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Abstrakt: Cílem článku je seznámit čtenáře s prob lematikou zpracování 
nestrukturovaných dat a jejich využití v oddělení marketingu. Jsou zde představeny 
základní principy práce s nestrukturovanými daty. Dále je obsahem článku krátká 
případová studie, ve které je popsáno konkrétní zpracování analýzy nestrukturovaných 
dat a využití výstupů analýzy pro marketingové kampaně v bankovním sektoru. 

Klíčová slova: nestrukturovaná data, analýza obsahu, marketingové kampaně, 
zákaznická analytika 

Abstract: This article aims to introduce to readers the topic of processing unstructured 
data and its use in marketing department. The article is divided into two parts. The first 
part presents the basic principles working with unstructured data.  In the second part is 
introduced a case study dealing with unstructured data analysis in banking sector and 
describe how these data can be used in marketing campaigns. 

Key words: unstructured data, content analytics, marketing campaigns, customer 
analytics 

1. Úvod 
Klíčem k dlouhodobému úspěchu na dnešním vysoce konkurenčním trhu je nejen 
dokonalé porozumění zákazníkovi, jeho potřebám a nákupním zvyklostem, ale také 
odvětví jako takovému, jeho problémům a výzvám. V neposlední řadě je důležité, aby 
firma dobře znala sama sebe.  

Množství dat, které každým dnem narůstá, roste téměř exponenciální rychlostí (Think, 
2013). Data jsou všude kolem nás a těžko je možné, aby takové kvantum mohl člověk 
systematicky monitorovat a zpracovávat bez pomoci softwarových nástrojů. 
Společnosti dnes disponují daty jak ve strukturované podobě, tak v podobě volného 
textu. Volně psané texty, které nemají přesně definovanou strukturu , dnes představují 
možnost, jak získat více informací a to nejen o interním fungování společnosti 
samotné, ale i o dění na trhu, o konkurenci, zákaznících, trendech v zahraničí, apod. 
Na tuzemském trhu začínají společnosti vnímat tato data jako klíčová pro získání 
konkurenční výhody. Jak se s  tímto tématem setkávám v praxi, společnosti jsou si 
vědomy existence tohoto typu dat, avšak jakým způsobem je zpracovat a využít pro 
získání většího tržního podílu zatím není ve společnostech jasně uchopené, jak 
vyplývá z článku „Kromě dat je třeba využít také selský rozum“ (Vaníčková, 2013). 

S příchodem sociálních sítí, rozvojem internetu a rozšířením mobilních technologií 
jsou dnes potenciální zákazníci prakticky 24 hodin 7 dní v týdnu online. Velké  procento 
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z nich, především mladší generace, je navíc na těchto nových komunikačních médiích 
aktivní a sdílná. Veřejně tu diskutují kvalitu jednotlivých produktů, vyměňují si názory 
na různé značky, svá přání, očekávání či prosby. Stále větší množství zákazníků je 
také ochotných vyměnit svá osobní data, za reklamu, která je na ně lépe cílená a má 
pro ně přínos v každodenním životě. „Měníme osobní data za lepší reklamu“ (Sochor, 
2013). 

Kromě těchto prostředků také často takový zákazník sděluje své názory na různých 
diskuzních fórech, s organizací komunikuje převážně elektronicky pomocí e -mailů 
nebo SMS zpráv, či přímo volá na zákaznickou linku. Nemusí přitom jít o názory jen na 
produkt dané organizace, ale také na výrobky konkurence či obecná přání v daném 
sektoru, popis produktu, který zatím neexistuje, ale zákazník by jej ocenil, a podobně. 
Všechny tyto informace sdílí zcela dobrovolně a už to je zásadní změna oproti 
dřívějším dobám, kdy bylo nutné tyto informace z klientů složitě získávat pomocí 
sofistikovaných marketingových kampaní, které ale neměly příliš vysokou úspěšnost. 
Data od zákazníků a o zákaznících jsou pouze jedním ze  zdrojů dat, které společnosti 
mají. V kontextu CI je nutné zvažovat další typy informací o konkurenci, dodavatelích, 
trendech, apod. 

Zapojením moderních technologií lze tento proces poznání značně vylepšit. Nejprve 
tyto nástroje pomohou taková data získat a mít tak vše na jednom místě, následně je 
zpracují a koncovému uživateli nabídnou již konsolidovaný pohled na celý problém  
s možností hlouběji analyzovat zjištěné trendy.  

CI by tedy v současné době nemělo sloužit pouze pro sledování konkurence působící 
na trhu, ale mělo by poskytnout komplexní pohled na organizaci. Jak již bylo zmíněno 
výše, jde tedy o pochopení interních dat a jejich interpretace a současně monitoring 
externího světa. CI je nástrojem k tomu, abychom byli schopni předvídat, co naše 
konkurence udělá, před tím, než to udělá, jaká přání mají zákazníci, co by chtěli 
změnit, co vnímají negativně na dané společnosti, produktech i poskytovaných 
službách. 

