podnikové informační systémy se též dá nazírat na základě jejich praktického 

uplatnění tj. z tzv. holisticko-procesního pohledu. Východiskem této koncepce jsou 

podnikové procesy, které jsou dále integrovány s většinou výše zmíněných 

podnikových systémů. Tuto situaci znázorňuje obrázek č. 6. Podle holisticko-

procesní procesní klasifikace se podnikový informační systém skládá z následujích 

součástí (19): 

1. ERP systém tvoří jádro, zaměřené na řízení interních procesů. 

2. CRM systém obsluhující procesy směřované k zákazníkům. 

3. SCM systém řídící dodavatelský řetězec. Jeho součástí bývá APS (Advanced 

Planning System), sloužící k plánování výroby. 
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4. MIS – manažerský informační systém, který čerpá data z ERP, CRM a SCM 

systémů a na jejich základě poskytuje informace pro rozhodovací proces 

managementu. MIS je tedy praktickou implementací koncepce BI. 

Systémová integrace poskytuje prostředky k vytvoření a stálé údržby 

podnikového informačního systému (19). 

Supply
Chain

Management

Customer
Relationship
Management

Enterprise Resource 
Planning

Business Intelligence
Management Information System

Business Processes

Systems Integration  

Obrázek 6 Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy (19) 

3.4 Obecná architektura BI systému 

Konkrétní uspořádání BI řešení se může velmi lišit podle situace a potřeb 

konkrétního podniku. Nicméně můžeme identifikovat jistou obecnou architekturu 

BI systému, jež se skládá z několika dílčích komponent. Mezi základní komponenty 

vlastního BI systému patří (16): 

 Komponenty datové transformace – ETL a EAI systémy 

 Databázové komponenty – datové sklady, datová tržiště, operativní 

datová uložiště, dočasná uložiště dat 

 Analytické komponenty – OLAP, reporting, data mining 

 Prezentační komponenty – portálové aplikace, EIS/MIS (viz kapitola 3.3), 

CPM, analytické aplikace 

Na vstupu do BI systému jsou zdrojové (produkční) systémy, jejichž data jsou 

využívána vlastními komponentemi BI systému. Jednotlivé komponenty jsou 
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propojeny mezi sebou a na jejich výstupu pak stojí vlastní koncoví uživatelé. Do 

celkové architektury BI je tedy nutné zahrnout i vstupy a výstupy. Tento model je 

detailně vyobrazen na obrázku č. 7. Význam konkrétních součástí bude popsán 

v následují kapitole. 
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Obrázek 7 Obecná koncepce architektury BI (16) 

3.5 Vlastní komponenty BI systému 

V následující kapitole se pokusíme popsat podrobněji jednotlivé komponenty BI 

systému dle jejich kategorizace, kterou jsme uvedli v předchozí kapitole. 
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3.5.1 Zdrojové systémy 

Bází BI architektury a vlastním vstupem jsou zdrojové (produkční) systémy 

podniku. Tyto systémy jsou označovány jako transakční, neboli OLTP (OnLine 

Transaction Processing) systémy. Jsou to tedy provozní systémy transakčního 

charakteru, jež podporují modifikaci a ukládání dat, ale nejsou navrženy pro 

analytické úlohy a jako takové nejsou součástí BI aplikací – jsou pouze vstupem 

pro BI systém. Mezi tyto systémy patří ERP, SCM, CRM (viz kapitola 3.3) a dále 

další specializované interní systémy. Zdrojem též mohou být i různé externí 

systémy. 

Produkční systémy většinou bývají hlavním a jediným vstupem do BI. Vzhledem 

k jejich různorodosti však jsou jejich data heterogenního charakteru. Úlohou BI 

systému je tedy integrace těchto dat do patřičné podoby. Tato integrace bude 

popsána v následující části kapitoly.  

3.5.2 Extraction, Transformation, Loading – ETL 

ETL (Extraction, Transformation, Loading) je jedním z nejdůležitějších komponent 

celého BI systému. Pomocí ETL nástrojů jsou data ze zdrojových nástrojů čerpána 

do datového skladu (viz kapitola 3.5.7), označují se tedy též jako datová pumpa 

(16). Čerpání dat se děje v následujích třech krocích: 

 Extrakce (Extraction) 

 Transformace (Transformation) 

 Zavedení (Loading) 

Extrakce zabezpečuje získání a výběr dat ze zdrojových systémů pomocí různých 

metod do oblasti přípravy dat, které slouží jako mezistupeň mezi vstupní databází 

a datovým skladem. Může se fyzicky nacházet ve zdrojovém systému, v datovém 

skladu nebo jako samostatná databáze. 

Transformace má za cíl zvýšit kvalitu vstupních dat a zvýšit jejich použitelnost. 

V tomto kroku dochází k upravení dat do požadované formy, jejich vyčištění a 

odstranění anomálií. Typickými operacemi jsou například selekce, deduplikace, 
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konverze měn, konverze názvů a pojmů, sumarizace, rozdělování, spojování, 

revize formátu dat a dekódování polí (2). 

Třetí krokem je zavedení dat specifických datových struktur do datového skladu. 

Zavedení můžeme rozdělit do tří druhů (2): 

 Iniciální zavedení – zavedení všech dat do prázdného datového skladu 

 Inkrementální zavedení – periodické promítnutí změn zdrojové databáze 

do datového skladu 

 Přepis dat – kompletní smazání obsahu skladu a nahrání aktuálních dat 

Proces ETL je potřeba neustále periodicky opakovat s jistou frekvcencí, která se liší 

dle zdrojového systému. Většinou se jedná o denní, týdenní nebo měsíční intervaly 

(2)(16). 

3.5.3 Zajištění datové kvality 

Zajištění datové kvality je velmi důležité díky faktu, že pro úspěšné fungování 

celého BI řešení je též třeba zajistit korektní obsah dat. Nástroje zabývající se 

zajištěním datové kvality se zabývají zpracováním dat s cílem zajistit jejich (21): 

 Přesnost – za účelem získání co nejexaktnejších výsledků musí být data 

přesná a pravdivá. Je proto nutné oveřit, zda jsou hodnoty jednotlivých entit 

zpracovávaných analýzou správně reprezentovány. 

 Úplnost – data by neměla obsahovat příliš mnoho prázdných hodnot, aby 

nedocházelo ke snižování přesnosti výsledných BI analýz.  

 Konzistenci – obsah a forma výsledných dat musí byt konzistentní napříč 

různými zdroji, ze kterých tato data pocházejí. Především se jedná o 

zachování měn a měrných jednotek. 

 Včasnost – data musí být často aktualizována dle požadavků konkrétních 

analýz. 

 Unikátnost – je vhodné se vyvarovat duplicitních záznamů, aby se 

zabránilo mrhání pamětí a možným nekonzistencím. 

 Relevantnost – data musí být relevatní požadavkům BI systému, aby byla 

schopna zajistit skutečnou přidanou hodnotu plánovaným analýzám. 
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 Přístupnost – data musí být přístupná analytiky a aplikacemi pro podporu 

rozhodování.  

3.5.4 Správa metadat 

Metadata jsou definována jako data o datech, jež v tomto případě slouží pro 

dokumentaci zdrojů dat, jejich významu a transformací, kterými prošla.  

3.5.5 Enterprise Application Integration 

Nástroje EAI (Enterprise Application Integration) jsou ve většině případů 

využívány ve vrstvě zdrojových systémů. Slouží k integraci hlavních podnikových 

systémů a razantní redukci počtu jejich vzájemných rozhraní, přičemž v BI řešení 

se využívá zejména vrstva datové integrace, kde jsou nástroje EAI využity pro 

přenos dat do datových uložišť v reálném čase (16). 

