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Abstrakt: Práce slučuje dva problémy. Prvním je nepoužitelnost klasické relační 
databáze na různé typy dat (především do různé míry strukturovaných). Druhým je 
menší zájem významných architektonických rámců a jiných standardizovaných řešení 
správy podnikových dat o ekonomicky důležitý sektor malých a středních firem. 
K tomu je navržen komplexní model osmi jednoduchých ukazatelů (metrik). Tyto 
ukazatele by měly být schopné diverzifikovat datové základny různých podniků 
z multidimenzionálního hlediska (především časového vývoje). Tím dojde k vymezení 
problémové oblasti datových základen jako celku, popřípadě pak k odhalení příčin a 
důsledků konkrétního, metrikami jednoznačně vymezeného problému To je následně 
experimentálně ověřeno na případové studii reálně existujícího podniku. 

Klíčová slova: data, SME, metriky, bezpečnost, strukturovanost, hierarchičnost, 

redundance, hodnota, přesnost, účel, uložení 

 

Abstract: This paper merges two problems. The first one is classic relational database 
inapplicability for various data types (more precisely differently structured). The second 
one is frameworks less interest from significant architectonic frameworks and other 
enterprise data management standardized solutions in economically important sector 
of small and medium enterprises. For this purpose, a complex model of eight simple 
indicators (measures) is designed. They should be able to diversify data bases of 
different enterprises from a dimensional perspective; especially the time progress. This 
creates a definition of the problem areas of a specific database as a whole or it reveals 
causes and consequences of specific problem; clearly identified by the set of metrics. 
This problem is further experimentally evaluated on real case study of an existing 
enterprise. 
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1. Úvod 

Pod pojmem „data v podniku“ si dnes stále mnozí vybaví databázi a pod pojmem 
„databáze“ zpravidla databázi relační. Tento velmi elegantní koncept známý 
především z (Codd 1990) dodnes v mnoha ohledech není překonán. Relační databáze 

(RDBS) v tomto tradičním pojetí ovšem navzdory své schopnost udržovat data 
konzistentní jsou poměrně uzavřeným subjektem (ač přístupným z řady míst, tak 
s daty propojenými pouze navzájem a nijak systémově neodkazujícími mimo svou 
databázi) s řadou nepružností – především konkrétně schopností ukládat atomicky a 
konzistentně výhradně data strukturovaná. 
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Jedním z nejpopulárnějších pokusů tento rozpor systematicky vyřešit je koncept 
NoSQL databáze (Not Only SQL). Vytvořen byl coby reakce na narůstající objemy dat 

(mimo jiné spolu s fenoménem sociálních sítí) a nízkou flexibilitu a škálovatelnost 
klasických RDBS a na rozdíl od tabulek se zakládají na dvojicích klíč – hodnota, 
přičemž dle (Madison et al. 2015) je kvůli zvýšení výkonnosti obětován koncept ACID1 

chápaný v RDBS coby de-facto norma. Především vzhledem k chybějícím standardům 
v této oblasti a nedořešenosti dotazovacího principu nicméně tuto technologii 
v současné době pokládám za značně nezralou na to, aby mohla být chápána jako 
řešení zmíněného problému. 

Praktickým důsledkem této výrazné datové heterogenity podnikových dat je často 
nesystematický a nekoncepční přístup k návrhu architektury datové základny, 
spočívající především v užití řady nekompatibilních a nepropojených datových úložišť, 
přinášejících tak značnou míru redundance, zvyšující objem dat a zpomalující jejich 
zpracování, čímž je činí hůře použitelnými a tedy méně hodnotnými pro business. Dále 
podobný přístup komplikuje a tím zhoršuje zabezpečení dat. O to více pak v tomto 
ohledu „trpí“ především menší nežli velké firmy s nižší formalitou řízení a horší 
dostupností odborné IT expertízy. Většina modelů řízení podnikové informatiky, jako 
jsou ITIL nebo COBIT sice dodávají i řízení dat určitý rámec, k němuž podobně jako 
tato práce poskytují řady metrik, jsou ovšem pro použití v sektoru malých a středních 
podniků příliš komplexní. 

Coby kontrast k přístupu této práce (zaměřené na SME) lze uvést koncept Big Data 

(vztahující se primárně na velké korporace, u nichž lze očekávat největší objemy dat a 
nejrozsáhlejší aplikace typu sociálních sítí). Univerzálně přijímaná definice konceptu 
Big data patrně neexistuje; například (Timio 2013) uvádí 7 velmi různorodých definic 
(od užití tohoto pojmu coby součásti konkrétní softwarové technologie až po pouhou 
metaforu). Dále např. (Morton 2014) explicitně uvádí absenci „široce uznávané“ 
definice. Shodnou se ovšem na zaměření konceptu na vysoké objemy heterogenních 
dat a jejich zpracování. Ačkoli u SME patrně lze předpokládat v průměru nižší objemy 
zpracovaných dat, podstatnějším faktorem je jejich předpokládaná nižší komplexita, 
což činí data méně heterogenními. 

Tato práce se zabývá návrhem modelu 8 ukazatelů, který je svou jednoduchostí 
použitelný v sektoru malých a středních podniků. Jedním ze základních pilířů práce 

je kniha (Voříšek 2008), která ve velmi blízkém pojetí uvádí Řízení datových zdrojů 
včetně tří zmíněných metrik a to způsobem, vůči němuž se tato práce nijak 
nevymezuje, pouze ho výrazně rozšiřuje. Další podstatnou publikací je pak (Voříšek et 
al. 2003) zaměřená na poskytování aplikačních služeb. Tento koncept tato práce 
zohledňuje svým zaměřením na stále narůstající objemy dat, která ačkoli lze označit 
za podniková, se nacházejí ve stále větší míře v okolí podniku a to nejen fyzicky, ale i 
svým přístupovým rozhraním, které často data samotná činí nepřístupnými či 
neprůhlednými a stále více heterogenními, což upozaďuje svého času tradiční model 
jedné integrované relační databáze hostované podnikovým serverem. Poslední 
základní literaturou je (Voříšek a Pour 2012), popisující detailně koncept modelu MBI, 
do kterého jsou výsledky této práce vsazeny. 

                                                           
1 Koncept ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – vlastnosti, které by 
měla zachovat každá databázová transakce 
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2. Vymezení pojmů 

2.1 Malé a střední podniky 

Zkratka SME (Small and medium enterprises), v češtině také používaná v překladu 
MSP (Malé a střední podniky), někdy používáno taky SMB (B – Business, například 
(Horáková a Skalská 2013)) formálně vyjadřuje firmy o 249 a méně zaměstnancích 
s ročním obratem menším než 43 milionů euro (Enterprise Ireland 2007; Gála et al. 
2013, s. 145) tvořící přes 99% všech podniků v Evropě (Eurostat 2015) i USA (U. S. 
International Trade Commission 2010, s. 4). Obecně jsou tyto podniky specifické 
limitovanými zdroji (především finančními a personálními) a vyšší flexibilitou 
podnikání. 

V souladu se (Begg a Caira 2012) je přitom SME přikládán „nedostatek důrazu ze 
strany komunity data governance“ (což potvrzuje i (Zach et al. 2014)) ve srovnání 
s jejich ekonomickým významem. Jednou z výjimek tohoto přístupu je kromě této 
práce právě model MBI, který se na SME primárně zaměřuje (Voříšek a Pour 2012, 
s. 60). 

Z hlediska IT dle (Robert D. Macredie 2011) inklinují SME vzhledem k omezeným 
zdrojům k užívání open-source řešení (coby varianty typového software, dále TASW – 
protiklad individuálního řešení - IASW2). Dále pak (Zach et al. 2014) shromáždil 35 
charakteristik SME (ovlivňujících v tomto případě implementaci ERP systémů, ale 
vztáhnutelnou i na oblast dat), shrnutých do 3 oblastí a 9 podoblastí – organizační 
charakteristiky (zdroje, vlastnictví a tvorba rozhodnutí, struktura, kultura a procesy), 
charakteristiky prostředí (obchod a zákazníci, nejistota) a charakteristiky informačního 
systému (znalosti o IS, technická expertíza a funkcionalita a komplexita IS). Konkrétně 
pro účely této práce lze shrnout průměrně nižší úroveň formality (z hlediska všech 
organizačních charakteristik), již zmíněné omezené zdroje (potvrzuje i  (Voříšek a 
Pour 2012, s. 44)) a flexibilitu (díky níž mimo jiné mohou SME operovat i na trzích 
s malým prostorem pro další růst, které nejsou pro velké podniky významné). To 
vyžaduje řešení srozumitelná a proveditelná běžným (často v podniku jediným) IT 
pracovníkem, a to v rozumném čase a s přijatelnými náklady. 

2.2 Datová integrace 

Integrace z hlediska dat může být v podniku rozdělena na dva přístupy – interní a 
externí.  

Interní datová integrace znamená proces, kdy data jsou integrována s jinými daty. 
Jedná se o systematickou provázanost heterogenních datových zdrojů s rozličnými 
parametry. Provázanost se týká dat samotných, ale  i informace, kterou reprezentují. 
Cílem je mimo jiné sjednocení přístupového rozhraní k nim - (Šedivá 2009, s. 227) 
například takto uvádí datovou integraci coby jednu z vrstev, na níž pracují nástroje 
Enterprise Application Integration, a to vedle integrace aplikační.  

Externí datová integrace znamená propojení datové základny s ostatními vrstvami 
podnikové informatiky – zde jde primárně o vazbu na podnikové procesy, jak 
znázorňuje (Voříšek et al. 2003, s. 39) napříč úrovněmi systémové integrace. Dále 

                                                           
2 IASW – individuální software vytvořený na míru pro výhradního specifického 
uživatele, opak typového TASW 
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koncept MBI (Voříšek nedatováno) a (Voříšek 2008, s. 225) uvádí „Řízení datových 
zdrojů a jejich kvality“ coby součást domény řízení zdrojů podnikové informatiky na 
taktické úrovni řízení a podobně (Voříšek a Dunn 2001) zmiňuje integraci dat jako 
součást systémové integrace, ovšem na ryze technologické úrovni propojení (nikoli 
správy) databází a dalších interních i externích zdrojů; obdobně (Voříšek 2008, s. 163) 
ji přímo uvádí jako součást technologické integrace.  