Jedná se o strategickou výhodu a informovanost a tedy o možnost zareagovat a učinit 
nezbytné kroky pro udržení stávající pozice nebo pro její zlepšení. 

Aby společnost uspěla v ostrém konkurenčním boji, měl by se management zabývat 
otázkou konkurenční strategie a snažit se odpovědět na základní otázky ohledně své 
oblasti působení: 

1. Jak je naše podnikání definováno dnes a jak bude definováno zítra? 

2. V jaké oblasti a na jakých trzích chceme působit?  

3. Jak zareagujeme na konkurenční tlak v této oblasti (od dodavatelů, přes 
soupeře, společnosti nově příchozí na trh a substituty, po zákazníky)  

4. Jaký bude náš přístup k tomu, abychom dosáhli konkurenční výhody (nízká 
cena, odlišnost produktů, úzká specializace) 

5. Jaké velikosti nebo pozice na trhu chceme dosáhnout? 

6. Jaké bude naše zaměření a způsob růstu (prodej nebo marže, interně nebo 
akvizice)  

(Three Sigma, INC., 2013) 

V souvislosti s  využitím CI pro udržení pozice na trhu by měly společnosti hledat 
odpovědi na otázky typu: 
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 Jak CI zapadá do procesu plánování? 

 Jak souvisí CI s konkurenceschopností podniku? 

 Jak může CI ovlivnit pozici podniku na trhu?  

 Jaké nástroje jsou pro CI vhodné? 

 Jaké jsou možnosti pro rozšíření využívání analytických nástrojů v prostředí 
CI? 

 Jak je možné tyto nástroje kategorizovat? 

 Jaké jsou možnosti využití textové analýzy v oblasti CI? 

 Jak je možné měřit efektivitu CI? 

 Jaké jsou možnosti využití CI při snaze oslovit a získat nové zákazníky?  

 Využívají společnosti, se kterými soutěžíme, CI?  

 Jak zapojit vlastní zaměstnance do procesu CI?  

 Jaký je vztah CI a „big data“? 

Využití velkých objemů různých zdrojů dat začíná být aktuálním tématem i na 
tuzemském trhu. Tak jak jsem se s  touto problematikou setkala v praxi, společnosti 
především v oblasti bankovnictví začínají uvažovat nad tím „jak využít bohatství ve 
svých datech“. Dalšími rozvíjejícími sektory jsou telekomunikace a energetika, kde 
doš lo k liberalizaci trhu, a kde se kromě existujících a dlouhodobě zavedených 
dodavatelů objevují nové subjekty. Tyto nové obchodní subjekty často využívají 
metody „dravého marketingu“, přičemž nemalé procento zákazníků se již rozhodlo 
změnit dodavatele a využít služeb nových dodavatelů, buď z důvodu garance nižší 
ceny, nebo dalších podružných služeb a nabídek spojených s  primární nabídkou 
dodávky příslušné komodity. 

Společnost McKinsey&Company ve své studii „Big Data Analytics, and the Future of 
Marketing & Sales“ uvádí: „Big Data is the b iggest game-changing opportunity for 
marketing and sales since the Internet went mainstream almost 20 years ago. The 
data b ig bang has unleashed torrents of terabytes about everything from customer 
behaviors to weather patterns to demographic consumer shifts in emerging markets“. 
(McKinsey & Company, 2013)  

Dále je ve studii zmíněno, že společnosti, které jsou schopny využít data pro 
upevňování pozice na trhu a dalšímu růstu, dokáží využívat analytiku pro identifikaci 
nových příležitostí z dostupných zdrojů, tyto nové příležitosti přeměnit v produkty a 
nabídky, které odpovídají požadavkům zákazníků a doručit tyto produkty a nabídky 
efektivně a ve správný čas na trh. 

2. Typy dat, které dnes mají společnosti k dispozici 
Strukturovaná data – Spojení „strukturovaná data“ lidé používají pro popis informace, 
která je ve formě s  níž pracuje počítač. Pro počítačové zpracování musí mít 
definovanou délku a formát. Příkladem jsou čísla, datumy a skupiny slov a čísel ve 
formátu „string“. Z pohledu využití pro analýzu jsou strukturovaná data nejčastěji 
uložena v databázích nebo jiných datových úložištích. 

Nestrukturovaná data – data jenž nemají žádný specifický formát. Taková data se 
nacházejí téměř všude. Patří sem veškeré textové dokumenty, logy, výsledky 
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průzkumů, webové stránky, emaily, online diskuze, blogy, fóra, fotky, obrázky nebo 
streamovaná média. V této práci se však zaměřím pouze na nestrukturovaná data 
v podobě textu. 

Semistrukturovaná data – Existuje celá třída dat, která patří mezi strukturovaná a 
nestrukturovaná data. Tato data nemají vždy fixní schéma (jako data strukturovaná), 
ale mohou být „samopopisná“ a mohou obsahovat jednoduché názvy/hodnoty. 
Například názvy mohou obsahovat: <rodina>=Novak,<matka><dcera>=Kristina.  