3.5.6 Dočasné uložiště dat – DSA (Data Staging Area) 

DSA (Data Staging Area), dočasné uložiště dat, jež je využíváno pro dočasné 

uložení extrahovaných dat z produkčních systémů a jeho hlavním úkolem je rychlá 

a efektivní extrakce netransformovaných dat. Tuto komponentu nemusíme nalézt 

nutně ve všech BI řešeních. Používá se hlavně u zatížených produkčních systémů, 

ze kterých je potřeba extrahovat data bez dopadu na jejich výkon (16). 

3.5.7 Datový sklad – DWH (Data Warehouse) 

DWH (Data Warehouse), datový sklad, slouží v BI architektuře jako primární 

uložiště dat. DWH je označení pro systémy, jež umožňují analytické zpracování dat 

pomocí nástrojů OLAP (OnLine Analytical Processing, viz kapitola 3.5.8). 

Zakladatel Data Warehousingu Bill Inmon za datový sklad považuje (2) 

integrovaný, subjektově orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn dat, 

použitých na získávání  informací a podporu rozhodování. Tyto atributy lze 

pak intepretovat následovně (16): 

 Subjektově orientovaný – data jsou rozdělována podle jejich typu, 

nikoliv podle aplikací, ve kterých vznikla. Jde tedy o případy, kdy jsou 
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data uložena pouze jednou, a to v jedné databázi DWH, kdežto v 

produkčním systému bývají rozptýlena do různých souborů podle toho, pro 

kterou aplikací mají být použita.  

 Integrovaný – data jsou ukládána v rámci celého podniku, nikoliv pouze v 

jednotlivých odděleních.  

 Stálý – datové sklady jsou koncipovány pouze pro čtení, což znamená, že 

v nich žádná data nevznikají ručním pořízením, a nelze je ani žádnými 

uživatelskými nástroji měnit. Data jsou do DWH načítána z produkčních 

databází či jiných externích zdrojů a existují po celou dobu života datového 

skladu.  

 Časově rozlišený – aby bylo možné provádět analýzy za určitá období, je 

nutné, aby byla do DWH uložena též historie dat. Načítaná data sebou tedy 

musí nést i informaci o dimenzi času. 

3.5.7.1 Datová tržiště – DMA (Data Mart) 

DMA (Data Marts), datová tržiště, slouží stejnému účelu jako DWH. Mohou však 

být určena (ale nemusí - viz podkapitola 3.5.7.2) pro specifickou skupinu uživatelů. 

Může se tedy jednat o decentralizované DWH, které se mohou postupně integrovat 

do celopodnikového DWH. Některé podniky preferují místo budování 

centralizovaného DWH postupné vytváření datových tržišť, jehož výsledkem je 

zkrácení doby implementace a zmenšení rizika při implementaci (21). 

Problematika DMA souvisí s alternativním přístupem k chápání datových skladů, 

jak bude popsáno v další podkapitole.  

3.5.7.2 Architektura datového dle Inmona a Kimballa 

Bill Inmon definuje architekturu DWH, jako centralizované uložiště, které se 

může skládat z DMA, nicméně v této architektuře vystupují jednotlivé DMA pouze 

jako rozhraní ke přístupu dat z centrálního DWH. Všichni uživatelé tedy mají 

možnost skrze jeden z DMA přistupovat ke všem datům z DWH. DMA v této 

architektuře slouží ke snížení zátěže DWH.  
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S alternativním přístupem k architektuře DWH přišel Ralph Kimball, jež definuje 

DWH jako množinu nezávislých DMA s celopodnikovými dimenzemi, přičemž 

vycházel z myšlenky, že jednotlivá DMA budou vytvářena na základě požadavků 

jednotlivých oddělení firmy (19). V této architektuře je tedy DMA oddělený DWH 

přístupný pouze pro určitou skupinu uživatelů. Každý DMA obsahuje výhradně 

data příslušející určité oblasti podniku. 

3.5.8 OLAP nástroje 

OLAP (OnLine Analytical Processing) nástroje tvoří uživatelské rozhraní DWH a 

jsou založeny na principu multidimenzionality. Tyto nástroje pracují  nad OLAP 

databázovou platformou v některé z těchto typických variant (16)(2): 

MOLAP (Multidimensional OLAP) -  Data se ukládají do vlastních 

multidimenzionálních struktur, v tzv. binárních OLAP kostkách (viz podkapitola 

3.5.8.2). 

ROLAP (Relational OLAP) – data jsou uložena do relačních tabulek. 

Multidimenzionální pohled je předkládán uživateli až v prezentační vrstvě. 

HOLAP (Hybrid OLAP) – je kombinací obou předchozích přístupů, kdy detailní data 

jsou uložena v relační databázi zatímco agregovaná data jsou uložena v binárních 

OLAP kostkách. 

DOLAP (Desktop OLAP) – umožňuje připojit se uživateli k centrálnímu uložišti 

OLAP dat a stáhnout si potřebnou podmnožinu kostky na klientský počítač. 

Analytické operace jsou pak prováděny na klientském počítači, uživatel tedy 

nemusí být připojen k serveru. Toto řešení je výhodné pro podporu mobilních 

uživatelů. 

3.5.8.1 Rozdíl mezi OLAP a OLTP 

Transakční typy podnikových systémů (OLTP, viz kapitola 3.3) stojí na standardní 

relační databází, zatímco analytické systémy (OLAP, viz kapitola 3.5.8) jsou 

postavené na multidimenziální databázi a zaměřují se primárně na agregovaná 

data. Tabulka č. 1 sumarizuje hlavní rozdíly mezi OLTP a OLAP systémy. 
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Charakteristika OLTP OLAP 

Proměnlivost Dynamická data Statická data 

Včasnost Pouze aktualní data Aktualní a historická data 

Granularita Detailní data Agregovaná data 

Aktualizace Kontinuální a nepravidelná Periodická a pravidelná 

Flexibilita Nízká Vysoká 

Výkon Vysoký, několik sekund na dotaz Nízký, u komplexních dotazů 

Uživatelé Řadoví zaměstnanci Manažeři a analytici 

Funkce Operační Analytická 

Účel Transakce 
Komplexní dotazy a podpora 
rozhodování 

Priorita Vysoký výkon Vysoká flexibilita 

Velikost Megabyty až gigabyty Gigabyty až terabyty 

Tabulka 1 Srovnání OLTP a OLAP systémů (21) 

3.5.8.2 OLAP kostka a multidimenzionalita 

OLAP kostka (datová kostka, data cube) je založena na multidimenzionálním 

datovém modelu. Každá OLAP kostka obsahuje dva typy údajů (2): 

 Fakta 

 Dimenze 

Fakta je největší tabulka v databázi (zpravidla jen jedna). Obsahuje měrné 

jednotky obchodování. V kombinaci s tabulkami dimenzí tvoří schémata – hvězdy 

(star), sněhové vločky (snowflake), či spojení dvou hvězd do souhvězdí 

(constellation). 

Dimenze jsou tabulky s logicky nebo hierarchicky uspořádanými údaji, jež 

obsahují textové popisy obchodování. Jsou menší než tabulka faktů a nemění se tak 

často. Nejčastěji obsahují časové, geografické a produktové dimenze (2). 

Datová kostka na obrázku č. 8 zobrazuje příklad datové kostky o třech dimenzích – 

měrné jednotky, produkty a měsíce. 