Dalším možným pohledem na externí datovou integraci je koncept Linked Data a 
sémantického webu, popisovaný např. v (Svátek a Vacura 2007; Heath a Bizer 2011). 
Zde se jedná o univerzální integraci na celosvětové úrovni, tvořící jednotný globální 
datový prostor. 

Datovou integraci lze dále chápat coby proces průběžné nebo jednorázové 
optimalizace datové základny podniku nebo coby kvalitativní stav. V tomto ohledu je 
integrace v oblasti dat úzce provázána s datovou architekturou – lze ji pojmout jako 
explicitní i v zásadě samozřejmou součást budování architektury, ovšem například 
(Data Governance Institute nedatováno, s. 9) oba pojmy spojuje v jeden. Datovou 
architekturu uvádí také (Voříšek 2008, s. 133) coby jednu z dimenzí integrace, která 
musí být navázána předevší na dimenzi funkční, jejíž data zachycuje a veškerá ostatní 
jsou považována za přebytečná. Tato datová architektura je řazena coby součást 
návrhu cílového stavu v rámci Informační strategie vedle ostatních architektur. Dále 
(Voříšek a Pour 2012, s. 193) definuje datovou architekturu jako „uspořádání datových 
zdrojů a informačních aktiv, kterými musí podnik disponovat, aby naplnil své 
definované cíle a potřeby“. 

Tato práce chápe datovou integraci nikoli jako technologické sjednocení datové 
základny (které vzhledem k heterogenitě dat není ani vždy zcela možné a navíc je 
překonané vzhledem k dnešním trendům cloud-computingu a poskytování formou 
ASP, jak je rozvedeno v (Voříšek et al. 2003)) ale jako budování komplexního přístupu 
k ontologii podniku a datové architektuře a její vazbě na datovou reprezentaci. 

3. Identifikace problému 

Hlavní motivací práce je obecně známý a již uvedený (v části 2.1) snížený zájem  
o SME ze strany výzkumu data governance (Begg a Caira 2012; Zach et al. 2014) 
navzdory jejich ekonomické důležitosti. Jeho důsledkem je značná komplexita 
architektonických rámců, jejichž užití je příliš náročné na personální zdroje v oblasti IT 
a na datovou architekturu se zaměřují obvykle jen nepřímo – například architektonický 
rámec TOGAF (The Open Group nedatováno) datovou architekturu zmiňuje coby 
„logickou a fyzickou strukturu dat a řízení datových zdrojů“. 

Dalším úzce souvisejícím problémem (doposud ne zcela obecně řešeným) je absence 
komplexního řešení pro heterogenní data a informace v podniku (např. na různé 
úrovni strukturovanosti). To by mělo být schopné efektivně zajistit zásady běžné 
v RDBS i mimo oblast – především transakční koncept ACID a optimální míru 
normalizace. Přitom by mělo překonávat hlavní nedostatky RDBS – primárně jejich 
vazbu výhradně na zcela strukturovaná data. Nestrukturovaná data (zejména texty) a 
semistrukturovaná data (zejména XML) je sice dnes možné v RDBS ukládat, 
neexistují ovšem standardizované mechanismy na zajištění konzistence a dalších 
prvků konceptu ACID napříč různými úrovněmi strukturovanosti. Toto komplexní 
řešení je pouze naznačeno některými principy Enterprise Architecture, konkrétně 
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například typickým „informačně-datovým“ pohledem, jak ho zmiňuje (Voříšek 2008, 
s. 108), který je zároveň jednou z dimenzí metodiky MMDIS (Voříšek 2008, s. 132). 

Poslední motivací je snaha zohlednit trend poskytování informatických služeb, kterým 
se široce zabývý zejména (Voříšek et al. 2003) i v oblasti dat a rozšířit tak zkoumání 
dat a jejich struktur i na oblast cloudových aplikací a to i na případy, kdy data nejsou 
přístupná přímo, ale pouze formou aplikačních či uživatelských rozhranní. 

4. Definice parametrů řešení a jednotlivých metrik 

4.1 Účel systému metrik 

Systém osmi zkoumaných metrik má do budoucna několik možných využití. Nejsnazší 
možnou aplikací je manuální analýza podnikových dat pokud možno externím 
odborným subjektem na bázi auditu, který za pomoci dotyčných měření odhalí příčiny 
specifického problému, který se na datové úrovni vyskytl. Tohoto přístupu se drží 
příklad a případová studie této práce. 

Tento přístup je možné rozšířit automatizací těchto měření a to buď v samostatném 
typovém software, nebo integrovaných v některé databázové aplikaci mající přístup ke 
všem podnikovým datovým zdrojům. Tato měření analyzují stav podnikových dat a 
mohou být schopna dále poskytovat reporty a upozorňovat na neobvyklý či nevhodný 
stav některé přesně lokalizované podstruktury dat spolu  s nabídkou optimalizace. 

4.2 Parametry řešení 

Prvním cílovým parametrem řešení je přiměřená komplexita vedoucí k jeho 
aplikovatelnosti průměrným IT pracovníkem v sektoru SME, jak bylo již popsáno 
v části 2.1. 

Druhým cílovým parametrem je použitelnost řešení jak na kommplexní datovou 
základnu jednoho podniku, tak i její část, potažmo její specifický problém. 

Výsledné řešení má za cíl utvořit kvantifikovanou soustavu použitelných metrik se 
schopností ohodnotit reálný stav datové základy jednoho podniku či její části. 

Práce se nezabývá konkrétními fázemi tvorby datové architektury, které již dostatečně 
popisuje např. (Data Governance Institute nedatováno) a jsou explicitní či přímo 
odvoditelnou součástí většiny metodik tvorby podnikových IS. 

4.3 Parametry a členění metrik 

Pojem metrika v odborné literatuře obsahuje celou řadu definic více či méně vhodných 
pro kontext této práce, neboť je využíván velmi široce a s různorodými významy. Velmi 
blízko významu užitému v této práci je článek (Shah 2013). Ten mimo jiné říká, že 
dobrá metrika musí být porovnatelná (se svými hodnotami navzájem), srozumitelná, 
být poměrem nebo ohodnocením něčeho (což úzce souvisí s porovnatelností) a 
chování měnící (tedy využitelná a využívaná). Dále (Shah 2013) člení metriky na  

 kvalitativní a kvantitativní (jak uvádí i (Voříšek a Pour 2012, s. 229)),  

 zbytečné (neschopné měnit chování, měly by být ignorovány) a použitelné3,  

                                                           

3 „vanity“ a „actionable“, obtížně přeložitelné 
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 průzkumné (je nutné je hledat a zkoumat) a vykazující (jednoznačné a 
okamžitě dostupné),  

 zpětné (na základě minulosti) a vodící (predikce pravděpodobné budoucnosti) 
a  

 korelované (měnící hodnoty společně) a kauzální (mající prokazatelný vliv 
jedna na druhou). 

Dále lze podnikové metriky dělit dle (Voříšek a Pour 2012, s. 229) na  

 KPI (Key performance indicator), měřící jednotlivé činnosti a zdroje procesu a 

 KGI (Key Goal Indicator), měřící celkový kvalitativní výsledek. 

Katalog MBI (Voříšek nedatováno) uvádí celkem 7 „Metrik datových zdrojů a jejich 
kvality“. Konkrétně „Objem spravovaných datových bází v GB (I201)“, který je fakticky 
zahrnut v metrice 5.7 – Uložení, ačkoli je využíván i u jiných metrik, které z něj měří 
podíly dat o jisté charakteristice. Poté „Objem opravných činností a činností při 
odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202)“ fakticky je součástí metriky 
Hodnota – vyjadřuje jednu ze složek záporné hodnoty dat – nákladů na jejich správu. 
Také je částečně zahrnut pod 0 – Bezpečnost (pakliže k poškození dat došlo na 
základě bezpečnostní havárie a jedná se o náklady na odstranění). Mimo to částečně 
souvisí i s Přesností.  Dále „Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203)“ velmi 
podobně souvisí s náklady na data metriky Hodnota; je ovšem měřen na základě 
pravděpodobnostního výpočtu středního rizika, že dojde k problému majícímu za 
následek ztráty. Práce totiž vychází z předpokladu, že se ztrátami se běžně nepočítá a 
je praktičtější expertně odhadnout jejich hrozbu. Také je úzce spjata s bezpečností a 
to v případě, že ke ztrátám došlo v důsledku havárie a jde tak o náklady nikoli na 
odstranění, ale havárie samotné. Dále metrika „Počet hodnot neodpovídajících 
slovníkovým (I204)“, která fakticky odpovídá metrice Přesnost, která je ovšem 
rozšířena o subjektivitu konkrétních nepřesností a je měřena podílem. Poté „Počet 
nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205)“ 
v podstatě odpovídá redundanci, která však tyto duplicitní datové reprezentace chápe 
jako problém i v případě, že konzistentní jsou, neboť i tak jsou hrozbou, že 
konzistence bude porušena. Metrika „včasnost dodání dat uživatelům (I206)“ patrně 
příliš nesouvisí s tématem této práce, zabývající se strukturou datové základny, neboť 
dotyčná včasnost je způsobena obvykle spíše špatným škálováním hardware či 
zprostředkující aplikace. V tomto ohledu by byla řaditelná pod metriku Uložení, kterou 
ovšem rozvíjí až příliš dopodrobna. Poslední uvedená „Doba trvání zálohy datového 
zdroje (I207)“ patří pod náklady na zabezpečení dat vůči havárii i celkové náklady dat 
(tedy metriky Bezpečnost a Hodnota), je-li tato doba převedena na finanční hodnotu. 
Do jisté míry se tedy tyto metriky s těmi užitými v práci kryjí; práce nicméně nabízí  
o něco obecnější pohled na ně. 