Příklady  semistrukturovaných dat zahrnují formáty EDI, SWIFT a XML. (Halper, 2007) 

2.1 Základy práce s textem 

Existují metody, které jsou využívány pro analýzu nestrukturovaných dat. Historicky 
tyto metody navazují na metody zpracování přirozeného jazyka (NLP =  Natural 
language processing), získávání znalostí (Knowledge discovery), dolování dat (data 
mining) a statistiku.  

Hurwitz & Associates definují textovou analytiku následovně: 
“The process of analyzing unstructured text, extracting relevant information, and 
transforming it into structured information that can then be leveraged in various ways.” 
(Halper, 2007). 

Transformované informace mohou být dále kombinovány s  dodatečnými 
strukturovanými daty (např. demografická data, transakční data, apod.) a následně  
analyzována pomocí BI nástrojů nebo mohou sloužit jako dodatečné atributy pro 
prediktivní analýzy. Dalším způsobem využití textové analytiky je procházení webu 
s cílem získat názor populace na společnost jako takovou. Jaký sentiment převažuje 
ve spojení s jejich značkou, jak jsou hodnoceny nabízené produkty a služby, jak jsou 
vnímány marketingové kampaně, atd. Tématem, které je zajímavé pro stále více 
společností, je analýza hovorů na call centrech nebo zpracování požadavků zákazníků 
z poboček. V případě call center jsou dva způsoby, jakými je možné data získat. Jde 
buď o přepisy hovorů z call centra (speech to text) nebo poznámky, které si pracovník 
call centra dělá v průběhu hovoru se zákazníkem. V případě poboček jde o poznámky 
pracovníka, které jsou zaznamenány v průběhu hovoru se zákazníkem nebo těsně po 
něm. 

2.2 Techniky pro analýzu a extrakci textu 

Obecně platí, že řešení pro textovou analytiku využívají kombinaci statistických 
technik a technik pro zpracování přirozeného jazyka pro získání informací 
z nestrukturovaných dat. Cílem NLP je odvodit význam z textu. Zpracování 
přirozeného jazyka využívá lingvistických konceptů jako je gramatická struktura nebo 
slovní druhy a může zahrnovat rozpoznání kdo co udělal, komu, kde kdy, jak a proč. 

NLP provádí analýzu textu na různých úrovních: 

Lexikální/morfologická analýza zkoumá vlastnosti jednotlivých slov, včetně předpon, 
přípon, kořenů slov a slovních druhů – to jsou informace, které přispějí k pochopení 
toho, co které slovo znamená v kontextu zkoumaného textu. Lexikální analýza úzce 
souvisí se slovníky, tezaury nebo dalšími seznamy slov, které poskytují informace o 
těchto slovech. 

Syntaktická analýza využívá gramatickou strukturu, rozkládá text a vkládá každé 
slovo do kontextu fráze nebo věty ve které se objevuje. Tento krok umožňuje zjišťovat 
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vztahy mezi slovy (gramatika) nebo hledat sekvence slov, které zformují správné věty 
nebo sekvence čísel, které reprezentují datum nebo finanční částky. 

Sémantická analýza určuje možné významy věty. To zahrnuje zkoumání slovosledu a 
větné skladby a pochopení významu slova (u slov, které mohou mít různý význam 
v závislosti na kontextu) v závislosti na syntaxi v dané frázi, větě nebo odstavci.  

V praxi, abychom byli schopni získat informace z různých zdrojů dokumentů, je nutné 
definovat pravidla pro práci s  textem. Tato pravidla mohou být definována od 
jednoduchých typů: „Jméno osoby začíná velkým písmenem.“ „Rodné číslo je číslo ve 
tvaru ######/####.“, po komplikovanější pravidla např. „Slovo xxxxxx se vyskytuje ve 
větě společně se slovem yyyyy, kde vzdálenost mezi slovy je maximálně 3 slova.“. 

Tato pravidla je možné generovat manuálně, automaticky nebo kombinací obou 
přístupů. 

U manuálního přístupu expert využívá jazyka pro tvorbu série pravidel. Dále využívá 
slovníkové metody a seznamy synonym. Tak aby bylo obsaženo vše, co bude 
následně v textu vyhledáváno, je manuální přístup časově velmi náročný, avšak 
výsledky bývají velmi přesné. 

Automatizovaný přístup využívá strojové učení nebo jiné statistické techniky. Software 
využívaný pro tento typ analýzy generuje pravidla na základě trénovací množiny dat. 
V prvním kroku je tedy využita trénovací množina dat pro „učení“ pravidel a ve druhém 
kroku potom testovací množina, na které je měřena přesnost výstupu. 

2.2.1 Informace získávané z textových dokumentů: 

Techniky popsané výše jsou často kombinovány s dalšími statistickými a lingvistickými 
technikami s cílem automatizovat tagování textových dokumentů a získat tak 
následující informace: 

 Pojmy – Jiný název pro klíčová slova. 

 Entity – Často nazývané „jmenné entity“. Příkladem jsou jména lidí, měst, 
společností, kontaktní informace, měny, apod.  