Analytické nástroje OLAP dokáží efektivně analyzovat data využítím různých 

operací nad OLAP kostkou. Tato skupina operací umožňuje realizovat nad daty 
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specifické variace a modelovat tak strukturu výsledné analýzy do požadované 

formy. Mezi tyto operace patří (2): 

 Drill-Down – vnoření, posun v hierarchii směrem k detailnější úrovni 

dimenze 

 Roll-Up - vynoření, posun v hierarchii směrem obecnější úrovni dimenze 

 Drill-Across - přechod na jinou hirerarchii stejné dimenze 

 Drill-Through – přechod na nejnižší úrověn (záznamy v tabulce) 

 Slice & Dice – průřez kostkou, pohled na kostku pro jednu hodnotu jedné 

z dimenzí 

 Rotation – změna os datové kostky, umožňuje pohled na kostku z různých 

úhlů pohledu 

 

Obrázek 8 Datová kostka a operace Slice (18) 

Datové kostky nutně nemusí mít pouze tři úrovně, ale obecně mohou obsahovat n 

dimenzí, jelikož OLAP databáze podporuje libovolný počet dimenzí. 

Vícedimenzionální struktury se pak nazávají hyperkostky. 

3.5.8.3 Schéma hvězdy a vločky 

Ve schématu hvězdy obsahuje tabulka faktů cizí klíče do tabulky dimenzí, ty se 

pak vztahují k jejím primárním klíčům, jak je vybzobrazeno na obrázku č. 9. 
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Tabulky dimenzí jsou tedy denormalizované. Výhodou tohoto schématu je 

jednodušší prohlížení dimenzí a rychlý přístup k datům. Je však neefektivní při 

častých změnách v hierarchiích prvků dimenze (16). 

FAKTA

DIMENZE

DIMENZE DIMENZE

DIMENZE

 

Obrázek 9 Schéma hvězdy 

Ve schématu sněhové vločky jsou tabulky dimenzí normalizované, tudíž některé 

dimenze jsou složeny z mnoha relačně svázaných tabulek, jak je vyobrazeno na 

obrázku č. 10. Toto řešení je výhodné při častých změnách v dimenzích. Výhodou 

tohoto schématu je určitá úspora místa DWH, jež je důsledkem normalizace 

tabulek dimenzí. Úspora v rámci tabulek dimenzí je ale v relaci k objemům dat 

v tabulce faktů relativně nevýznamná. Další výhodou je možnost využití 

prostředků pro vynucení referenční integrity a kardinality. Nevýhodou jsou pak 

menší přehlednost schématu oproti schématu hvězdy a složitá a časově náročná 

realizace spojování tabulek (16). 

FAKTA

DIMENZE

DIMENZE DIMENZE

DIMENZE

DIMENZEDIMENZE

 

Obrázek 10 Schéma sněhové vločky 
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3.5.9 Reporting 

Reporting se dá považovat za jeden z nejstarších nástrojů BI. Dá sa definovat jako 

automatický podnikový proces nebo funkcionalita, která poskytuje požadované 

informace. V BI systému můžeme rozlišit: 

 standartní reporting – opakuje se pravidelně v určitých periodách, 

většinou využívá předpřipravené dotazy. 

 ad hoc reporting – explicitní jednorázové dotazy explicitně vytvořené 

uživatelem. 

3.5.10 Data mining 

Data mining neboli dolování dat umožňuje pomocí speciálních algoritmů 

automaticky objevovat strategické informace v datech. Je to analytická technika 

spjatá s datovými sklady, jako s velmi kvalitními datovými zdroji pro tyto speciální 

analýzy (16). 

Dolování dat je založeno na množství matematických a statistických metod. Oproti 

klasické OLAP analýze data mining hledá zcela nové vzory a znalosti , které v 

datech nejsou explicitně uvedeny. Úlohy dolování dat jsou prováděny automaticky 

podle určených algoritmů, a tak jejich koncovým uživatelem může být i manažer 

bez speciálních znalostí.  

Používanými metodami a algoritmy jsou například (16): 

 rozhodovací stromy 

 neuronové sítě 

 genetické algoritmy 

 clustering a klasifikace 

 sekvenční vzory 

Data mining se využívá především k prognózování, predikci trendů a odhalování 

skrytých vzorů v datech, které na první pohled tyto informace nepodávájí. 

3.5.11 Prezentační komponenty 

Na výstupu z BI systému stojí prezentační komponenty. Buď to mohou být 

jednotlivé analytické aplikace, klientské OLAP aplikace, aplikace pro ad hoc 
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reporting, aplikace pro standardní reporting, aplikace pro data mining nebo se 

může jednat o MIS/EIS (viz kapitola 3.3.2 a 3.3.3) systémy, které v sobě mohou 

obsahovat více těchto aplikací. Vlastní grafická vizualizace se může dít pomocí 

kontingenčních tabulek, kontigenčních grafů či tzv. dashboardů. 

Dashboard je přeneseně řečeno palubní deska podniku, na které manažeři sledují 

výkon a stav podniku. Shlukuje sadu ukazatelů, jejichž hodnota je graficky 

vyjádřena pomocí „budíků“ zobrazujích ukazatele, jež se nazývají KPI (Key 

Perfomance Indicator – Klíčové ukazatele výkonnosti). Dashboardy jsou často 

využívány v MIS/EIS či CPM systémech (viz kapitola 3.5.12). 

Vizualizace též mohou být zobrazeny přímo na firemním portále či intranetu, kde 

k nim mohou přistupovat všichni potřební uživatelé. 

3.5.12 Corporate Performance Management 

Aplikace BI tvoří integrální součást systémů pro řízení podnikového výkonu – CPM 

(Corporate Performance Management). Společnost Gartner  definuje CPM jako 

metodiky, procesy, ukazatele a systémy používané na monitorování a řízení 

výkonnosti organizací. Představuje holistický přístup k implementaci a sledování 

stragie organizace. Kombinuje podnikatelské metodiky jako balanced scorecard 

(BSC), economic value added (EVA) a activity based management (ABM). 

3.6 Dostupná řešení BI 

Trh s BI řešeními zažívá v posledním období značný rozmach a mnoho společností 

se snaží zavést do své infrastruktury BI aplikace.  

V komerční sféře BI řešení aktuálně dominují Microsoft, IBM, SAP a Oracle, jež se 

snaží integrovat BI řešení do svých ERP systému a nebo nabízet samostnatné 

robustní BI systémy se širokým zázemím a podporou. Naproti tomu existují na 

trhu i open source alternativy, jež nabízejí dostatek možností a funkcionality pro 

menší podniky. 
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3.6.1 Komerční BI 

Využití komerčích řešení může mít mnoho výhod, ale jejich zavedení do podniku 

představuje komplexní proces, který je finančně nákladný. Tato řešení jsou tedy 

vhodná do prostředí velkých korporací, které implementaci dokáží ufinancovat a 

dokáží plně využít jejich potenciál.  

Komerční řešení se oproti open source BI vyskytují na poli BI delší dobu. Zastřešují 

je softwarové spoločnosti s obrovským rozpočtem a dokáží tak kromě kvality a 

pokročilosti řešení poskytnout nejnovější technologické trendy v oblasti BI.  

Mezi lídry v komerčních BI řešení patří: 

 Microsoft BI 

 IBM Cognos 

 SAP NetWeaver Business Warehouse 

V následující podkapitole ve stručnosti popíšeme komerční řešení teoreticky 

vhodné pro řešení našeho problému. Vhodnost tohoto řešení bude posouzena 

v kapitole 4.10. 

3.6.1.1 Microsoft BI 

Microsoft je jedním z obrů působících na trhu BI, který vyvíjí vlastní analytické 

produkty podporující manažerské rozhodování. Balík Microsoft BI, jako komplexní 

BI platforma, je spojením několika komerčních produktů Microsoftu - Office, 

Sharepoint a SQL Server. 