Obecně pak dle (Voříšek nedatováno) MBI jsou metriky definovány jako „sledovaná a 
měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení informatiky“, které se váží na 3 další 
objekty: úlohy (v nichž budou užity), aplikace (jichž budou součástí) a dimenze  
(v nichž budou měřeny na principu BI). Neboť se jedná o metriky datové základny pro 
kontext SME, váží se všechny zmíněné metriky na úlohy ze skupiny „1.3.1 Řízení 
datových zdrojů a jejich kvality“. Vázanými aplikacemi jsou skupina „A021A Analýzy 
objemu a kvality datových zdrojů“. Nejkomplikovanější situace nastává u dimenzí, 
které se mohou u jednotlivých metrik lišit; obecně se však shodují ohledně veškerých 
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časových dimenzí, které vzhledem k nutnosti měřit průběžně a analyzovat výkyvy jsou 
nejdůležitější a dimenzí podnikových, které závisí na konkrétní organizační struktuře, 
která by u SME obecně neměla být výrazně komplikovaná. 

V tomto ohledu podotýkám, že jednotlivé metriky mohou zároveň plnit úlohu dimenzí 
ostatních metrik. Tyto možnosti jsou případně uváděny přímo u nich samotných. Práce 
nerozlišuje, jakou konkrétní technologií musí být dimenzionální pohledy realizovány. 
(Voříšek a Pour 2012, s. 230) uvádí kontingenční tabulky, které pro svou jednoduchost 
užití přímo v MS Excelu jsou bezpochyby pro SME vhodné, nebo metody 
sofistikovanější metody Business Intelligence s výrazně vyššími náklady. 

Zdroje dat pro výpočty jsou u dat interních (dle definice v části 5.7) celkem 
jednoznačné. U dat externích může nastat problém, protože k datům často neexistuje 
přímý přístup ani jejich fyzická struktura není známa. To lze řešit jejich exportováním, 
které zpravidla přinejmenším cloudové aplikace v určité podobě umožňují. 

5. Návrh a analýza metrik 

Následující soustava metrik byla vybudována jak studiem literatury (u konkrétních 
metrik uváděné) tak osobní zkušeností. Cílem je vybudovat a následně 
experimentálně ověřit metriky, které budou v maximální míře objektivně a 
automatizovaně měřitelné. Jejich vzájemné vazby, korelace a kauzality jsou jedním 
z objektů následné případové studie. Jednou z inspirací při jejich výběru je nicméně 
například popis procesu analýzy a hodnocení současného stavu IS/ICT dle (Voříšek 
2008, s. 273), jehož multidimenzionální přístup uvádí jako jeden z pohledů 
strategického řízení právě datovou architekturu a ptá se, zda je zdokumentována a 
jaký je stav „duplicit, nekonzistencí, využití, distribuce, ochrany a zabezpečení“, což se 
do značné míry kryje s většinou navržených technik. Podobně například (Morton 2014, 
s. 4) rozlišuje (z hlediska konceptu Big Data) těchto 5 charakteristik: objem (fyzické 
uložení), rozmanitost (zdroj a druh jednotlivých dat), rychlost (myšlena rychlost jejich 
produkce), hodnota (přínos pro organizaci) a pravdivost (nakolik data odpovídají 
reprezentované informaci). 

Měření dotyčných metrik spadá dle (Voříšek 2008, s. 242) do domény Řízení datových 
zdrojů, konkrétně procesu Analýza stavu a řízení kvality. V souladu s touto doménou 
je dotyčné měření plánování dalšího rozvoje datové základny a následné řízení datové 
integrace samotné. 

Účel je rozličný u jednotlivých metrik, vždy ovšem platí, že by měly být měřeny 
pravidelně a společně, aby bylo možné zaznamenat především výrazné výkyvy v jejich 
hodnotách. Ty by měly sloužit jako impuls k vyšetření, zda nenastal nenadálý problém 
(příčina výkyvu musí být analyzována) nebo zda výkyv byl očekáván v podobném 
rozsahu v důsledku zásadní změny, která byla na struktuře nebo obsahu datové 
základny provedena. 

Váhy jednotlivých metrik patrně mohou být stanoveny pouze na základě 
dlouhodobějších empirických měření, a proto se jimi tato práce nezabývá. 

Bezpečnost 

Podle (Begg a Caira 2012) je bezpečnost jednou z oblastí formujících data 
governance coby součást domény „data access“. Obecně lze bezpečnost členit na 
základě bezpečnosti dat a bezpečnost informací. 
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Bezpečnost dat je široce zkoumané téma, související prakticky s každým aspektem 
analýzy, návrhu i vývoje a provozu IS v podniku. V kontextu SME lze vzhledem 
k méně formální struktuře předpokládat méně kvalitní definici přístupových práv, na 
druhou stranu ovšem i jejich menší hodnotu a tím nižší stupeň ohrožení. Bezpečnost 
na úrovni informace obsahuje kolektivní povědomí zúčastněných o tom, která 
informace je kým vlastněna, kdo ji vytváří a zpracovává a odkud kam může být jakým 
kanálem sdělována. 

Z hlediska strukturálních charakteristik spolu s vyšší strukturovaností narůstá možnost 
jemnějšího nastavení přístupových práv. Vyšší hierarchičnost znamená přehlednost 
pro člověka a tedy jeho snazší povědomí o bezpečnosti, na druhou stranu ovšem 
může přinášet redundance. S vyšší redundancí stoupá množství dat nutných 
k zabezpečení a může vést k opomenutí zabezpečení více redundantních podmnožin 
datové základny. Hodnota dat vyjadřuje primárně ztrátu v případě ztráty dat 
samotných, případně i škody způsobené jejich únikem a je primárním indikátorem 
toho, na kterou oblast dat je nutné se z hlediska zabezpečení přednostně zaměřit. 
Dále s bezpečností souvisí i datová přesnost – je-li neúměrně vysoká reálným 
informačním potřebám podniku, může představovat riziko. V neposlední řadě souvisí 
se zabezpečením i účel dat – nesmí být opomenuto zabezpečení jak transakčních, tak 
i analytických dat. 

Při výpočtu metriky je nutné sestavit seznam neošetřených (nebo málo ošetřených) 
bezpečnostních rizik obsahující: 

 příčinu – kdy, kde a čím riziko vzniká (ideálně vyjádřeno za pomoci ostatních 
metrik), 

 důsledek – stručný popis stavu, který nastane, 

 pravděpodobnost (do jaké míry je událost pravděpodobná za pevný časový 
úsek, nutno expertně odhadnout), 

 náklady na odstranění důsledků, resp. dosažení stavu co nejpodobnějšího 
takovému, kdyby událost nenastala, včetně rozdílu v tržbách, 

 náklady na zabezpečení (snížení výše zmíněné pravděpodobnosti co nejblíže 
nule). 

Metrika může být agregována coby střední míra nákladů na bezpečnostní havárie za 
pevný časový úsek coby suma součinů pravděpodobností  a nákladů  na 

odstranění jednotlivých rizik, tedy 

 

Dále ji lze srovnat s celkovými náklady na zabezpečení za stejný časový úsek, které 
pochopitelně musí být nižší. Také lze rizika členit na technická a personální, přičemž 
mnohá mohou patřit do obou kategorií. Tato srovnání fakticky naplňují obecné 
dimenze již zmíněné v části 4.3. Kromě nich zabezpečení zkoumat v souladu 
s ostatními metrikami, které se tím stávají dimenzemi – především na různé úrovni 
strukturovanosti, u redundantních i neredundantních struktur, v závislosti na různé 
hodnotě dat (ta hodnotnější musí být zabezpečena lépe) i na jednotlivých místech 

uložení dat, především interních a externích. 
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Samo ohodnocení (odhad) pravděpodobnosti rizika a zčásti i jeho nákladů není zcela 
exaktní proces, jehož výsledky jsou ovšem kvantifikovány dotyčným vzorcem. Chování 
podniku může změnit jak ve snaze o vyšší zabezpečení (snížení nákladů na havárie), 
tak teoreticky i k úspoře nákladů na drahé zabezpečení dat, u nichž jakákoli havárie 
způsobí jen zanedbatelné nebo žádné škody a je velmi málo pravděpodobná. 

5.1 Strukturovanost 

Metrika je na rozdíl od ostatních mimo hierarchičnosti označitelná také coby 
strukturální charakteristika. Strukturální charakteristikou dat je myšlena vlastnost, 
popisující jakým způsobem jsou data vzájemně propojena, jak je definováno schéma, 
které musí dodržovat a do jaké míry jsou data napříč některou z charakteristik 
navzájem převoditelná. 

Problém strukturovanosti dat, potažmo informací se často ze spojitého vidění metriky 
omezuje na 3 úrovně (Bartmann et al. 2011) – data strukturovaná (zejména RDBS, 
obsahující atomické hodnoty a zpravidla vytvářená a zpracovávaná strojově), 
semistrukturovaná (bývá uváděno XML, což není zcela přesné, neboť dotyčný formát 
se může pohybovat na libovolné úrovni strukturovanosti, jak potvrzuje i (Tang et al. 
2011) a nestrukturovaná (prostý text, mediální soubory apod. - zpravidla vytvářená a 
zpracovávaná člověkem). (Boehm, B. W. et al. 1973) definoval strukturovanost coby 
„stupeň, do jaké míry systém či jeho komponenta disponuje jistým vzorem svých 
vzájemně závislých částí“. Dále (Pokorný 2010) mluví o současném trendu posunu od 
„univerzálních databází k datovým prostorům (data space)“, v nichž cílem je „správa 
bohaté kolekce strukturovaných, semistrukturovaných a nestrukturovaných dat“. 

Dále je nutné rozlišovat strukturovanost na úrovni dat a informace. Informace sama  
o sobě může mít více či méně strukturovanou podobu. To ovlivňuje i strukturovanost 
reprezentujících dat, která musí vždy být nižší nebo rovna strukturovanosti dotyčné 
informace. Například stav na účtech bezpochyby lze jak uložit do RDBS, tak i 
reprezentovat pomocí vět v prostém textu (s nevýhodami, které pokládám za 
evidentní). Naopak něčí mluvený projev (ať již zaznamenaný textově nebo 
multimediálně) do RDBS za užití plné normalizace (především 1. NF – atomicita 
hodnot) uložitelný není a je nutné ho reprezentovat nestrukturovaně. 