 Fakta – jinak také nazývané vztahy. Nesou informaci kdo/co/kde o vztahu 
mezi dvěma entitami.  

 Události – mají oproti faktům také časovou informaci a často s  výskytem 
události dochází ke změně faktu. 

 Koncepty – jsou skupiny slov a frází, které vyjadřují určité téma. 

 Sentiment – analýza sentimentu se snaží identifikovat, jaká „nálada“ 
převládá ve spojení s  konkrétním tématem. 

Každý uživatel však může pro informace získávané z textu využívat jiné názvy. 

Taxonomie 

Taxonomie je metoda pro organizaci informací do hierarchických vztahů. Jde o způsob 
organizace kategorií. Vzhledem k tomu, že taxonomie definuje vztahy mezi pojmy, 
které se v rámci konkrétní organizace používají, je jednodušší vydefinovat klíčová 
slova, které jsou potom využívána při analýze textu. 
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2.3 Komponenty nástroje na zpracování textu (Zhu, 2011) 

V následující části budou popsány komponenty nástroje pro zpracování textu. Jedná 
se o komponenty nástroje Watson Content Analytics patřící společnosti IBM. Tento 
nástroj byl využit pro zpracování dokumentů v pilotním projektu, který je popsán 
v případové studii ve 3. kapitole tohoto dokumentu.  

 

Obrázek 1 – Architektura [Zhu, 2011] 

Crawlery – slouží k získávání obsahu z definovaných datových zdrojů. Crawlery 
slouží k extrakci obsahu z různých podnikových zdrojů dat. Extrakce může probíhat 
automatizovaně, v předem nastavených časových intervalech nebo ad -hoc po 
spuštění administrátorem. Existují různé kategorie crawlerů = webové, databázové, 
emailové. V našem případě byl využit crawler, který je schopný se napojit na 
souborový systém.  

Zpracování dokumentů – v tomto kroku dochází k procesování získaných dokumentů 
a přípravě na indexaci. Tento krok bude níže popsán podrobněji. 

Indexace – probíhá indexace dokumentů, tak  aby byla možné provádět analýzu textu. 

Vyhledávání – zpracovává požadavky uživatele na vyhledávání a analýzu. 

Aplikace text miner – slouží pro analýzu textu. 

Administrační konzole – slouží pro nastavení a správu aplikace.  

Zpracování dokumentů 

V této komponentě prochází zpracovávaný dokument několika kroky analýzy.  Každá 
část analýzy je v tomto kroku zpracovávána anotátorem. Jeho úkolem je v tomto bodě 
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anotovat dokument dodatečnými informacemi, které extrahuje nebo odvodí z obsahu 
dokumentu. Anotátory jsou konstruovány v souladu s UIMA (Unstructured information 
management architecture) standardem. UIMA je rozhraní a nástroj využívaný pro 
vývoj aplikací, které využívají nestrukturovaná data. 

Standard UIMA umožňuje vývojářům vytvářet komponenty – anotátory, které obsahují 
logiku nutnou pro analýzu nestrukturovaných dat. Například anotátor může obsahovat 
logiku pro extrakci jmen osob z dokumentu. Da lší anotátor může obsahovat logiku pro 
extrakci telefonních čísel. Anotátory mohou mít jakoukoli granularitu, jde pouze o to, 
jak uživatel anotátor nadefinuje. Například mohou být anotátory pro extrakci entit 
z textu, anotátory na extrakci vztahů, atd. Zpracování dokumentu probíhá v několika 
krocích, kde v každém kroku je využit anotátor k extrakci definovaných informací 
z textu. 

 

Obrázek 2 - Procesování dokumentu [Zhu, 2011] 

V rámci UIMA standardu jsou dokumenty zpracovávány následujícími anotátory: 

Identifikace jazyka – identifikuje jazyk každého dokumentu. 

Lingvistická analýza – provádí lingvistickou analýzu pro každý dokument. 
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Vyhledávání ve slovnících – porovnává slova a synonyma ve slovníku se slovy  
v textu. Tento anotátor také přidává klíčová slova do uživatelem stanovených 
kategorií. 

Rozpoznání jmenných entit – extrahuje jména lidí, lokalit, společností.  

Rozpoznávání vzorů – identifikuje vzory v textu pomocí uživatelem definovaných 
pravidel. 

Klasifikace dokumentů – rozřazuje dokumenty do kategorií. 

Dále je možné přidávat vlastní anonátory, které jsou zpracovány na konci celého 
procesu. 