Struktura Microsoft BI představuje třívrstvou architekturu. Business intelligence 

vrstva, jejíž jádrem je databázový systém SQL Server obsahující specifické datové a 

BI analytické nástroje, tvoří základ celé platformy. Prezentační vrstva zahrnující 

reporty, strukturu jednotlivých analýz a sdílení výsledných informací představuje 

výstupní portál BI procesu. Aktivity spojené s prezentací potřebných údajů řídí 

Sharepoint spolu s Microsoft Office (primárně Excel). Poslední součástí jsou 

vývojové a doplňkové komponenty, které dále rozšiřují možnosti BI platformy jako 

celku. SQL Server jako nosný pilíř Microsoft BI uchovává datový sklad spolu s 

datovými trhy a zajišťuje chod jejich primárních databázových služeb. Mimo jiné 
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disponuje přídavnou funkcionalitou, která z něj dělá plnohodnotnou business 

intelligence databázi (14) 

 WSIS (SQL Server Integration Services) - soubor nástrojů zajišťujících 

funkcionalitu ETL procesu a finální integraci dat do Microsoft SQL Serveru. 

 SSAS (SQL Server Analysis Services) - komponenty OLAP tvořící speciální 

databázi Cube, která je určena pro analýzu dat. 

 SSRS (SQL Server Reporting Services) - doplňkové aplikace sloužící ke tvorbě 

reportů z dostupných datových zdrojů. 

3.6.2 Open source BI 

Ještě před několika lety bylo možné implementovat BI pouze s použitím 

proprietárních, uzavřených, licencovaných a velmi robustních řešení. Toto řešení 

bylo efektivní pro velké společnosti, kdežto pro malé a střední firmy se robustní 

řešení nemohlo vyplatit. V současné době ale kvalita a použitelnost open source 

alternativ v BI dosahuje úrovně, kdy začíná narůstat počet jejich reálných 

implementací. 

V dnešní době jsou open source BI systémy zastřešeny skutečnými firmami. 

Samotný produkt je licencován jako open source. Firma, která takový open source 

produkt zastřešuje, poskytuje profesionální zákaznickou podporu, školení, 

partnerské programy apod. Tyto služby jsou samozřejmě placené a z toho je 

financován opravdový vývoj a opravy týmem placených techniků, tzv. professional 

open source. Podle průzkumů mezi společnostmi, které implementovaly nebo 

implementují BI, se ukázalo, že profesionální podpora open source produktů je 

hodnocena dokonce lépe než podpora produktů komerčních (6). 

Hlavní předností open source produktů jsou nulové poplatky za licence a samotné 

používaní produktu. Zavádění BI do podniku je však komplexní proces i v případě 

open source řešení a implementace tohoto typu systému je časově a finančně 

náročná. Předností open source BI systémů je, že podnik díky nim může s relativně 

nízkými provozními náklady využívat všechny základní BI komponenty spolu 

s možností editace zdrojového kódu.  
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Mezi lídry v open source BI řešení v současnosti patří: 

 SpagoBI 

 Pentaho 

 Jaspersoft 

Na tomto místě uvedeme vhodné open source BI řešení teoreticky aplikovatelné 

k řešení našeho problému. Vhodnost tohoto řešení bude posouzena v kapitole 4.10. 

3.6.2.1 SpagoBI 

Jedno z nejzajímavějších komplexních open source řešení je SpagoBI, jehož 

developerem je italská Engineering Ingegneria Informatica. Jako jediný open 

source systém je 100% open source a nenabízí rozdílnou funkcionalitu v placené a 

neplacené verzi. SpagoBI poskytuje všechny prvky BI systému a zároveň přebírá 

část funkcionality z dostupných open source a komerčných aplikací, které je možné 

do SpagoBI integrovat ve formě modulů. Jde tak o velmi flexibilní a přizpůsobitelný 

BI balík. V poslední verzi byl též přidán modul podpora mobilních zářízení. 

Jádrem balíku je SpagoBI Server tvořící platformu, která dovoluje jednotlivé 

nástroje integrovat a modifikovat tak primární část BI systému na základě 

vlastních kritérií.  
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4 Analýza problému a současný stav 

4.1 Společnost Moravia IT a.s. 

Společnost Moravia IT, a.s. je celosvětově předním poskytovatelem 

překladatelských, lokalizačních a testovacích služeb. Od svého založení roku 1990 

se z překladatelské firmy o několika málo zaměstnancích během následujících let 

stala globální korporace zaměstnávající přes 500 zaměstnanců, jež je stabilně 

každý rok od roku 2004 mezi 20 největšími poskytovateli lokalizačních služeb na 

světě. 

4.1.1 Zákazníci 

Moravia IT, a.s. obsluhuje zákazníky z rozličných odvětví průmyslu, mezi nimiž 

dominuje odvětví software a IT, ale v posledních letech se velmi významným 

odvětvím stavá tzv. Life sciences (farmaceutický průmysl, klinické studie, 

zdravotnická zařízení apod.). Další obsluhovaná odvětví jsou telekomunikace, 

spotřební elektronika a průmyslová výroba. 

Mezi zákazníky společnosti patří některé z nejznámějších prestižních globálně 

působících IT firem, jež nabízejí renomované značky. Taktéž mezi ně patří i jiné 

rychle rostoucí společnosti z dalších odvětví průmyslu, jež se snaží proniknout na 

mezinárodní trhy.  

Mezi vedoucí společnosti, které se rozhodly spoléhat se na dodávku přesných, 

včasných a úsporných lokalizačních, testovacích a software-inženýrských služeb, 

patří například Adobe, F-Secure, IBM, Logitech, Microsoft, Novell, Oracle, 

Tektronix a Toshiba (15) 

4.1.2 Vlastnická struktura 

Moravia IT, a.s. je dceřinnou společností Moravia Translations a.s., jež drží 100% 

podíl společnosti. Základní kapitál firmy Moravia IT, a.s. činí 3 000 000 Kč. 

Majoritní vlastníkem společnosti je Mgr. Kateřina Janků. Akcie společnosti nejsou 

obchodovány na burze cenných papírů.  
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4.1.2.1 Dceřinné společnosti 

Moravia IT, a.s. vlastní podíly v následujících společnostech: 

Moravia IT, spol. s r.o., Slovensko – 100% podíl na základním kapitalu 

Moravia IT, Kft., Maďarsko– 90% podíl na základním kapitalu 

Moravia IT, Inc., USA – 100% podíl na základním kapitalu 

Moravia IT (Nanjing) Co., Ltd. , Čína – 100% podíl na základním kapitalu 

Moravia IT Nanjing Co., Ltd., Čína – 100% podíl na základním kapitalu 

Strutkura závislostí mezi společnostmi ve skupině Moravia je zobrazena na 

obrázku č. 11. 

Moravia Translations, a.s.

Moravia IT, a.s.

Moravia IT Hungary 
Kft.

Moravia IT, Inc.
Moravia IT, spol. 

s.r.o.
Moravia IT 

(Nanjing), Co. ,Ltd.
Moravia IT Nanjing, 

Co. ,Ltd.

Hill 4, s.r.o. Trench 15, s.r.o.

 

Obrázek 11 Schéma propojení subjektů ve skupině Moravia 

Dceřinné společnosti Moravia IT, spol. s r.o., Slovensko a Moravia IT (Nanjing) Co., 

Ltd. , Čína jsou momentálně v likvidaci. 

Hill 4, s.r.o. a Trench 15, s.r.o. uvedené ve schématu jsou nástupnické společnosti 

vzniknuté rozdělením majetku společnosti Moravia Translations, a.s. a slouží jako 

servisní organizace poskytující služby společnosti Moravia IT, a.s. 

4.1.3 Provozovny společnosti 

Společnost Moravia IT a.s. má stálé provozovny v České republice, kde se zárověn 

nachází globální ústředí firmy. Další provozovny se nacházejí v Irsku, Japonsku a 

Argentině. Provozny dceřinných společností se nacházejí v USA, Číně a Maďarsku. 
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4.1.4 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti je zachycena na obrázku č. 12. Statutárním 

orgánem společnosti je představenstvo, jemuž předsedá majoritní vlastník 

společnosti Mgr. Kateřina Janků.  