Nejjednodušší metodou výpočtu strukturovanosti podnikových dat je prostý podíl 
bitové velikosti strukturovaných dat na nestrukturovaných datech, rozlišených dle jejich 
kategorie (například RDBS a texty s multimédii). Zde nastává problém 
s semistrukturovanými daty a s faktem, že multimediální soubory mají obvykle velikost 
neúměrnou ostatním datům, což výsledek silně zkresluje. Možným řešením je násobit 
velikosti různých typů dat indexy, které lze stanovit dle obvyklé velikosti různých typů 
dat v podnicích. U semistrukturovaných dat dále existují metody výpočtu jejich 
samotné strukturovanosti – například (Tang et al. 2011, s. 114) navrhuje využít 
Shannonovu entropii.  

Podobný výzkum každopádně extrémně převyšuje možnosti této práce a v případové 
studii bude proto aplikován nejjednodušší možný princip. Lze předpokládat, že 
vzhledem k zmíněné v průměru (kap. 0) nižší formalitě řízení a vztahů v SME (jak ji 
popsal (Zach et al. 2014)) bude strukturovanost v tomto sektoru obecně nižší než  
u velkých společností. 

Tato metrika je kvantitativní, předpokládáme-li pevně stanovenou metodu výpočtu. 
Chování dokáže změnit, pokud upozorní na nevhodné užití nestrukturovaného uložení 
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informace mající strukturovaný charakter. Nejjednodušším vzorcem je prostý podíl dat 
na všech 3 úrovních strukturovanosti, tedy 

 

kde  jsou data strukturovaná,  semistrukturovaná a  ostatní, nestrukturovaná. 

Jednotkou je prostá bitová velikost, přičemž vzhledem k poměrnému charakteru 
metriky nemusí být uváděna. Také je vhodné výsledek normalizovat k maximální 
přehlednosti, tedy aby jedna z hodnot byla pokud možno rovna 1. Z výsledku lze 
vyvozovat řadu závěrů, přičemž reagováno by mělo být především na výrazný podíl (či 
jeho nárůst) dat nestrukturovaných i semistrukturovaných. Zde musí být rozhodnuto, 
zda je adekvátní vzhledem k podílu méně strukturované informace v podnikové 
ontologii, či zda jde o chybné (zbytečné) ukládání strukturovaných informací 
v nestrukturované podobě. 

I tento podíl lze měřit multidimenzionálně a to kromě základních dimenzí z části 4.3  
u dat různě hierarchických, redundantních, s různou hodnotou a objektivní 
přesností, u obou daných účelů i v jednotlivých umístěních uložení. 

5.2 Hierarchičnost 

Tato metrika je stejně jako předchozí, tedy strukturovanost, jednou ze strukturálně 
charakteristických metrik. Ve své podstatě určuje množství dat, mající hierarchický 
(stromový) charakter. Tato hodnota pravděpodobně bude téměř vždy velmi vysoká. 
Její konkrétní vliv na řízení dat lze obtížně specifikovat, jak je popsáno na konci této 
části (5.2). 

Pojem hierarchie dle je obecně znám coby struktura orientovaného grafu – stromu. 
Dle (Musca et al. 2011) mají „jednotky na nižší úrovni součástí jednotek na úrovni 

vyšší“. Celkově, je-li uvažován orientovaný graf, je uzel hierarchický ve chvíli, kdy 
odkazuje maximálně jeden další (rodič) a je odkazován libovolným množstvím dalších 
(děti). Matematicky tedy  je hierarchický uzel:  

 

kde  je unární predikát hierarchičnosti uzlu a  je binární relace hierarchičnosti (  je 

rodičem ). 

Hierarchické struktury jsou bezpochyby nejvýznamněji reprezentovány formátem XML 
(nejsou-li uvažovány jeho mechanismy užití cizích klíčů). Na informační úrovni lze na 
hierarchie narazit v naprosté většině případů (dokumenty, organizační struktury, 
územní rozdělení apod.) a jsou jak snadno srozumitelné pro člověka, tak i snadno 
vzájemně transformovatelné. Problémem je, že vidění hierarchické struktury je samo  
o sobě jistým úhlem pohledu na věc, neznamenajícím, že podstata ontologie 
zkoumané reality je hierarchická – i v stromové organizační struktuře podniku existuje 
síť neformálních vztahů uvnitř i vně organizace narušující hierarchičnost. 
Hierarchičnost takto vypovídá o schopnosti určité struktury být vyjádřitelná 
hierarchicky – tento transformační proces se nazývá hierarchizace. 

Ve vztahu k strukturovanosti lze říct, že oba pojmy jsou snadno zaměnitelné. 
Například (Zach et al. 2014) zmiňuje méně hierarchickou organizační strukturu SME 

oproti větším společnostem. V kontextu této práce bych podotkl, že strukturovanost je 
sama o sobě podmínkou samotného výpočtu hierarchičnosti, resp. je velmi obtížné 
měřit hierarchičnost u nestrukturovaných dat. Přístup této práce se tedy omezuje 
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pouze na RDBS. Hierarchičností je takto míněn prostý podíl hierarchických uzlů (v 
tomto případě tabulek obsahujících max. 1 cizí klíč). Matematicky se hierarchičnost 
spočítá jako  

 

kde  je počet uzlů a  je binární funkce hierarchičnosti, vracející 0 nebo 1. 

Jedná se o kvantitativní metriku, která má vliv nejčastěji na reprezentaci relačních dat 
v hierarchické podobně – například na webu. Z dimenzionálního hlediska se shoduje 
se strukturovaností – může být měřena na shodné množině dimenzí. 

U hierarchičnosti nelze přímo stanovit, k jakým změnám nebo rozhodnutím mají vést 
nízké nebo vysoké hodnoty, ačkoli obecně vysoká hierarchičnost činí data více 
srozumitelnými a snáze zpracovatelnými, ovšem může vést k tvorbě redundancí. 
Obecně spíše než její pevná hodnota vypovídají její výrazné změny nebo 
nepravidelnosti coby indikátor o tom, že struktura dat se výrazně změnila a je vhodné 
nalézt příčinu. 

5.3 Redundance 

Dle (Clark et al. 2015) je datová množina konzistentní „když každá dvojice případů se 
stejnými hodnotami atributů patří do stejného konceptu“ a fakticky nedochází ke stavu, 
kdy datová základna reprezentuje informaci nedávající reálně možný smysl, popřípadě 
obsahující kontradikci. V databázové teorii se konzistencí myslí především plnění 
integritních i ostatních omezení. Datová základna v podniku ovšem nesestává 
výhradně z RDBS a je proto nutné zohlednit veškerá data především na různé úrovni 
strukturovanosti. Kvalitní návrh datové základy možnosti porušení integritních omezení 
minimalizuje. 

Redundance je jedním z nejtypičtějších případů narušení konzistence, resp. vzniku 
dotyčného rizika neoptimálním návrhem datové základny. Dle (Halpin 2001, s. 112) 
jde o fakt ukládaný v datech vícenásobně. Důsledky kromě známých problémů 
s editací a mazáním a vyšším objeme dat obsahují také nutnost zabezpečení všech 
vícenásobných úložišť (spolu se složitější definicí přístupových práv). Dále problém 
úzce souvisí se strukturovaností; strukturovaná data jsou přirozeně odolnější vůči 
vzniku redundancí díky mechanismům v RDBS a naopak prakticky nulovým 
možnostem na nestrukturované úrovni. I proto a dále vzhledem k omezeným zdrojům 
na IT expertízu v SME lze očekávat nadprůměrnou redundanci v tomto sektoru. 
Naopak vyšší tendence k užívání TASW a předpoklad optimalizovaných úložišť těchto 
řešení může redundanci snižovat, což závisí na míře, do jaké jsou řešení integrována. 

Dále je nutné podotknout, že redundance neznamená nutně negativní jev – kupříkladu 
rozlišení transakčních a analytických dat či mechanismy cacheování náročně 
generovaných dat splňují definici redundance této kapitoly, nicméně mají pro 
redundaci obecně dobře známé důvody. 

Redundanci podnikových dat lze spočítat jako prostý podíl objemu redundantních dat 
(přesněji každé vzájemně redundantní -tice datové množiny) na celkovém objemu 

datové základy. Přitom není nutné hledat redundance v datech samotných (což je 
pochopitelně rušně nemožné) ale pouze sledovat velikost dat ve strukturách, které 
redundanci umožňují (například svým porušením NF v RDBS). Je-li splněn 
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předpoklad, že jedna datová množina reprezentuje právě jeden informační fakt, musí 
být tento podíl menší než 1. Takováto míra může být ještě zpřesněna, jsou-li brány 
v potaz pouze redundance chápané negativně, resp. s přemírou negativních důsledků. 

Samotný podíl lze chápat jako kvantitativní metriku, přičemž případné ohodnocení 
samotných redundancí (tedy zda jde o redundanci a nakolik je odůvodnitelná) je sám o 
sobě kvalitativní proces. Kromě odhalení redundancí samotných  dokáže metrika 
přimět podnik k restrukturalizacím v datové základně a lepšímu ošetření nezbytných 
redundantních oblastí. Celkově tento podíl je spočten jako  

 

kde  je funkce velikosti dat,  jsou data samotná a  je predikát redundance dat – 

jedná se o veškerá data, která nejsou jedinými reprezentanty své informace 
v podnikové datové základně. 

Redundance z hlediska dimenzí je zkoumatelná z hlediska různé úrovně 
strukturovanosti, zabezpečení, u dat do různé míry hodnotných, s určitou mírou 
přesnosti, o jednom ze dvou účelů a různě uložená. 

5.4 Hodnota dat 

Hodnota dat je metrikou nejvíce se blížící svým pojetím řadě metrik již uvedených 
konceptem MBI (Voříšek nedatováno), jak bylo popsáno v části 4.3. 

Samotným principem přístupu Big Data je maximalizace hodnoty dat pro byznys. 
V tomto bývá zmiňován Paretův princip, platící i v této oblasti (Schrage 2013) a dle 
něhož lze předpokládat, že 80% ekonomické hodnoty tvoří 20% dat. Obecně lze 
hodnotu jakékoli podmnožiny podnikových dat definovat jako rozdíl mezi obratem za 
stavu, kdy data podniku jsou k dispozici a stavem, kdy k dispozici nejsou.  