Analytické možnosti nástroje Watson Content Analytics  – nástroj podporuje různé 
pohledy na data, které umožňují analytikovi lépe porozumět zkoumané problematice a 
odhalovat v datech různé vzory. Mezi základní pohledy které nástroj poskytuje patří: 

 Pohled na dokumenty – zobrazí seznam dokumentů, které odpovídají 
hledanému dotazu 

 Pohled na fazety – zobrazí seznam klíčových slov pro vybranou fazetu 

 Pohled na časové řady – zobrazí změny v četnosti výskytu hledaných výrazů 
v průběhu času 

 Pohled na trendy – zobrazí nečekané výkyvy v četnosti v čase 

 Pohled na odchylky – zobrazí odchylky ve výskytu klíčových slov pro 
sledované období  

 Pohled na dvojice fazet – zobrazí korelaci klíčových slov z vybraných fazet 

 Pohled na spojení – zobrazí korelaci klíčových slov z vybraných fazet 
v grafické podobě 

 Pohled na dashboard – zobrazí dashborad s  definovanými grafy a pohledy na 
jedné stránce 
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Princip práce s daty v nástroji Watson Content Analytics. 

 
a. Rozpoznání jazyka 

b. Rozpoznání slovních druhů 

c. Rozpoznání častých slovních spojení vyskytujících se v textu 

d. Uživatelem definované slovníky 

e. Uživatelem definovaná pravidla nad  slovníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Analýza dat [Interní zdroj IBM] 

3. Popis využití textové analýzy na konkrétním případu 

Zákazníci v dnešní době nechtějí generickou reklamu, která neodpovídá jejich 
aktuálních potřebám. Očekávají od společností, že budou zpracovávat data, která mají 
o zákaznících k dispozici a dokáží tak připravit nabídku každému z nich na míru. 

V následujícím příkladu se zaměřím na možnost využití interních dat banky pro 
potřeby marketingu. Banky patří, vedle telefonních operátorů, ke společnostem, které 
vlastní nejvíce dat o svých zákaznících. Během tohoto projektu byla provedena 
analýza interních zdrojů bankovní instituce.  V analýze jsme se zaměřili převážně na 
dostupná nestrukturovaná data o zákaznících a identifikovali jsme tři různé zdroje dat. 
Jednalo se o textové poznámky z internetového bankovnictví, emailovou komunikaci 
mezi bankou a zákazníkem a aktivity ze CRM obsahující poznámky pracovníků call 
centra.  Výstupem této analýzy byl přehled témat, která se v tomto typu dat vyskytují, 
identifikace významných a vlivných osob a také přehled návrhů na zlepšení služeb či 
produktů přímo od zákazníků. O tyto výstupy byla doplněna již dostupná data, která 
měla banka k dispozici. 

Práce s daty probíhala podle metodiky CRISP-DM (Cross Industry Standard Process 
for Data Mining). Jde o metodiku, která je běžně využívána při data miningových 
projektech.  Životní cyklus takových projektů je rozdělen do šesti fází: 

1. Porozumění obchodním cílům  

2. Porozumění datům  

Strojové zpracování textu (ICA) 

Definované uživatelem (Analytik) 

“Zákazník” “nahlásil” “při platbě kartou” 
“nedostatek peněz na účtu” 

“po obdržení výplaty” 

Podstatné jméno Sloveso Jmenná fráze Předložková fráze 

Osoba Problém Situace Akce 

Problém: “nedostatek peněz na účtu”  

Situace: “po obdržení výplaty”  
Extrahovaný 
obsah 
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3. Příprava dat 

4. Modelování 

5. Vyhodnocení výsledků 

6. Nasazení modelů 

 

Obrázek 4 - CRISP DM [IBM SPSS Modeler CRISP-DM Guide, 2011] 

1) Porozumění obchodním cílům 

Úvodní analýza je zaměřena na definování cílů projektu a požadavků z obchodního 
hlediska. V rámci této etapy je nutné správně pochopit, čeho chce klient dosáhnout a 
určit důležité faktory, které mohou ovlivnit celkový výstup.  

Cílem projektu bylo ověření přínosu analýzy nestrukturovaných dat na konkrétních 
marketingových kampaních. Na základě poskytnutých dat za období dvou let byla 
provedena analýza dat, jejíž výstupem byly dosud neidentifikované vlastnosti (atributy) 
klientů.   

Atributy byly následně využity pro zvýšení efektivity marketingových kampaní na 
půjčky. Konkrétně jde o kampaně na zajištěné i nezajištěné úvěry, tj. cílem je hledat 
atributy svědčící např. o níže uvedených okolnostech. 

Pro kandidáty na nezajištěné úvěry (nové úvěry, popř. převedení / konsolidace úvěrů 
odjinud): 

 zákazník má/ splácí půjčku od jiné banky/ nebankovní společnosti  

 zákazník má půjčku v rodině 

 zákazník projevil zájem o nějaký tip nákupu a mohl by mít zájem o půjčku  
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 zákazník splácí kreditní kartu u jiné banky 

Pro kandidáty na hypotéku: 

 zákazník platí nájem 

 zákazník platí architektovi za návrh domu 

 zákazník platí za služby realitní kanceláře  

Analýza nebyla omezena pouze na atributy týkající se půjček (i když půjčky jsou 
primárním cílem). Výstup bude obsahovat širší sadu atributů o zákazníkovi. Tyto 
dodatečné atributy budou následně využity při tvorbě nových prediktivních modelů, 
které slouží pro cílení zákazníků v marketingových kampaních banky (retenční, 
cross/up sellové kampaně, apod.). 