 Generální ředitel
Tomáš Kratochvíl

Představenstvo
 společnosti

Finanční ředitel
Jiří Červenka

Ředitel HR
 (dočasně 

neobsazeno)

Ředitel marketingu
Renato Beninatto

Ředitel IT
Přemek Vala

Obchodní ředitel
(dočasně v komp. 

GŘ)

Technologický 
ředitel

Jan Bareš

Ředitel výroby
Jeff Guillem

 

Obrázek 12 Organizační struktura společnosti Moravia IT, a.s. 

Nejvyšší úroveň řízení je centralizovaná v České republice v Brně. Společnost 

praktický řídí generální ředitel Ing. Tomáš Kratochvíl, jemuž reportuje sedm 

ředitelů jednotlivých oblastí. 

Ředitel výroby řídí výrobu ve všech provozovnách společnosti a dceřinných 

společnostech, jěž mají vlastní výrobní oddělení - Českou republiku, Maďarsko, 

Argentinu, Japonsko a Čínu. Řízení na niží úrovni je decentralizované podle lokace. 

Každá z těchto lokací má svého lokálního ředitele výroby, jež je defacto ředitelem 

celé výrobní provozovny. Nákupní oddělení je součástí výrobního oddělení. 

Funkce obchodního ředitele je momentálně v kompetenci generálního ředitele. 

Obchodní ředitel řídí obchodní aktivity ve všech provozovnách společnosti a 

dceřinných společnostech, jěž mají vlastní obchodní oddělení – Českou republiku, 

Irsko a USA. Řízení na niží úrovni je decentralizované podle lokace. Každá z těchto 

lokací má svého lokálního obchodního ředitele, jemuž reportuje několik 

obchodníků, kteří se starají o péče o stávající klienty či vyhledávání nových 

obchodních příležitostí. Irská provozovna v Dublinu je plně zaměřena na péči o 

strategické zákazníky. Obě provozovny v US jsou též primárně zaměřené na 

obchodní aktivity, i když jsou též částečně výrobního charakteru. 
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Finanční ředitel sídlí v ČR a veškeré globální řízení financí a controllingu je 

realizováno a centralizováno do oddělení v ČR. 

Místo ředitele personalistiky je momentálně neobsazeno a tuto funkci plní jeho 

zástupce. Globální řízení personalistiky je centralizováno do oddělení v ČR. 

Ředitel marketingu sídlí v USA, jinak ovšem celé marketingové oddělení sídlí v 

ČR. 

Technologický ředitel sídlí v ČR a globální řízení technologie je centralizováno do 

oddělení v ČR. 

Totéž platí pro IT - ředitel IT sídlí v ČR a globální řízení IT je centralizováno do 

oddělení v ČR. 

Z výše uvedených funkční celků společnosti využívájí stávající BI řešení: 

 Finanční oddělení – BI řešení používají v oblasti controllingu a reportingu 

controlleři a business analytici 

 Výrobní oddělení – manažeři na všech úrovních od operativní po 

strategickou požívají BI řešení ke sledování výsledku projektů a  

 IT oddělení – BI řešení je používáno na sledování efektivnosti řešení 

incidentů 

4.2 Rychlá finanční analýza 

Letmým pohledem do rozvahy firmy a výkazu zisku a ztrát z roku 2010 a 2009 

jsme došli k následujícím poznatkům: 

Tržby z vlastních výrobků a služeb – činily 757 miliónů Kč, což znamená pokles 

o 2% oproti roku 2009, ale nárůst o 9% oproti roku 2008 

Výkonová spotřeba – činila 430 miliónů Kč, což znamená nárůst  o 0,6% oproti 

roku 2009 a nárůst o 17% oproti roku 2008 

Provozní výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) – činil 56 miliónů Kč, což 

znamená nárůst o 250% oproti roku 2009 a nárůst o 86% oproti roku 2008 
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Cizí zdroje – činily v 128 miliónů Kč, což je pokles o 49% oproti roku 2009 a 

pokles o 38% oproti roku 2008 

Vlastní kapitál – činil 219 miliónů Kč, což je nárůst o 14% oproti roku 2009 a 

nárůst, ale pokles o 25% oproti roku 2008 

Krátkodobé pohledávky – činily 145 miliónů Kč, což je pokles o 5% oproti roku 

2009 a pokles o 9% oproti roku 2008 

Dlouhodobý trend nárůstu tržeb je příznivý, nárůst nákladů je poněkud vyšší, ale 

nedá se mluvit o problému. EBT je z dlouhodobého hlediska ve vzestupném trendu, 

což je pozitivní symptom. 

Klesající trend cizích zdrojů vypovídá o faktu, že společnosti se daří splácet úvěry a 

financovat podnik z vlastních zdrojů. Vlastní kapitál je též v klesajícím trendu, 

nicméně poměr VK a CK je velmi příznivý (samofinancovaní roste). Krátkodobé 

pohledávky vykazují klesající trend, společnosti se tedy daří lépe vymáhat 

pohledávky, což je pozitivní. 

Na základě výše uvedené rychlé analýzy by se dal celková finanční situace firmy 

popsat jako velmi dobrá. 

4.3 Informační systém firmy 

Informační systém (IS) firmy se skládá z mnoha komponent, přičemž některé 

komponenty představují zakoupené komerční systémy a jiné byly interně 

vyvinuty. Tato strategie je příznačná pro české firmy, které se organicky vyvíjely 

z malých firem o několika zaměstnancích až po středně velké korporace. 

Přístupem těchto firem je většinou minimalizace nákladů na IS, většinou řešený 

zakoupením ERP systému s minimální nutnou funkcionalitou, a další postupný 

interních vývoj systémů dle potřeby společně s jejich integrací do celkového IS 

podniku. 
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4.3.1 ERP 

Jádrem IS firmy je komerční ERP systém Microsoft Dynamics NAV. Ze systému je 

využit pouze nákupní, prodejní a ekonomický modul. Tento systém tedy řeší účetní 

agendu. 

4.3.2 SCM 

Firma nepoužívá komerční robustní systém pro řízení dodavatelského řetězce. 

Vzhledem k povaze podnikání (poskytování služeb) by pravděpodobně nevyužila 

komplexní funkcionalitu SCM systému. Pro požadovanou funkcionalitu firma 

používá nákupní modul ERP systému doplněnou o interně vyvinutý systém na 

správu kontaktů dodavatelů VendorDB. 

K rozpočtování (budgeting) firma používá komerční APS systém.  

4.3.3 CRM 

Řízení vztahu se zákazníky je pokryto CRM systémem Salesforce.com. Jedná se o 

SaaS (Software as a Service) řešení, jež je poskytováno jako pronájem služby přes 

internet. 

K plánování a prognózování firma používá interní systém Forecasting, jež přebírá 

data i z CRM systému. 

4.3.4 HRIS 

Systém pro řízení lidských zdrojů (HRIS) firmy je relativně komplexní a skládá se 

z následujících součástí: 

 Komerční HR systém 

 Evaluations 

 Vacation plan 

 Timesheet 

 Workreports 
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 Target online 

Všechny výše zmíněné komponenty kromě HR systému byly vyvinuty interně. 

Jádrem je komerční český HR systém, který zajišťuje personální evidenci 

zaměstnanců, zpracování mezd, benefity a popisy pracovních míst. Další 

komponentu představuje aplikace Evaluations, který slouží pro hodnocení 

zaměstnanců a plánování karierního růstu. Plánování dovolené je vyřešeno 

pomocí aplikace Vacation Plan. K evidenci docházky a vykazování práce je 

použit systém Timesheet. Konečně Workreports je interní aplikace pro 

vykazování práce propojená s HR systémem a aplikací Timesheet a je zdrojem pro 

mzdy. K evidenci absolvovaných kursů a řízení služebních cest se používa aplikace 

Target Online. Interní vzdělávání zaměstnanců je vyřešeno pomocí e-

Learningového portálu na bázi LMS (Learning Management System) Docebo. 