Dále lze členit (resp. je nutné rozlišit) hodnotu dat na hodnotu jimi reprezentované 
informace a samotných fyzických dat. Hodnota informace (jakékoli, která je podniku 
známa) se vztahuje k definici v předchozím odstavci, spočívající v její využitelnosti. 
Hodnota samotných dat se úzce odvíjí od jejich charakteristiky z hlediska ostatních 
metrik – například špatně zabezpečená data mohou mít hodnotu i zápornou vzhledem 
k riziku, které přináší, ačkoli reprezentovaná informace je pro podnik více či méně 
hodnotná. Podobně se může hodnota dat lišit od hodnoty informace, jde-li o data 
nestrukturovaná (bez objektivní příčiny), s výrazně redundantní strukturou či přímo 
nekonzistentní (což již ovlivňuje i informaci), nepřesná (opět vliv na informaci) či 
nekvalitně uložená (fyzická nekvalita nosiče, špatná dostupnost apod.). 

Podstatné je, že do hodnoty dat by měly být započítány i záporné položky, tedy 
především výdaje na jejich úložiště, jeho správu a zpracování dat. Zde se nabízí užití 
některého z přístupů hodnocení návratnosti investic, je-li datové úložiště či jeho část 
pojato coby investice a to způsobem navrženým v (Voříšek 2008, s. 372). Aplikace 
měření např. čisté současné hodnoty investice nicméně je do jisté míry komplikována 
faktem, že zpravidla nejde o jednorázové investice, nýbrž o průběžné výdaje. 

Pokud  je množina dat,  je funkce výnosu vyjádřená finanční hodnotou v časovém 

úseku ,  jsou náklady na údržbu a správu a  je střední riziko dle části 0, potom lze 

hodnotu spočítat jako 
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přičemž jednotkou je konkrétní měna. Hodnota dat je zkoumatelná dle dimenzí na 
základě veškerých ostatních metrik. 

5.5 Přesnost 

Problematika přesnosti se úzce váže k často užívanému pojmu „data quality“. Tento 
pojem pokládám za značně široký a nejednotně definovaný, teoreticky pokrývající 
veškeré metriky zmíněné v této práci (například (Büllesbach 2010, s. 256) ji definuje 
jako „stav úplnosti, validity, konzistence, včasnosti a přesnosti, který dělá data 
vhodnými pro konkrétní použití“). Obecně lze pojmem myslet kvalitu datové 
reprezentace informace – kvalita informace jako takové nedává smysl, neboť ta je ze 
své podstaty objektivní realitou samotnou a ani (Begg a Caira 2012; Khatri a Brown 
2010) kvalitu nerozlišují na těchto dvou úrovních. Proto je v této práci pojem zúžen na 
přesnost datové reprezentace informace. 

Nejzákladnějším měřítkem u většiny dat je prostá binární pravdivost. Tu lze u řady 
(zejména numerických) dat rozšířit o fuzzy koncept „pravdivosti do jisté míry“ (hodnota 
náležící uzavřenému intervalu ). Dále je nutné podotknout, že přesnost dat se 

dělí na subjektivní (podnikem v daný moment ověřitelná) a objektivní (zcela reálná, 
ověřitelnost prakticky nedosažitelná). Subjektivní přesnost dále obsahuje nepřesnosti 
účelové (úspora úložiště, bezpečnost apod.) a neúčelové (chyby, šumy apod.). 
Ověřitelnost přesnosti úzce souvisí se strukturovaností – zatímco strukturovaná data 
lze automatizovaně analyzovat, u semistrukturovaných je toto velmi obtížné až 
nemožné, stejně jako u dat nestrukturovaných. 

Kvůli tomuto členění je dosti obtížné stanovit jednotný výpočet. Metrika přesnosti 
může být pojata kvalitativně jako celková správnost dat – průměrná subjektivní 
přesnost (objektivní není prakticky měřitelná) a průměrná správnost, beroucí v potaz 
pouze účelové nepřesnosti, tedy analogicky k redundanci dle následujícího vzorce, 
pokud  je predikát účelové nepřesnosti dat – jedná se tedy o ta data, u jejichž 

struktury (nejčastěji databázové tabulky, resp. jejího vzorce) byly stanoveny nižší 
nároky na přesnost: 

 

Dimenzí přesnosti může být strukturovanost, hierarchičnost, úrovně hodnoty dat, 
velmi výrazně účel (přesnost dat transakčních a analytických se může lišit do značné 
míry) a uložení. 

5.6 Účel 

Data v podniku lze na základě (BI / DW Insider 2011) rozdělit dle účelu jejich užití na 

transakční (OLTP – podpora automatizace procesů, často měněna) a analytická 
(OLAP – podpora rozhodování, obvykle jen ukládána a čtena). OLAP databáze jsou 
dále chápány jako jeden z nejdůležitějších prvků Business Intelligence (BI). Zde je 
v kontextu SME nutno podotknout, že např. (Horáková a Skalská 2013) shrnuje několik 

průzkumů ukazujících, že „čím menší je firma, tím méně užívá BI“ vzhledem ke 
komplexitě a ceně této technologie. 

V kontextu ostatních metrik lze toto členění dvojích dat reprezentujících jednu 
informaci považovat za formu redundance, která je však zdůvodněna a vhodným 
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způsobem ošetřena. I zde ovšem narůstají nároky na zabezpečení obou oblastí. 
Z hlediska strukturálních charakteristik patří pod OLAP zpravidla výhradně data 
strukturovaná a to nejčastěji v typu struktury známé jako snowflake – centrální tabulka 

faktů (nehierarchická) odkazující na tabulky dimenzí (zcela hierarchické). Hodnotu 
obojích dat je velmi obtížné srovnávat vzhledem k jejich rozdílnému významu pro 
fungování businessu a faktu, že OLAP přinejmenším zčásti (vyjma do jisté míry 
starých historických dat) je extrahován z OLTP pomocí ETL4 a tato vzájemně se 
překrývající redundantní podmnožina obou oblastí má fakticky společnou hodnotu. 

Metrika pro užití v SME týkající se datového účelu tedy může být metrikou měkkou, 
analyzující zda data jsou do obou oblastí členěna, zda je toto členění fyzické (na 
principu BI, tedy analytická data jsou extrahována a ukládána – úspora výpočetních 
nákladů) nebo virtuální (data jsou při každém užití generována znovu – jednodušší při 
méně častém užívání). Pro přesné ohodnocení lze nejjednodušeji pouze klasifikovat 
data jako transakční či analytická, popřípadě zavést kategorii dat transakčně-
analytických s nevymezeným účelem, který vzhledem k formalitě řízení SME lze do 
značné míry předpokládat. To umožňuje spočítat poměr velikosti všech 3 kategorií 
analogicky ke strukturovanosti, tedy 

 

Tento poměr má patrně význam pouze na celopodnikové úrovni (přinejmenším u 
SME), případně pak úrovni několika divizí a žádné další dimenze tedy nemá smysl 

doplňovat. Z jeho hodnoty lze prakticky odvozovat především výrazné výkyvy 
(podobně jako u hierarchičnosti) ve velikosti některé ze 3 uvedených složek, u nichž 
by mělo být zjištěno, zda odpovídají aktuálnímu stavu businessu (např. velké nové 
zakázky – nárůst analytických dat) a nejedná se např. o chybu v návrhu struktury nebo 
bezpečnostní havárii. 

5.7 Uložení 

Analýza datového úložiště s informačním rozměrem nesouvisí. (Voříšek 2008, s. 242) 
uvádí, že „cílem řízení datových zdrojů je tak dosáhnout optimálního rozsahu a kvality 
dat pro provozované aplikace a současně najít efektivní poměr mezi interními, 
vlastními datovými zdroji podniku a využitím exteních datových bází a informačních 
služeb“. S dnešním trendem outsourcingu a cloud computingu může být nicméně 
obtížné některá data v tomto ohledu klasifikovat - (Voříšek 2008, s. 321) například 
uvádí, že podniková data mohou být zpracovávána externím subjektem, popřípadě 
může být outsourcováno celé datové centrum (Voříšek 2008, s. 326). Zde se nabízí 
prosté členění fyzického úložiště dle jeho vlastnění představitelem podniku či externím 
subjektem. Z tohoto hlediska každopádně vzhledem ke zmíněnému trendu a 
populárním aplikacím typu Dropbox a Disk Google patrně budou externí data 
přinejmenším v SME sektoru převažovat. Další a pravděpodobně aktuálnější možností 
je členění na data, k nimž podnik má přístup na úrovni filesystemu a data, která jsou 
dostupná pouze prostřednictvím cloudové aplikace. 

Z finančního hlediska se interní a externí data liší tím, že u externích dat odpadá 
počáteční investice do fyzického HW a jsou financována pravidelnými (obvykle měsíčn   

                                                           
4 ETL - Extract, transform, load – transformační datový proces užívaný především pro 
plnění datových skladů 
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ími) platbami. Dále existuje rozdíl v bezpečnosti, jejíž zajištění je u externích dat 
fakticky outsourcováno – poskytovatel tedy data ochrání pravděpodobně efektivněji, 
nelze však vyloučit jejich zneužití. 

Rozhodnutí o outsourcingu datového úložiště závisí na řadě charakteristik dotyčných 
dat – velikosti, potřebě zabezpečení přístupu, potřebě dostupnosti (z jednoho či více 
míst) a potřebě rychlosti přístupu k nim. 

Dotyčný poměr velikosti interních a externích dat je opět kvantitativní metrikou. 
Chování podniku dokáže změnit při plánování datové architektury (coby jednoho 
z architektonických pohledů Enterprise Architecture, tak jak ji popisuje např. (Gála et 
al. 2013, s. 109)) a vypočítá se vzorcem 

 

Konkrétní závěry z výsledného podílu závisí výrazně na charakteru podnikání firmy; 
především například potřebě data zabezpečit, přistupovat k nim z mnoha míst či hlídat 
jejich přesnost a konzistenci. 

Je doplnitelný o kompletní škálu dimenzí založených na ostatních metrikách: například 
ho lze ho měřit na datech o různé strukturovanosti a potažmo i hierarchičnosti. 