2) Porozumění datům 

Další důležitou částí projektu je získání dat nebo přístupu k  datům, které mají být 
analyzovány. V tomto kroku je upřesněn formát dat, jejich množství (počty záznamů a 
polí v každé tabulce), popis polí a dalších znaků a měla být zodpovězena otázka, jestli 
jsme na základě těchto dat naplnit cíle stanovené na začátku projektu. 

Rozsah interních dat, analyzovaných v rámci projektu 

V rámci projektu byla zpracována data ze tří různých interních zdrojů banky. Prvním 
zdrojem byly poznámky z transakcí internetového bankovnictví. Tyto poznámky 
obsahují texty, které vkládá sám uživatel internetového bankovnictví – jedná se  
o zprávu pro příjemce a zprávu pro odesílatele. U tohoto zdroje dat předpokládáme 
možnost lépe porozumět individuálnímu chování zákazníků s  cílem zpřesnění a 
personalizace komunikace se zákazníkem. Druhým zdrojem byly aktivity ze CRM, kde 
pracovníci banky zapisovali poznámky z komunikace se zákazníkem. V tomto případě 
jsme očekávali výstupy, které by pomohly identifikovat požadavky zákazníků např. na 
nové produkty nebo služby, identifikace oblastí, se kterými nejsou zákazníci spokojeni 
a na základě těchto podnětů potom upravovat nabídku produktů a služeb.  Jako třetí 
zdroj dat byla využita emailová komunikace se zákazníkem. Vzhledem k povaze 
tohoto zdroje očekáváme možnost identifikace nespokojených zákazníků (to platí i pro 
poznámky ze CRM) a opět identifikaci problémů, které zákazníci řeší při využívání 
produktů a služeb dané banky. 

Vstup byl txt soubor s pevnou šířkou sloupce, definované hlavičkou v následujícím 
formátu: 

Transakce (cca 562 000 transakcí za měsíc – celkem data za 24 měsíců) 

 ID klienta; 

 účet, ze kterého šla transakce; 

 protiúčet; 

 banka protiúčtu; 

 datum transakce; 

 poznámka transakce 1; 

 poznámka transakce 2; 

Aktivity ze CRM (cca 20 000 záznamů za měsíc, celkem data za 24 měsíců)  

 ID klienta; 
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 datum a čas vytvoření aktivity; 

 typ aktivity; 

 název aktivity; 

 popis aktivity; 

Emaily (cca 7 500 e-mailů za měsíc, celkem data za 24 měsíců) 

 důležitost emailu; 

 předmět emailu; 

 tělo emailu; 

3) Příprava dat 

Tato fáze bývá obvykle jednou z nejnáročnějších etap, protože data bývají často 
v různých formátech, různých tabulkách, obsahují chybějící hodnoty, tabulky obsahují 
jiná data, než co bylo očekávané podle popisu nebo data úplně chybí. 

Vzhledem k množství transakcí, které byly k dispozici za dva roky (cca 500 GB dat) 
byla v prvním kroku provedena „deduplikace“ dat z tohoto zdroje. Deduplikací je 
v tomto kontextu myšlena agregace dat na zákazníka. V případě, že má zákazník 
nastaven trvalý příkaz s  měsíční frekvencí, byl tento záznam u zákazníka pouze 
jednou.  

V následujícím kroku byly upraveny zdrojové soubory s  daty (textové soubory s  pevně 
definovanou šířkou sloupce) do formátu csv, který je možné použít p ro import dat do 
nástroje Watson Content Analytics.  

Pro úvodní analýzu byla naimportována data za nejaktuálnější měsíc.  

I když se na první pohled může zdát tato část jako nejméně náročná, z pohledu času 
je fáze přípravy dat jednou z nejnáročnějších. 

4) Modelování 

V úvodním kroku modelování je nutné vybrat konkrétní algoritmus (nebo algoritmy), 
který použijeme pro analýzu. Dále potřebujeme definovat mechanismus, kterým 
budeme měřit kvalitu a sílu modelu. 

V případě tohoto projektu se fáze modelování skládala ze dvou částí. V prvním kroku 
byla zpracována nestrukturovaná data a byl vytvořen analytický profil klienta, který 
zahrnoval jak atributy již dostupné v systémech banky, tak atributy doplněné na 
základě provedené analýzy nestrukturovaných dat. Na tuto fázi navázalo statistické 
zpracování dat a tvorba modelů, které byly využity při plánování marketingových 
kampaní. Hodnocení kvality modelů probíhalo průběžně (na testovací množině dat) na 
základě dvou hodnotících ukazatelů – Gain a Lift. Gain představuje procento 
zákazníků, kteří kladně reagovali na marketingovou kamaň ze všech oslovených 
zákazníků. Ukazatel Lift potom vyjadřuje počet zákazníků, kteří kladně reagovali 
v rámci vybrané skupiny oproti kladným reakcím ze stejně velké náhodně vybrané 
skupiny. 
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Při hledání nových atributů klientů byly použity statistické i analytické metody 
implementované v analytickém nástroji pro analýzu nestrukturovaných dat . Zároveň jsme 
stejnými technikami potvrdili, nebo vyvrátili  hypotézy o vlastnostech klientů, které měli 
zástupci bankovní instituce.  