4.4 Další systémy 

Mezi další systémy patří například systém pro řízení investic a správu majetku 

(Asset and Investment Management System), jež je zajištěn komerčním řešením. 

4.5 Komponenty aktuálního BI systému 

Aktuální BI systém se skládá z následujících komponent: 

 Zdrojové systémy – ERP, APS, Timesheet, Forecasting, externí data 

 ETL komponenta – transformace probíhá pro každé DMA různým 

způsobem 

 DSA – dočasné uložiště dat 

 DMA – několik oddělených datových tržišť pro různé uživatele 

 OLAP kostky – každý DMA má nad sebou vybudovanou OLAP kostku 

 OLAP analýza a reporting – výsledek OLAP analýzy je zpracován do 

reportů v MS Excel 
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Schéma aktuálního BI systému je zobrazeno na obrázku č. 13. 

ERP

APS

Timesheet

ETL

DSA DMA1

DMA2

DMA4

DMA3

Fore-
casting

Uživatelé
MS Excel

Uživatelé
MS Excel

Reporting 
a OLAP

ETL

 

Obrázek 13 Schéma aktuálního BI systému 

4.5.1 Řešení datové skladu 

Celé řešení je podstaveno na databázové platformě MS SQL Server 2008. Datový 

sklad firmy je řešen tzv. přístupem postupného budování datových tržišť dle 

Ralpha Kimballa (viz kapitola 3.5.7.2). Jedná se tedy o několik izolovaných DMA 

určených pro různé uživatele a pokrývající jinou oblast dat. 

Data ze zdrojových systémů jsou ETL nástroji načítáná přímým importem do 

multidimenzionální databáze. Transformační pravidla se liší podle konkrétního 

cílového DMA. Mezi zdrojovými systémy a DMA stojí DSA (dočasné uložiště dat) 

sloužící primárně k redukci zatížení ERP sytému při načítaní do DMA. ERP systém 

je velmi zatížený a bez použití DSA by mohlo přímé načítání do DMA vyvolat 

prodlevy v reakcích uživatelů ERP systému.  

Po transformaci dat se data uloží do příslušných DMA. Nad každým DMA stojí 

specifická OLAP kostka. Mezi hlavní využívané OLAP kostky patří: 

 Timesheet kostka – čerpá data z Timesheet aplikace 
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 Project evaluation kostka – integruje data z ERP systému a Timesheet 

aplikace 

 Profit and Loss kostka – integruje data z APS, Forecasting aplikace a 

investičního plánování 

Konkrétní OLAP kostky pak využívají koncoví uživatelé k OLAP analýzám a k 

tvorbě reportů. Jako interface je použit MS Excel s jeho funkcionalitou 

kontigenčních tabulek a grafů. 

4.6 Využití BI řešení 

Aktuální BI řešení je využíváno především business analytikem pro účely 

controllingu a reportingu. Další uživatelé některých OLAP kostek jsou manažeři 

operativní či taktické úrovně (Project Manageři a Group Manageři) a obchodníci 

(Account Manageři). 

Business analytik (BA) pracuje s jednotlivými OLAP kostkami, analyzuje data a na 

základě nich vytváří reporty a agregované reporty nebo dashboardy: 

Project Evalutation – na základě Project Evaluation kostky na měsíční bázi BA 

vytváří Excel report s vyhodnocením projektů dle jejich základních ukazatelů – 

tržby, interní náklady, externí náklady, hrubá marže, hrubý zisk. Data mohou být 

zobrazena dle regionu, dle skupiny, dle zákazníka a dle příslušného obchodníka. 

Utilization – na základě Timesheet kostky vytváří BA měsíční report sledující 

vytíženost zaměstnanců (procentuální podíl celkového pracovního fondu a času 

vúčtovaného na fakturovatelné projekty). Určen primárně pro operativní a taktické 

manažery. 

Profit & Loss – na základě Profit and Loss kostky vytváří BI měsíční report o 

ziskovosti a nákladovosti jednotlivých oddělení/poboček. Slouží primárně jako 

přehled pro manažery taktické úrovně. 

DirOps a SMT dashboard – na základě agregovaných dat BI vytváří agregované 

reporty zobrazující několik klíčových ukazatelů. Tyto reporty slouží pro výrobní 
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ředitele (ředitele poboček) a manažery strategické úrovně (SMT - senior 

management team). 

4.7 Zhodnocení BI řešení 

Z technologického hlediska je aktuální BI řešení kvalitní. Technologickým 

nedostatkem je neexistence centralizovaného datového skladu, ve kterém by byla 

agregována data ze všech podstatných systémů firmy a umožňovala by celostní 

pohled na organizaci. Momentálně tak nemůže být například využito data miningu. 

Centralizovaný DWH však momentálně firma nepožaduje, proto se jeho vytvoření 

nyní neplánuje. Firma je projektově založená, a proto je diskutabilní, zda-li by 

využití centralizovaného DWH bylo ku prospěchu. Potencionálním problémem je 

absence celokorporátní koncepce BI řešení a relativně nesnadná integrace mnoha 

aplikací a systémů firmy. 

Výhodou současného řešení je jeho škálovatelnost v případě potřeby rozšíření. 

Vývoji BI řešení se věnuje ve firmě dedikovaný IT developer schopný postupně 

implementovat požadavky na novou funkcionalitu (například tvorbu nových OLAP 

kostek). Další výhodou je cena aktuálního řešení – licence na MS SQL Server, na 

kterém celé řešení stojí, jsou díky strategickému partnerství s firmou Microsoft 

Corporation zdarma. Jelikož je celé řešení postaveno na platformě MS SQL server, 

není problém zajistit IT developery, jelikož dostupnost programátorů SQL je 

obecně vysoká. Jediným nákladem v aktuálním řešení jsou náklady na 

infrastrukturu (servery) a mzdové náklady na IT developera. Oproti komerčnímu 

robustnímu řešení je tedy aktuální řešení levné a flexibilní. 

Za nedostatek by se dalo označit, že BI řešení pokrývá defakto pouze finanční 

reporting a controlling. Chybí například HR část, která by například sledovala 

fluktuaci zaměstnanců. Dále chybí například analýza spokojenosti zaměstnanců 

(tzv. Customer Intelligence).  

Z našeho pohledu je tedy v reálným nedostatkem pouze prezentační vrstva a 

využití nástrojů pro sdílení reportů či analýz.  
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4.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, jež má za cíl posoudit situaci firmy na trhu, zhodnotit její 

slabé a silné stránky, posoudit hrozby a možnosti vývoje v budoucnosti (22). 

Interní faktory – Strengths (S) a Weaknesses (W), silné a slabé stránky 

Externí faktory – Opportunities (O) a Threats (T), příležitosti a hrozby 

4.8.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky firmy patří strategické partnerství s firmou Microsoft 

Corporation, globální přítomnost obchodního zastoupení v důležitých oblastech a 

stabilní míra růstu společnosti jako celku. 

Strategické partnerství s firmou Microsoft Corporation je jistou prestiží a zároveň 

firmě umožňuje využívat produkty Microsoftu za sníženou či nulovou cenu, což 

vede k velkým úsporám za licence.  

Firma má k obchodní zastoupení v Dublinu (Irsko), východním pobřeží USA, 

v Kalifornii (blízko Sillicon Valley), v Tokyu (Japonsko) a v Nanjingu (Čína) a které 

jsou velmi blízko předním IT klientům, kteří v těchto lokacích mají svá centra. Je 

proto jednodušší pro firmu získávat nové potencionální zakázky a věnovat se péči 

o stávající zákazníky. 