5.8 Shrnutí metrik 

Tato část shrnuje ve strukturované podobě veškeré metriky a jejich hlavní parametry 
v následující tabulce (Tabulka 1). 

Tabulka 1- shrnutí metrik 

Název Kód Podrobný název Vzorec  Jednotka KPI/KGI Dimenze 

Bezpečnost B střední míra 
nákladů na 
bezpečnostn
í havárie 

 

Měna KGI Čas, S, HI, 
R, HO, UC, 
UL 

Strukturovan
ost 

S podíl dat na 
všech 3 
úrovních 
strukturovan
osti 

 kB KGI Čas, HI, P, 
R,  UC, UL 

Hierarchično
st 

HI podíl 
hierarchickýc
h jednotek 
dat 

 

kB, % KPI Čas, S, P, R,  
UC, UL 

Redundance R Podíl 
redundantníc
h dat 

 

kB, % KGI Čas, B, S, 
HI, HO, P, 
UC, UL 

Hodnota HO Rozdíl 
výnosů a 
nákladů dat 
za časový 
úsek 

 Měna KGI Čas, B, S, 
HI, R, P, UC, 
UL 

Přesnost P Podíl 
subjektivně 
přesných dat 

 

kB, % KPI Čas, S, HI, 
HO, UC, UL 
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Název Kód Podrobný název Vzorec  Jednotka KPI/KGI Dimenze 

Účel UC  Poměr 
transakčních, 
smíšených a 
analytických dat 

 kB KPI Čas, UL 

Uložení UL Poměr interních 
a externích dat 

 kB KPI Čas, B, S, 
HI, R, HO, 
P, UC, 

6. Příklad užití 

Příklad užití se na rozdíl od případové studie v části 7 zabývá pouze jednoduchým 
popisem procesu řešení praktického problému použitím navržených metrik. V tomto 
případě je navržena fiktivní malá velkoobchodní firma dodávající potravinové 
ingredience. Problémem je náhlý a nákladný nárůst objemu datové základny. 

V souladu s navrženými metrikami si lze postupně pokládat následující otázky, které 
vymezí problém a jeho příčiny coby multidimenzionální objekt. Srovnávány jsou vždy 
hodnoty metrik před prvními znatelnými dopady problému a v současnosti, což 
odpovídá nejdůležitější časové dimenzi všech metrik, jak je uvedena pro příklad  
u strukturovanosti. Dimenze uvedené v podúrovni jednotlivých metrik jsou ukázány 
pouze u prvních dvou metrik z důvodu rozsahových omezení práce a jejich snadné 
odvoditelnosti. 

Následující seznam uvádí příklady otázek, které si dotyčná firma na základě hodnot 
jednotlivých má položit, příklad odpovědi a možného řešení. 

1. Bezpečnost. Která bezpečnostní rizika (z jejich seznamu o struktuře uvedené 

v části 0) výrazně mění své parametry (nárůst jejich pravděpodobnosti nebo 
nákladů případné havárie) v důsledku nárůstu objemu dat? Jaká bezpečnostní 
rizika mohou naopak být příčinou nárůstu dat? Příklad odpovědi: došlo 

k chybnému mnohonásobně redundantnímu zápisu aplikace do RDBS  - nárůst 
nezabezpečených strukturovaných redundantních dat. Je nutné zvýšit úroveň 
normalizace a otestovat aplikaci. 

a) Týkají se rizika nestrukturovaných dat mimo RDBS, u kterých hrozí nižší 
úroveň ochrany? 

b) Týkají se rizika nepříliš hierarchických, a tedy složitých a málo přehledných 
dat? 

c) Týkají se rizika redundantních dat, která je nutné zabezpečit vícenásobně? 

d) Kde jsou problematická data uložena, případně jaká část z nich je 
interní/externí? 

2. Strukturovanost. Narůstá objem převážně strukturovaných nebo 

nestrukturovaných dat? Příklad odpovědi: narůstají nestrukturovaná data na 
fileserveru kvůli přijetí nového nezaškoleného zaměstnance. Je nutné upravit 
uživatelskou kapacitu a zaměstnance upozornit. 

a) Časová dimenze: Tato míra je měřitelná z porovnání podílu dat  

o jednotlivých charakteristikách dle návrhu v části 5.1, a to pro stav před 
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zmíněným problémem a v současnosti. Zde lze odhalit například nevhodné 
ukládání informace o jisté strukturovanosti méně strukturovanými daty. 

b) Jsou dotyčná ne/semi/strukturovaná data zároveň výrazně hierarchická 
či nehierarchická? 

c) Atd. 

3. Hierarchičnost. Podobný případ jako strukturovanost; vysoký nárůst 

hierarchičnosti nicméně může odhalit redundance způsobené nevhodnou 
hierarchizací informace o nehierarchickém charakteru. Příklad odpovědi: 
informace o rozpisu sportovních kurzů nejsou hierarchické, tedy je nelze přímo 
(semistrukturovaně) vypisovat na web bez vzniku mnohonásobných redundancí. 
Je nutné změnit strukturu dat na webu, konkrétně dotyčné schéma XML. 

4. Redundance. Podobně jako u bezpečnosti, redundance může být analyzována 

coby důsledek narůstání objemu dat (při větších objemech lze předpokládat i 
nárůst objemu dat redundantních) i příčina – v tomto případě jde o stav, kdy 
narůstá objem dat, aniž by úměrně tomu narůstala i míra informace daty 
reprezentovaná a držená podnikem. Příklad odpovědi: RDBS obsahuje tabulku 
porušující 3NF, je třeba ji normalizovat. 

5. Hodnota. Narůstá-li objem dat, lze očekávat i růst hodnoty, která je jimi držena. 

Pokud  se tak neděje, měla by být položena otázka, zda dotyčná narůstající data 
má smysl uchovávat a případně do jaké míry, aby jejich hodnota přinejmenším 
převyšovala náklady na uchování a zpracování. Příklad odpovědi: Stále jsou 
evidovány informace o dávno neaktivních klientech a jejich přesné docházce, 
které nelze nijak využít a jejichž evidence je drahá. Měla by být zrušena. 

6. Přesnost. Metrika se v tomto ohledu výrazně podobá hodnotě – zde je nutné 

určit, jaká přesnost dat přináší dostatečnou hodnotu, která není na úkor velikosti. 
Tím lze odhalit ukládání dat o zbytečně vysoké přesnosti. Příklad odpovědi: 
Informace o časech příchodu klientů do areálu jsou evidovány s přesností na 
vteřiny, což je zbytečné a navyšuje velikost databázové tabulky téměř o třetinu. Je 
nutné omezit přesnost na minuty. 

7. Účel. Členění transakčních a analytických dat je samo o sobě redundancí (jak 

bylo popsáno v části 5.6). Zatímco u analytických dat prakticky vždy dochází jen 
k nárůstu objemu, u dat transakčních situace není tak jednoduchá – zpravidla by 
neměla obsahovat historické informace a jejich velikost by měla být úměrná 
komplexitě aktuální situace v podniku (např. počet zakázek). Abnormální nárůst 
transakčních dat tedy indikuje nevhodné nastavení ETL procesů. Příklad 
odpovědi: nárůst probíhá u dat transakčních i analytických, jejichž poměr se 
nemění, ačkoli starší data již mají pouze analytický význam. Je nutné je po 
zpracování ETL z OLTP průběžně mazat. 

8. Uložení. V zásadě nejjednodušší metrika, pomáhající lokalizovat nárůst objemu 

dat – relační databáze, aplikační cache, dokumentový server apod. Datový nárůst 
dokáže lokalizovat a je nezbytná pro následné ošetření problému a analýzu 
důsledků. Příklad odpovědi: narůstá velikost mailové schránky, kam jsou zcela 
chaoticky a duplicitně směřovány některé dokumenty a mediální soubory; 
schránka následně slouží jako úložiště. Je nutné specifikovat dotyčný podnikový 
proces a ošetřit tok těchto souborů aplikačně. 
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7. Evaluace na případové studii 

Následující případová studie analyzuje vývoj metrik v reálné malé pražské firmě, 
zabývající se organizováním sportovních kurzů s ročním obratem do 2 mil. korun. 
Podnikovým systémem v tomto případě je IASW webová aplikace zajišťující podporu 
procesů přihlašování klientů, evidence jejich účasti, účtování plateb a související 
agendu. Aplikace používá vlastní relační databázi MySQL. Dále zpracovává data 
z Google kalendáře (využitého k vypisování termínů lekcí), dvou sociálních sítí 
(Google+ a Facebook, využitých ke komunikaci, sdílení příspěvků a fotogalerii) a nelze 
nezmínit důležitá data v e-mailových schránkách. 

Cílem analýzy je strukturovaný popis stavu datové základny a vytyčení hlavních 
problémových oblastí. Veškeré hodnoty neuvádějící jinak mají platnost ke dni 16. 7. 
2016, případně pak za celý uplynulý rok, což odpovídá časové dimenzi. Z hlediska 

podnikové dimenze je vzhledem k velice malé firmě a neformální struktuře každá 
metrika počítána za celý podnik. 

7.1 Bezpečnost 

Analýza datové bezpečnosti spočívá v sestavení seznamu rizik a jejich parametrů dle 
popisu v části 0. Následující tabulka obsahuje jejich shrnutí pro období 1 kalendářního 
roku. 

Riziko Příčina Důsledek Pravděpodobnost Náklady na 
odstranění 

Náklady na 
zabezpečení 

Prolomení 
přístupu do 
systémové 

administrace 

Špatně 
zabezpečen
é koncové 
HW zařízení, 
nezodpověd
ná změna 
hesla, přímý 
útok 

Ztráta dat 
vzhledem 
k dennímu 
zálohování 
minimální. 
Zneužití dat 
může vést 
k extrémním
u poškození 
image firmy 
a ztrátě řady 
klientů a 
zneužití 
jejich 
osobních 
údajů. 