 

Obrázek 5 UIMA pipeline 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, zpracování dokumentů probíhá v několika 
krocích, kdy každý dokument prochází tzv. „UIMA pipeline“. Pro náš konkrétní případ 
jsme využili pouze první tři kroky ze všech dostupných v rámci nástroje a postup byl 
následující:  

1. Identifikace jazyka – v našem případě byly všechny dokumenty v české 
jazyce. 

2. Lingvistická analýza – všechny dokumenty byly rozpadnuty na jednotlivá 
slova u kterých byly definovány slovní druhy. 

3. Slovníky, byly vytvořeny pro každou oblast (viz Obrázek 6 Oblasti analýzy) 
samostatně. Tyto slovníky obsahovaly klíčová slova (lemmata) pro každou 
z analyzovaných oblastí. Celkem bylo definováno 179 atributů, ke každému 
atributu byla potom definována lemmata, včetně všech inflexí, dále byly 
definovány související zkratky a fráze související s daným atributem. Počet 
klíčových slov a frází byl cca 3 000. Převážnou většinu lemmat tvořila 
podstatná a přídavná jména, slovesa byla použita minimálně. Pro definici 
lemmat sloužila jak frekvenční analýza, tak diskuze s e zástupci banky. 
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Vzhledem k charakteru dat nešlo předem stanovit, jaké výsledky budou výstupem 
analytických aktivit. Z tohoto důvodu byl zvolen dvojí přístup k analýze a modelování:  

 Založený na hypotézách – Na základě brainstormingu se zástupci bankovní 
instituce byly vydefinovány základní kategorie atributů, které se mohou 
vyskytovat v analyzovaných datech.  

 Založený na datech – hledání vzorů chování/trendů v dostupných datech.  

Výstup projektu byl kombinací obou přístupů. 

Na základě hypotéz byly vytvořeny analytické slovníky, které obsahovaly klíčová slova 
k definovaným skupinám atributů. Tyto slovníky a atributy byly poté doplňovány o další 
výrazy, na základě vstupů ze samotné analýzy. 

Analýza dat probíhala v několika iteracích, kdy v prvním kroku byla zpracována data 
za nejaktuálnější měsíc. Ověřili jsme původní hypotézy a aktualizovali o pohledy z dat. 
Poté došlo ke zpracování dalšího měsíce a opět byly aktualizovány oblasti atributů a 
klíčová slova. Tuto úlohu jsme opakovali , dokud nedošlo ke shodě s klientem (zástupci 
bankovní instituce). 

Atributy byly stanoveny v následujících oblastech: 

Obrázek 6 Ukázka slovníku pro oblast Rodina 
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Obrázek 7 - Oblasti analýzy [Zdroj: autor] 

Ve druhé fázi modelování byly vytvořeny statistické modely, které byly využity při 
plánování marketingových kampaní. Tato část včetně vyhodnocení modelů byla plně 
pod kontrolou bankovní instituce. 

5) Vyhodnocení výsledků 

V této fázi projektu dochází k finalizaci, zhodnocení dosažených výsledků a posouzení 
výstupů z pohledu definovaných cílů projektu. 

Výsledky, kterých bylo v průběhu pilotního projektu dosaženo, byly využity především 
pro obohacení informací o zákazníkovi, které banka měla doposud k  dispozici. 
Detailnější znalost zákazníka, jeho životní situace, rodinného stavu nebo jeho zájmů, 
hraje klíčovou roli při přípravě marketingových kampaní. Na základě těchto informací 
je možné zákazníka oslovit ve správnou chvíli, se správnou nabídkou a správným 
komunikačním kanálem.  

Vzhledem k tomu, že primárním cílem tohoto projektu, bylo hledat potenciální zájemce 
o půjčky, zaměřili jsme se na finanční atributy. Zákazníci v poznámkách uvádí, zda se 
jedná o splátku úvěru u jiné finanční instituce, půjčku v rámci rodiny nebo od přátel. 
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Z tohoto pohledu byly také zajímavé tzv. „opožděné platby“, kde se zákazníci 
omlouvali, že nestihli peníze poslat včas nebo zmiňovali, že teď mohou splatit pouze 
část obnosu a zbytek doplatí později. Tyto informace byly využity jak při identifikaci 
nových kandidátů na půjčku, tak při tvorbě nových prediktivních modelů na 
kontokorent nebo kreditní karty. 

Další důležitou oblastí jsou retenční marketingové kampaně.  Pro tento typ aktivit bylo 
nejvíce relevantních informací v mailové komunikaci se zákazníkem a v poznámkách 
z call centra. Bylo identifikováno 10% emailů, kde zákazník vyhrožoval odchodem.  
U některých z nich se ještě v rámci projektu potvrdilo, že skutečně odešli. Další část 
zákazníků zmiňovala, že zruší alespoň jeden z produktů. Informaci o tom, že zákazník 
odchází je možné využít pro upozornění retenčního oddělení na nespokojeného 
zákazníka a spustit tak retenční proces v co nejkratším možném čase. 