Jako třetí silnou stránku bychom viděli stabilní finanční situaci firmy a zdravou 

stabilní míru růstu (viz 4.2). 

4.8.2 Slabé stránky 

Za slabou stránky bychom mohli označit malou míru integrace a automatizace 

interních aplikací a procesů. Pokud by se podařilo integrovat některé aplikace a 

procesy pomocí EAI a automatizovat pomocí IS, jistě by došlo k nárůstu celkové 

produktivity. 

Další slabou stránkou je nízká diverzifikace portofolia klientů. Tento ukazatel se 

v posledních letech zlepšil, nicméně stále dva nejdůležitější klienti tvoří kolem 

60% tržeb firmy. Firma by měla pokračovat v další diverzifikaci. 
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4.8.3 Hrozby 

Hrozbou je obecně hyperkonkurenční prostředí v odvětví průmyslu – zvyšující se 

vyjednávací síla zákazníků a dodavatelů kombinovaná s dynamickým rozvojem 

konkurenčních společností v podobném pásmu (dle ročních tržeb). V roce 2010 

byla Moravia IT, a.s. vyhodnocena na 19. pozici v odvětví průmyslu (7). V pásmu +-

50% tržeb ($20M až $65M) se nyní nachází 28 konkurečních firem, většina z nich 

působí globálně a má pobočky minimálně v US a v Evropě. Většina těchto firem je 

schopna poskytnout srovnatelné služby, mnohdy i za nižší cenu. 

Další hrozbou je technologická vyspělost konkurence v oblasti MT1 a automatizace 

procesů – např. jednotná kolaborační online platforma pro řízení projektů. 

 

 

Obrázek 14 SWOT analýza 

                                                             
1 Machine Translation – strojový překlad za pomocí algoritmů 

Strengths 

•Strategické partnerství 
s firmou Microsoft 
Corporation. 

•Globální přítomnost 
obchodníků v důležitých 
obchodních centrech 

•Stabilní finanční situace a 
míra růstu 

Weaknesses 

•Malá míra integrace 
interních aplikací a procesů 

 

•Nízká diverzikace portfolia 
klientů  

Opportunities 

•Zavedení MIS systému pro 
podporu rozhodování či 
expanze stávajícího BI řešení 

 

•Možnost expanze skrze 
akvizici slabšího konkurenta 

Threats 

•Hyperkonkureční prostředí 
v odvětví průmyslu 

 

•Technologická vyspělost 
konkurence 
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4.9 Příležitosti 

Mezi příležitosti patří možnost expanze a eleminace konkurenta pomocí akvizice. 

Pomocí akvizice by firma mohla obohatit portfolio služeb a rozšírit své know-how. 

Jednou z příležitostí je zavedení MIS systému pro podporu rozhodování. Tento 

systém by zpřístupnil BI funkcionalitu manažerům bez pomoci Business analytika. 

Došlo by tak k úspoře nákladů a manažeři by měli možnost sledovat klíčové 

ukazatele a na základě nich činit rozhodnutí. Druhou možností je navýšení 

funkcionality stávajícího řešení. 

4.10 Shrnutí závěrů analýz 

Dle SWOT analýzy je vylepšení stávajícího BI řešení je pro firmu příležitostí (k 

úspoře nákladů a k odhalení nových poznatků v datech). Dle analýzy aktuálního 

řešení BI firma již momentálně využívá značnou část balíku Microsoft BI a 

momentálně neuvažuje investovat další podstatné prostředky do implementace 

komplexnějšího BI řešení. Hotová robustní komerční řešení jsou příliš drahá, 

rozsáhlá a znamenala by budování celého BI řešení od začátku. Aktuální řešení 

vyhovuje přesně potřebám firmy a je relativně levné. 

Na základě těchto kritérií bychom mohli zvážit následující možnosti: 

1. Vylepšení prezentační vrstvy aktuálního řešení za využití MS 

Performancepoint Services 

2. Vylepšení prezentační vrstvy aktuálního řešení a zavedení dodatečné 

funkcionality za využití open source SpagoBI 

Z těchto možností se jeví vhodnější varianta číslo jedna, jelikož nevyžaduje 

instalaci dodatečného serveru, ani nákup dalšího hardware. Firma již využívá 

značnou část Microsoft BI balíku a stejně tak využívá MS SharePoint Server 2010. 

Proto je tedy vhodnější pouze implementovat dodatečnou službu z MS SharePoint 

serveru Performance Point Services. 
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5 Návrh řešení 

Na základě výsledků analýzy bychom rádi firmě doporučili aktualizaci stávajícího 

BI řešení o funkcionalitu MS Performancepoint Services (MS PPS). Původně byla 

tato funkcionalita poskytována jako samostatný server MS PerformancePoint 

Server 2007, ale nyní je tato služba součástí MS SharePoint Server 2010. Microsoft 

získal tuto BI funkcionalitu akvizicí společnosti ProClarity jejíž produkt byl 

integrován do MS Performancepoint Serveru. 

Využítí MS PPS jsme zvolili z několika důvodů: 

1. Firma již používá MS SharePoint Server 2010, a proto zavedení MS PPS, jež 

jsou jeho součástí, by nemělo být finančně, časově ani technologicky 

náročné. 

2. Tento přístup umožňuje vylepšit prezentační vsrtvu na graficky i 

funkčně lepší úroveň než výstup do Excelu bez nutnosti zasahovat do 

datových vrstvev BI řešení. Bude stačit využít stavající DMA a OLAP kostky 

a výstup pouze připojit do MS PPS. 

Z těchto dvou důvodů by měla být implementace navrhovaného řešení relativně 

jednoduchá a měla by přinést zlepšení současného stavu.  

Performancepoint Services umožňuje uživatelům jednoduše vytvořit a prohlížet 

rozdílné druhy reportů a včetně analytických tabulek a grafů, strategických map, a 

dalších funkcinalit. Největší výhodou MS PSS je, že jakýkoliv report lze publikovat 

na SharePoint server, tedy firemní portál/intranet, kde mohou být interaktivní 

reporty sdíleny s dalšími uživateli. 

Mezi základní typy reportů, které je možno pomocí MS PPS vytvořit patří (13): 

1. Analytické tabulky a grafy – analytické tabulky a grafy se používají 

k zobrazení vysoce interaktivních grafů a tabulek. Tyto reporty umožňují 

uživatelům dashboardu rychle a jednoduše prozkoumávat komplexní data, 

aniž by museli psát složité dotazy. Analytické tabulky a grafy využívají data, 

která jsou uložena v SQL Server Analysis Services tedy v OLAP kostkách. 
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Data v reportech se aktualizují, tak jak se aktualizují OLAP kostky a proto 

zobrazují pořád aktuální data. Uživatel může pomocí myši v reportech: 

 Provést operaci drill-down nebo drill-up (viz kapitola 3.5.8.2) a zobrazit 

tak větší nebo menší úroveň detailu. 

 Třídit záznamy vzestupně či sestupně. 

 Filtrovat prázdné řádky a sloupce, izolovat záznamy nebo odstranit 

záznam z vyobrazení v reportu. 

 Vybrat pouze několik nejvyšších nebo nejnižších hodnot. 

 Použít  filtry hodnot, jako například větší než nebo menší než hodnota, 

kterou uživatel specifikuje. 

 Vytvořit pivot. 

 Spustit dekompoziční strom (viz obrázek č. 15) 

 

Obrázek 15 Příklad interaktivního dekompozičního stromu (12) 
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Obrázek 16 Analytický graf v PPS (12) 

 

Obrázek 17 Analytická tabulka zachycující data v PPS (12) 
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Obrázek 18 Výběr dimenze pro operaci drill-down (12) 

 

Obrázek 19 Tatáž analytická tabulka s aplikovou operací drill-down (12) 
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2. Excel services reports – tato služba umožňuje zobrazení Excelových 

tabulek, častí tabulek, kontigenčních tabulek či grafů, nebo oblastí z tabulek. 