Heslo měněno 
zřídkakdy, známo 
pouze 2 osobám. 
Existuje ochrana 
proti útoku hrubou 
silou (doposud 
nezaznamenán). 
Odhad: 0,05% 

Během roku 
aktivních 
v průměru 316 
klientů. 
Průměrné 
marketingové 
náklady na 
získání 1 klienta: 
38 Kč (při 
zhoršení image 
firmy narostou). 
Klient v průměru 
za rok platí 
kurzovné 4100 
Kč. Při ztrátě 
50% klientů 
celkové náklady 
odhadovány na 
659 800 Kč. 

Implementace 
typového 
zabezpečení 
systému: 
automatizovan
á analýza 
bezpečnosti 
aplikace a 
následné 
úpravy: 5 500 
Kč. 

Zneužití 
firemního e-

mailu 
zaměstnancem 

Konflikt nebo 
nízká 
loajalita 
zaměstnanc
e, nátlak 
konkurence. 

Ztráta 
řádově 
několika 
klientů, 
zhoršení 
pověsti 
firmy. 

Konflikty se 
zaměstnanci 
doposud 2 za 3 
roky. Odhad: 
18%. 

Odstranění 
závisí na 
komunikaci 
s dotyčnými 
klienty, náročné 
především 
časově. Odhad 

Přísnější 
kontrola 
schránek, 
náročná 
časově pro 1 
zaměstnance: 
3 600 Kč. 
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Riziko Příčina Důsledek Pravděpodobnost Náklady na 
odstranění 

Náklady na 
zabezpečení 

při 50% 
úspěšnosti: 
5 000 Kč. 

Selhání 
poskytovatele 

hostingu 

Útok přímo 
na 
hostovanou 
databázi 
nebo 
administračn
í rozhraní. 

Podobné 
jako 
prolomení 
firemní 
databáze, 
ovšem 
možná 
nefunkčnost 
aplikace po 
neznámou 
dobu. Riziko 
zneužití dat 
malé 
vzhledem 
k počtu 
ostatních 
firem. 

Pravděpodobnost 
prakticky 
neodhadnutelná, 
u poskytovatele 
ovšem komplexní 
selhání doposud 
nikdy nenastalo. 
Odhad: 0,02%. 

Pravděpodobně 
kompenzovány 
dodavatelem 
hostingu. Při 
nutnosti přejít na 
jiného pouze 
práce IT 
pracovníka  - 
odhad: 8 000 
Kč. 

Zabezpečení 
není ze strany 
firmy možné 
(prakticky se 
rovná 
nekonečným 
nákladům). 

Prolomení 
přístupu do e-
mailu nebo na 

sociální síť 

Špatně 
zvolené 
heslo, 
selhání 
poskytovatel
e, sabotáž 
ze strany 
zaměstnanc
e 

Výrazné 
ohrožení 
image firmy 
a ztráta 
zákazníků, 
krádež dat o 
komunikaci a 
jejich ztráty 
(jsou 
obtížněj 
zálohovateln
á) 

Možné prakticky 
jen uhodnutí 
slabého hesla, 
selhání 
poskytovatele při 
dnešním 
zabezpečení 
prakticky 
nemyslitelné, 
sabotáž 
zaměstnance 
nelze nikdy 
vyloučit. Odhad: 
1%. 

Obnovení 
obsahu a 
komunikace 
s postiženými 
klienty – odhad: 
15 000 Kč. 

Častá změna 
hesla, hlídání 
přístupových 
práv, téměř 
bez nákladů. 
Odhad: 600 
Kč. 

Střední míra nákladů na odstranění následků havárie za 1 rok je tedy dle vzorce 
v části 0 rovna 

   

Střední míra nákladů na zabezpečení je rovna  Náklady na 

zabezpečení jsou tedy vyšší než náklady na případnou havárii, což není zcela 
správný stav a je vhodné současnou strategii zabezpečení přehodnotit (zlevnit či 

přehodnotit parametry jednotlivých bezpečnostních rizik) a poté dále sledovat, zda 
některá z rizik výrazně nezmění své parametry. Zde je nutné podotknout, že 
implementace vyššího zabezpečení aplikace není nákladem na jeden rok, ale 
prakticky na období do její výrazné změny (odhadem 3 roky, jak je běžné u investic do 
IT), což výsledek do jisté míry zkresluje. 
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7.2 Strukturovanost 

Strukturovaná data jsou obsažena primárně v relační databázi (konkrétně všech 
tabulkách kromě jedné, ukládající semistrukturované a customizovatelné šablony textů 
s proměnnými ke generování). Jejich velikost je 525 kB. Dále za ně lze považovat 

data v kalendáři Google. V nekomprimované podobě má jejich export ve formátu ICS 
velikost 152 kB (ve stejný den). Celkem: 677 kB. 

Za semistrukturovaná data lze pokládat databázovou tabulku zmíněnou v předchozím 
odstavci o velikosti 87 kB. Dále do této skupiny pravděpodobně patří i příspěvky na 

sociálních sítích, jejichž velikost ovšem pravděpodobně není měřitelná. 

Veškerá ostatní, tedy nestrukturovaná data obsahují především mediální soubory a 
obsahy mailových schránek. Média (z naprosté většiny fotografie, uložené ve všech 
úložištích oficiálně patřících firmě) mají velikost 412 MB. Mailová schránka má velikost 
319 MB. Celkem: 731 MB. 

Je-li měřen poměr všech 3 kategorií, normalizovaný podíl vychází .  

Výrazná převaha nestrukturovaných dat je způsobena bezpochyby jak externími 
faktory, tedy samotným charakterem nestrukturovaných dat a jejich neúspornosti, tak i 
nízkou formalitou řízení v SME (popsáno v části 2.1), kde pravděpodobně větší podíl 
komunikace probíhá nestrukturovanou formou za pomoci e-mailu. Dotyčný poměr tedy 
je odpovídající (má své odůvodnění); při jeho výrazné změně nicméně je nutné znovu 
hledat příčiny, které mohou indikovat strukturální či bezpečnostní problém. 

7.3 Hierarchičnost 

V souladu s definicí v části 5.2 je hierarchičnost měřena pouze z RDBS. Celkově 10 
tabulek z 37 obsahuje více cizích klíčů, čímž nesplňují definici hierarchičnosti. 
Hodnota je tedy 0,73. Tato hodnota poukazuje na vysoký podíl informačních struktur, 

které navzdory své ontologické správnosti jsou obtížně hierarchizovatelné, tedy 
například reprezentovatelné na webu. 

Praktickým příkladem je tabulka s výpisem kurzů, které vždy spadají do 1 období a 
konají se v 1 areálu. Reprezentace na 1 stránce (tedy pomocí čistě hierarchické 
struktury) způsobuje redundanci a tím i nižší přehlednost, kdy při třídění nejprve dle 
období jsou redundantní informace o areálech, což platí i naopak. 

Tato porušení hierarchičnosti lze tedy využít k optimalizaci webu, kdy nehierarchické 
informace jsou rozděleny do více propojených stránek, čímž redundance fakticky 
zaniká. 

7.4 Redundance 

Ve svém klasickém pojetí v rámci RDSB redundance zpravidla je důsledkem porušení 
některých z normálních forem. V dotyčné podnikové RDBS lze narazit na jediný takový 
příklad – u klientských přihlášek je evidována logická hodnota jejich retencí, tedy 
informace o tom, zda byla přihláška prodloužena do příštího období. Tato informace 
v databázi je fakticky uložena podruhé (je nutné dohledat následnou navazující 
přihlášku), jedná se ovšem o složitý a tedy výkonnostně náročný dotaz a redundance 
tak je odůvodnitelná. Velikost těchto redundantních dat je vzhledem k binárnímu 
uložení v řádech několika kB, tedy zanedbatelná. 
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Podstatnější položkou je cache samotné aplikace, především pak její úložiště 
vygenerovaných fragmentů HTML kódu. Nekonzistence vzniká nedostatečnou 
invalidací cachované položky. Podobně jako v předchozím případě i zde je důvodem 
optimalizace výkonu. Velikost cache je 19,9MB. 

Třetí redundantní položkou jsou účetní informace o konání jednotlivých lekcí. Zatímco 
kalendářní rozpis samotný je evidován v aplikaci Google Kalendář, samotné uzávěrky 
období již ukládá RDBS. V tomto případě je přinejmenším sporné, zda jde  
o redundanci – kredit jednotlivých klientů a plat zaměstnance je zjistitelný jak 
z kalendáře, tak i z RDBS, ovšem pouze s užitím ceníku a soupisu plateb, 
evidovaných rovněž v RDBS. Nekonzistence v tomto případě vzniká, pokud se 
informace z účetní uzávěrky neshodují se stavem kalendáře a aktuálního ceníku. 
Protože jde o kombinaci více datových zdrojů dohromady tvořících částečně 
redundantní položku, je změření velikosti relativně obtížné. Proto lze předpokládat, že 
redundantní je informace o účetní uzávěrce (vyjma jejího data) v RDBS. Velikost 
dotyčných tabulek je 48 kB. 

Jiná redundance v datech nebyla nalezena. V konečném důsledku by bylo možné 
vyhledávat redundance i mezi nestrukturovanými daty (obsah mailu), což ovšem 
dalece převyšuje možnosti této práce. Pro stanovení podílu redundantních dat tedy je 
vhodné zohlednit pouze data, na nichž byla redundance dohledatelná – v tomto 
případě RDBS, filesystem na serveru a kalendář. Celková velikost je 181,612 MB. 
Redundance datového úložiště tedy je 11%. Největší problematickou redundantní 
položkou je tedy aplikační cache, která ačkoli podstatně zrychluje odezvu aplikace, by 

měla být prověřena, zda její konzistence je dostatečně hlídána a nehrozí tak zásadní 
problém. 

7.5 Hodnota 

I z hlediska hodnoty lze podniková data členit na více oblastí. 

První oblastí jsou data nesoucí historii komunikace vně podniku i uvnitř. Sem patří 
především obsahy mailových schránek. Jejich funkce je především záložní – v případě 
sporu o validitu ostatních dat může tato komunikace posloužit k jejich opravě. 
Vyčíslitelnost jejich hodnoty je obtížná, neboť dotyčná data nejsou nezbytná – veškeré 
zásadní informace získané pomocí mailu eviduje podniková RDBS. V případě jejich 
ztráty tak prakticky hrozí pouze ztráta komunikace s několika posledními potenciálními 
novými klienty (průměrně 3 za týden) odhadovaná na 6 000 Kč. Náklady na ukládání 
mailů nejsou žádné. 