Data, která jsme měli k dispozici, mohou být využita i pro detailnější zmapování 
životního cyklu zákazníka. V dnešní době je poměrně běžné, že rodiče zakládají 
běžné účty už dětem ve školním věku. Děti dostávají na svůj účet kapesné, případně 
finanční odměnu za vysvědčení, apod. Pro tyto zákazníky může být zajímavý 
například spořící účet, kde se děti mohou učit, jak zhodnotit peníze a spoří si třeba na 
různé hračky nebo výlety. Dalším stupněm jsou studenti středních a vysokých škol, 
kde už se začínají osamostatňovat od rodičů a začínají si své finance spravovat sami. 
Na účet začnou chodit první výplaty z brigád, studenti začínají platit bydlení na koleji 
nebo hledat podnájem. Banky mají různé nabídky pro studenty a je tedy dobré 
„zachytit“ tyto aktivity včas. Může se jednat o studentské účty, půjčky nebo třeba různé 
druhy pojištění. V další fázi už jsou zákazníci dospělí, na účet jim pravidelně chodí 
výplata ze zaměstnání, přibývají odchozí platby za bydlení, splátky hypoték, splátky 
půjček na zařízení domácnosti, apod. Pokud banka zná předeš lé chování svého 
zákazníka, je schopna nabízet zákazníkovi relevantní produkty a budovat tak 
zákaznickou loajalitu. 

Dalšími oblastmi jsou informace o rodinách zákazníků, doplnění finančního portfolia 
zákazníka o další pojistné produkty, rozpoznání za co zákazníci nejvíce utrácí nebo 
třeba i zájmy zákazníků. Tyto vstupy potom nemusí sloužit jen marketingovému 
oddělení, ale například i produktovému oddělení, oddělení risku, atd. 

6) Nasazení modelů 

Nasazení modelů je proces využívání nově získaných poznatků ke zvýšení efektivity 
v rámci organizace. V našem případě ke zvýšení efektivity marketingových kampaní.  

Modely byly otestovány na pilotních kampaních, což byla pouze jednorázová 
záležitost. Pro pravidelné nasazení modelů by bylo nutné zahrnout do projektu dalš í 
oddělení banky (produkty, marketing, apod.) a zajistit zdroje nutné pro analýzu dat a 
obsluhu modelů (jak lidské zdroje, tak i hw a sw).  

Jednou z variant možného nasazení modelů je zpracování textových dat 
v pravidelných intervalech – týdenní, měsíční, v závislosti na potřebách banky. 
Následně by na základě výstupů z textové analýzy byly doplňovány analytické profily 
zákazníků v CRM a aktualizovány prediktivní modely pro marketingové kampaně.  
Další variantou je zpracování textových dat v real-time režimu, což však klade vysoké 
nároky jak na software a hardware, tak i na lidské zdroje. Je na zvážení každé 
společnosti, jakým způsobem a za jakým účelem chce data zpracovávat a podle toho 
přizpůsobit své kapacity. 
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4. Závěr 
Ve většině společností jsou transakční data stále nejdůležitějším zdroje dat pro 
analýzy zákazníků. Avšak každá společnost, která je zákaznicky orientovaná, má další 
zdroje dat, které je možné využít k lepšímu poznání zákazníka. Ať už se jedná o data 
z různých průzkumů, z emailové komunikace nebo dalších komunikačních kanálů se 
zákazníkem, tyto zdroje dat nejsou dnes společnostmi využívány téměř vůbec nebo 
pouze v omezené míře. Zmínila jsem zatím pouze data z interních zdrojů a systémů, 
které má společnost k dispozici. Dalším zdrojem dat, která by společnosti pro zvýšení 
konkurenceschopnosti měly začít využívat, jsou externí zdroje. V dnešní době jsou to 
především populární sociální média a sociální sítě jako je facebook, twitter, linkedin, 
apod. Mezi tyto zdroje řadíme i diskuzní fóra, blogy, články, atd.  

Zákazník už by dnes neměl být považován pouze za někoho, komu posíláme veškeré 
reklamní letáky, ale mělo by na něj být pohlíženo jako někoho, kdo je přítomen na 
sociálních sítích a sdílí své názory o společnosti, produktech a službách, které na bízí. 
Nespokojený zákazník je někdo, kdo může negativním způsobem ovlivnit lidi ve svém 
okolí a šířit tak nevalnou pověst společnosti na webu. Naopak spokojený zákazník je 
někdo, kdo může přimět své okolí k tomu, aby se také stali zákazníkem dané 
společnosti. Tato nová média, která usnadňují a urychlují komunikaci mezi zákazníky, 
představují pro společnosti novou cestu k získání informací, jejich analýze a provedení 
následných kroků s  cílem podporovat zákaznickou zkušenost v rámci celého životního 
cyklu zákazníka od jeho získání až po retenční opatření. 
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