Excel Services Reports mohou využít data uložená v Analysis Services (OLAP 

kostky), listu na SharePointu, tabulce v SQL Serveru nebo SQL Excel 

Services. Jedná se tedy o tvorbu interaktivních Excel reportů. 

3. Scorecards – scorecards jsou typy reportů, které zobrazují výkon 

porovnáním aktuálních hodnot se stanovenými hodnotami a výsledek 

zobrazují pomocí grafických indikátorů. Tyto reporty mohou využít data 

uložená v Analysis Services (OLAP kostky), list na SharePointu, tabulku 

v SQL Serveru nebo SQL Excel Services. Scorecards slouží jako datové zdroje 

pro další dva druhy reportů – Strategy Maps a KPI detail reports. Ukázka 

reportu scorecard je zobrazena na obrázku č. 20. 

 

Obrázek 20 Scorecard v PPS (12) 

4. KPI detail reports – tyto reporty se používají ve spojení se scorecards v tzv. 

dashboardu. KPI details reports se používají ke zobrazení dodatečných 

podrobných informací vztahujícím se ke klíčovému ukazateli (KPI, viz 

kapitola 3.5.11) a nebo dalším záznamům umístěným ve scorecard. Tato 

situace je zobrazena na obrázku č. 21. 

KPI detail reports jsou vhodným nástrojem k porozumění , jakým způsobem 

je měřena výkonost a jaké indikátory jsou obsaženy ve scorecard. 
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Obrázek 21 Scorecard a příslušný KPI detail report (12) 

5. Strategy Maps – Strategy Maps jsou diagramy MS Visio, které jsou 

propojené se scorecards a zobrazují indikátory výkonu organizace jako 

celku. Strategy Maps využívají různé objekty ve Viso diagramu a znázorňují 

tak vztahy mezi jednotlivými cílemi. Tyto objekty jsou propojeny 

s klíčovými indikátory výkonu (KPIs) uloženými ve scorecard a zabarvují se 

podle toho, jak jsou jednotlivé cíle naplňováný podle klíčových indikátorů 

definovaných v příslušném scorecard.  

Strategy Maps mají kořeny v metodice Balanced Scorecards (viz kapitola 

3.5.12), která definuje výkon organizace čtyřmi ukazateli: 

 Finanční perspektiva – typicky obsahuje metriky typu tržby, náklady 

a zisk  

 Zákaznická perspektiva – typicky obsahuje metriky jako počet 

zákazníků, tržní podíl, počet stížností 

 Perspektiva vnitřních procesů – typicky obsahuje metriky jako čas 

pro uvedení produktu na trh, chybovost servisu, metriky kontroly 

kvality 

 Perspektiva učení a růstu – typicky obsahuje metriky jako míra 

fluktuace zaměstnanců, počet nových zaměstnanců, údaje o náboru 

Strategy Maps jsou vybrazené na obrázku č. 22. 
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Obrázek 22 Strategy Map v PPS (12) 

Výsledná podoba podoba navrhovaného řešení v podobě interaktivního 

dashboardu umístěného na firemním portále by mohla vypadat například 

takto: 

 

Obrázek 23 Výsledná podoba dashboardu na firemním portále (12) 
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6 Zhodnocení a přínos navrhovaného řešení 

Kvantifikace přínosů BI je velmi problematická. Návratnost investic (ROI – Return 

of Investment) se velmi obtížně zjišťuje a v některých případech je až nemožné ji 

vyčíslit (16). Můžeme se tedy zaměřit na kvalitativní přínosy řešení. Pokud se 

společnost rozhodne implementovat návrh našeho řešení, získá tím následující 

dodatečnou funkcionalitu BI: 

 Možnost intuitivního vytváření reportů 

 Možnost interaktivních grafů tabulek 

 Možnost zobrazování KPI 

 Možnost interaktivních scorecards 

 Možnost zobrazení pohledu na podnik dle konceptu balanced scorecards 

 Možnost sdílení vizualizací přímo na portále 

 Podporu vizualizace v mobilních zařízeních (iPad, iPhone atd.) 

 Možnost zobrazení informací v dashboard, scorecards a strategy maps v 

reálném čase (vstupní data jsou neustále aktualizována) 

Z pohledu SWOT analýzy je obohacení BI řešení využitím příležitosti. Obohacení 

BI systému zjednoduší práci uživatelů a nutnost jejich důkladných znalostí 

datových struktur a procesů. BI řešení tak nebude omezeno pouze na business 

analytiky a datové analytiky. Uživatelům bude stačit znát business význam 

sledovaných dat. Tyto informace si pak budou moci převést na znalosti, které 

budou moci využít k optimalizaci procesů a pro podporu rozhodování. 
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7 Závěr 

Aktuální hospodářská situace a vývoj trhu kladou rozvíjejícím se podnikům 

nelehké podmínky a management musí čelit náročnějším rozhodnutím. Pokud jsou 

však obchodní strategie podniku a investice dostupných prostředků podložené 

správnými opatřeními, podnik má větší šanci prosperovat. Zvýšené využití 

business intelligence metodik může tedy být klíčovým krokem ke konkurenční 

výhodě. 

Business intelligence nástroje se staly nedílnou součástí manažerského 

rozhodování a tvorby analýz. Nástroje BI dokáží být v tomto směru pro manažery 

markantním přínosem, protože pomocí pořízených analýz a prognóz usměrňují 

jejich postupy a poskytují informační podporu v procesu rozhodování. Díky 

konsolidovaným datům, která jsou výsledkem BI procesu, dokáží manažeři učinit 

rozhodovací kroky na základě exaktních faktů aniž věděli jaký postup k finálnímu 

výsledku vedl. 

Kromě poskytování informací a znalostí pro klíčová rozhodnutí týkající se 

obchodní strategie podniku je také možné využitím BI monitorovat určité 

podnikové aspekty a sledovat jeho výkonnostní analýzy. 

V této práci jsme se pokusili stručně popsat základní teoretické poznatky týkající 

se problematiky BI. Práce též poskytla popis a analýzu podnikání firmy. Práce se 

snažila zhodnotit aktuální BI systém společnosti Moravia IT, a.s. a odhalila možnost 

vylepšení systému v oblasti vizualizace výstupů z BI násrojů, tvorby reportů a 

jejich sdílení na portále. Aktuální řešení postrádá možnost jednoduché vizualizace 

dasboardů, KPI a konceptu balanced scorecard. 

Na základě analýzy jsme předložili dvě varianty aktualizace aktuálního BI systému, 

z nichž jsme vybrali tu vhodnější vzhledem k omezujícím kritériím. Tato varianta je 

nádstavbou aktuálního řešení pomocí komerční aplikace, avšak za nulovou cenu 

licence a bez dodatečných nákladů na hardware. Provedená studie byla předložena 

kompetentním osobám ve firmě k posouzení a případné realizaci. 
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Management 

Řízení podnikového výkonu 

CRM  Customer Relationship 

Management 
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DMA Data Mart Datové tržiště 

DOLAP  Desktop OLAP Desktop OLAP 

DSA Data Staging Area Dočasné uložiště dat 

DWH  Data Warehouse Datový sklad 

EAI  Enterprise Application Integration Integrace podnikových aplikací 

EIS  Executive Information System Systém pro vrcholový 

management 

ERP  Enterprise Resource Planning Podnikový informační systém 

ETL  Extraction, Transformation, 

Loading 

Extrakce, transformace, zavádění 

HOLAP  Hybrid OLAP Hybridní OLAP 
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OLAP OnLine Analytical Processing OnLine Analytical Processing 
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SCM  Supplay Chain Management Řízení dodavatelského řetězce 

SQL Structured Query Language Jazyk SQL 
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