Druhou oblastí je evidence rezervací kurzů klienty. Zde jde naopak o naprosto 
nezbytná data, která při ztrátě nastartují extrémně náročný proces nového sběru 
údajů, ztrátu výrazného podílu klientů a veškerých historických informací. Vzhledem 
k průměrnému obratu podniku a při případné ztrátě poloviny klientů je případná škoda 
a tedy hodnota dotyčných dat 460 000 Kč. 

Třetí oblastí je účetní evidence. Její ztráta by znamenala především nutnost odpustit 
klientům neprokazatelnou část jejich kurzovného (při pravidelných měsíčních platbách 
v průměru 77 000 Kč) a možné vyplacení nezasloužené mzdy zaměstnancům (nelze 
přesně spočítat, pravděpodobně v řádu tisíců korun). 

Hodnota podnikových dat tedy je rovna přibližně 543 000 Kč. Na základě toho je 

vhodné dále plánovat investice do dalšího zabezpečení, zálohování nebo i případného 
pojištění. 
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7.6 Přesnost 

Jak určuje část 5.5, přesnost je měřitelná pouze subjektivně u dat účelově 
nepřesných. 

V případě podnikových dat existuje jediná účelová nepřesnost – vedení kurzů 
jednotlivými trenéry je evidováno pouze z hlediska jejich náležitosti k jednotlivým 
skupinám klientů a případná suplování nejsou brána v potaz. Jejich evidence 
znamená jistou práci navíc v hodnotě 600 Kč/měsíc, přičemž data by byla využitelná 
pouze pro analytické účely a jejich rozdíl oproti současnému stavu by byl minimální. 
Dle odhadu za minulý rok se tak děje pouze ve 2% případů. RDBS tak obsahuje 

pouze 1,8kB nevalidních dat a přesnost tak je . 

Ačkoli jde o vysokou hodnotu, tak nalezená nepřesnost částečně brání dalšímu rozvoji 
aplikace například v oblasti účtování mezd nebo analýze výsledků práce. Proto je 
vhodné podíl nepřesných dat do budoucna sledovat a zvažovat, zda  

7.7 Účel 

V datové struktuře podniku nejsou analytická a transakční data jednoznačně 
oddělena. Prakticky jedinou zkoumanou položkou, která vypovídá o výkonnosti 
podniku je retence klientů – podíl těch, kteří se v dalším období přihlásili na kurz 
znovu. Jak již uvedla část 7.4, tato informace je evidována uvnitř transakčních dat. 
Samotný datový sklad tak fyzicky neexistuje a je realizován pouze prostřednictvím 
databázového pohledu s charakteristikami jednotlivých přihlášek a retencí samotnou, 
chápanou v kontextu úlohy dobývání znalostí jako cílovou proměnnou. Tento pohled je 
nicméně uložen v cache uživatelského rozhraní o velikosti 193kB. 

Tento přístup datové analýzy do jisté míry zpomaluje, což vzhledem k jejich ad-hoc 
povaze v malé firmě nemá význam. Na druhou stranu ovšem minimalizuje redundanci, 
která je omezena pouze na již zmíněnou položku retence; veškeré ostatní jsou vždy 
aktuální. Jediným problematickým aspektem je nemožnost analýzy retence dle trenérů 
vázaných na přihlášku, kterých může být více (vztah o kardinalitě ). Tento 

problém prakticky je důsledkem porušení hierarchičnosti a není prakticky řešitelný. 

Celková normalizovaná hodnota poměru dat o 3 základních účelech dle vzorce z části 
5.6, pakliže externí data považujeme za transakčně-analytická, je rovna 

. Na tom je podstatný zejména výrazný podíl dat s nevyhraněným 

účelem (transakčně-analytických). To vede přinejmenším k méně přehledné struktuře 
datové základny a problémům při nastavení ETL procesů. Obecně je tedy vhodné do 
budoucna toto členění přesněji vymezit a podíl nevyhraněných dat snížit na nejmenší 
možnou míru. 

7.8 Uložení 

Veškeré fyzické úložiště podnikových dat je outsrourcováno. V důsledku toho lze za 
interní („přímo“ přístupná) data považovat webovou aplikaci. Ta se skládá 
z filesystému obsahujícího kromě programového kódu a některých multimediálních 
souborů především aplikační cache. Další položkou je RDBS na bázi MySQL. Jejich 
velikost činí 43,8MB. 
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Externí data nejsou dostupná přímo, nýbrž prostřednictvím některé z cloudových 
aplikací. Zde se jedná o mailové schránky, sociální sítě a kalendář. Velikost dat na 
sociálních sítích není měřitelná; ostatní položky mají velikost 320MB. 

Náklady na provoz datového úložiště jsou tedy jednoznačné – interní data jsou 
ukládána v rámci webhostingu za částku 263Kč / rok, zatímco na data externí se 
žádné přímé náklady nevztahují. Poměr interních a externích podnikových dat je tedy 
(při zkreslení daty ze sociálních sítí) je tedy 1:7,3. 

Vzhledem k tomu, že platba za interní úložiště je nutností v rámci provozu 
informačního systému a jedná se prakticky o nejmenší možnou částku, nejsou na 
ukládání žádných dat vynakládány zbytečné náklady. 

8. Shrnutí výsledků 

Při výpočtu řady metrik se ukázalo, že ne vždy lze hodnoty stanovit exaktně a v řadě 
případů je nutné přistoupit k odhadům na základě pravděpodobnosti. Zatímco obě 
strukturální charakteristiky, strukturovanost, do jisté míry redundance a přesnost (na 
základě účelových nepřesností) se ukázaly jako metriky poměrně tvrdé (tj. při 
standardizovaném výpočetním postupu bude hodnota vždy stejná), pro bezpečnost a 
hodnotu toto zcela neplatí. Metrika způsobu uložení dat (v kontextu práce znamenající 
poměr dat interních a externích) v zásadě standardizována být může také, pakliže 
velikost je stanovitelná (viz problém se sociálními sítěmi). 

Experimentální výpočty také ukázaly, že řada metrik navzájem velmi úzce souvisí a 
fakticky se stává dimenzemi metrik jiných. Bezpečnost může být prakticky počítána 
pouze společně s hodnotou dat (z hlediska nákladů na jejich ztrátu) a naopak hodnota 
se odvíjí nákladů, které by v důsledku ztráty pro podnik vznikly. Tyto metriky lze tedy 
charakterizovat dle klasifikace od (Shah 2013) jako průzkumné a kauzální. Dále 
bezpečnost má vazbu na redundanci – redundantně reprezentovanou informaci je 
nutné zabezpečit na více místech. Strukturovanost do jisté míry vyjadřuje, nakolik je 
řada ostatních metrik na datech vypočitatelná – především hierarchičnost, redundance 
a přesnost. Hierarchičnost samotná nejvíce vyjadřuje možnost reprezentace dat 
hierarchicky a tedy přehledně pro člověka, což má určitý vliv na personální bezpečnost 
informací. Strukturovanost a hierarchičnost lze dle (Shah 2013) klasifikovat jako 
vykazující a pravděpodobně i do jisté míry korelované. Metrika redundance se ukázala 
být tvrdá na úrovni strukturovaných dat, ovšem může vést ke sporům napříč 
heterogenními strukturami o to, zda a do jaké míry se o redundanci skutečně jedná. 
Hodnota dat se ukázala jako jedna z neproblematičtějších metrik, u níž se střetává 
pohled na cenu z hlediska nezbytnosti dat (může být nulová) pro podnikání a ryze 
ekonomický pohled na maximální cenu, kterou by forma byla za data ochotna zaplatit. 
Metrika přesnosti v zásadě splnila očekávání – řada účelových nepřesností má 
náklady na odstranění vyšší než výnosy z vlastnictví přesnější informace. Datový účel 
se ukázal jako členění téměř výhradně pro strukturovaná data, přičemž analytická data 
se ukázala jako fyzicky neexistující (virtuální). Obecně lze každopádně podobný jev 
předpokládat u velkého počtu SME, které na analytickou činnost mohou postrádat 
zdroje. Metrika uložení dat poukázala, že ryze interní data na nosičích přímo 
vlastněných podnikem v dnešní době nemusí vůbec existovat a je nutné přistoupit 
k pozměněné definici. 

Pro další závěry by patrně bylo nutné provést rozšířenou studii srovnávající hodnoty 
metrik napříč dvěma nejpravděpodobnějšími dimenzemi – větším počtu firem, 
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členitelných dle řady hledisek (geograficky, dle velikosti a obratu firmy) a časovém 
vývoji. Za tímto účelem by bylo vhodné zbudovat datový sklad na principu BI, který by 
dokázal dotyčná měření přehledně agregovat napříč zmíněnými dimenzemi. 

9. Závěr 

Tato práce navrhla a experimentálně otestovala osm způsobů, jak ohodnotit stav 
datové základny v podniku. Některé metriky se ukázaly jako velmi exaktní a snadno 
použitelné, zatímco jiné složitější patrně vyžadují expertní přístup a nemusí být 
automatizovatelné. Konkrétní výpočetní postupy byly navrženy coby příklad toho, jak 
metrika může prakticky fungovat a jak postupovat při jejím navrhování. Za hlavní 
výsledek je tak považován samotný přístup měření stavu datové základny. Tento 
přístup lze do budoucna rozšířit několika hlavními směry. 

Za prvé je možné navrhovat další metriky a menším či větším vztahem k osmi 
navrženým. Jejich počet může narůstat i analýzou jednotlivých metrik a jejich 
případným podrobnějším rozčleněním. 

Za druhé se nabízí otestování dotyčných metrik napříč větším počtem firem a 
časovým vývojem, jak navrhuje i předchozí kapitola. 

Za třetí lze rozšířit tento koncept mimo kontext SME, což vyžaduje výrazně 
podrobnější popis metrik, náročnější výpočet a může narazit na konkurenci 
architektonických rámců a obdobných nástrojů, zpravidla orientovaných na velké firmy. 
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