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Výstupy poskytované datovým skladem (DW)
(čtvrtá vrstva)

• Ranking - různé výkazy pro domácí i zahraniční ukazatele stavu univerzity, např. počty studentů, 
absolventů a zaměstnanců v jednotlivých oblastech dle zadání

• Plnění ukazatelů strategického (pětiletého) plánu univerzity

• Hodnocení studijních programů (informace o jednotlivých studijních programech z pohledu 
studentů, uchazečů, zaměstnanců, publikační činnosti, internacionalizace)

• Výroční zpráva univerzity i pro jednotlivé fakulty 

• Podpora vědy a výzkumu (ukládání číselníků  wos a scopus a jejich aplikace na publikované články, 
rozdělení publikací do kvartilů a decilů a jejich vývoj v čase)

• Monitoring studijní neúspěšnosti (jaké faktory ovlivňují studijní neúspěšnost, návaznost na 
odeslané dotazníky proč studenti studium nedokončili)

• Ukončení studenti z pohledu způsobu přijetí na VŠ

• Přehledy nezaměstnanosti absolventů (zkoumání, které obory mají lepší zastoupení na trhu práce 
a mají tím lepší uplatnění)

• Přehled zaměstnanecké struktury – kolik máme na univerzitě profesorů, docentů atd., věková 
struktura



Nahodilé výstupy 

• Propojení dat z více systémů, kdy je nesnadné a zdlouhavé získávat 
data z primárních systémů (např. nově příchozí pracovníci kteří se zču
neměli nic tři roky společného – nebyli studenty či zaměstnanci –
propojení IS/STAG a Personalistika Magion) 

• Informace z primárních systému kde se složitěji získávají komplexní 
informace (např. kolik studentů nám absolvuje a dále pokračuje ve 
studiu na ZČU)

• Rychlé výstupy pro potřeby jednotlivých pracovišť (počty studentů, 
uchazečů, zaměstnanců, publikační činnosti, internacionalizace)









Počty výjezdů



Pro prezentaci výstupů používáme (zatím) PowerBI

• viz předchozí ukázky

• Jednoduché ovládání (tj. lze se snadno naučit)

• Podpora interaktivní práce

• Různé úrovně výstupů (vizualizace, datasety, reporty, nástěnky, 
dlaždice)

• Bezproblémový přenos do souborů .pdf, ale bez možnosti interaktivity

• Přenos do excelu či csv vyžaduje další zpracování a velmi 
problematický přenos výstupu do wordu.

• Řešení (připravované) na ZČU – Oralce Apex a tvorba vlastního webu 
a jaspersoft pro přenos do wordu.



Realizované kostky (třetí vrstva DW)

• Studenti (8 dimenzí)
• Uchazeči(3 dimenze)
• Zaměstnanci (6 dimenzí)
• Publikace (5 dimenzí)
• Ekonomika (7 dimenzí)
• Známky (3 dimenze)
• Evaluace (3 dimenze)
• VŠKP(3 dimenze)
• Vyučující(4dimenze)
• Platby_stipendia(5 dimenzi)



Plnění kostek

• Datové pumpy (1. vrstva) + konsolidace dat (2. vrstva)

• ODI – v současné době už opouštíme, zatím zůstává jen pro některé kostky

• Plně využíváme platformu oraclu a jeho možnosti. 
• Vytvořený tool pro automatické stahování obrazů databází oraclu, postgresu a mysql. 

Nástroj automaticky po zadání parametrů (typ databáze, atributy, klíče, …) sám 
vytvoří package a job do DW databáze, který automaticky měsíčně stahuje obraz 
základní databáze a opatří časovou značkou.

• Chybný přenos je zaznamenám do logu a notifikován.

• Změna atributu v primární databázi nový/zrušený se doplní null.

• „Začátečníkům“ zásadně doporučujeme ODI nebo jiný obdobný nástroj



DW je sofistikovaný výrobek

proč        - co        - jak



Proč datový sklad

• Obecně
• Oddělit analýzu od provozních systémů
• Rozložit výkon serverů

• Na univerzitě
• Výkonu je dostatek a oddělení analýzy od provozu snad jen z důvodu přístupových 

práv
• Manažerské požadavky jsou řešeny pomocí „kukátek“ do dat aplikací
• Kukátko je ušito na míru
• V provozních systémech se data mění dle okamžitých požadavků. Podíváme–li se na 

ně za chvíli, jsou obecně jiná.
• Je obtížné vracet se k historickým datům.
• Manažerské požadavky přibývají, a protože jsme neměli nic jiného, kukátek přibývalo. 

Už i na univerzitě je výroba kukátka drahá.



Co je datový sklad na ZČU

STG
area

Seminář IS/STAG – Rusava, duben 2019



Jak byl datový sklad realizován

• Podpora vedení univerzity
• Projekt CRP18

• Nákup komponent
• Oracle Enterprise Edition 25 uživatelů - odhad 690 tis.,
• Partitioning 25 uživatelů - odhad 180 tis., 
• OLAP 25 uživatelů - odhad 351 tis., 
• Data Integrator - 25 uživatelů - odhad 653 tis., 

• DW celkem bez DPH - 1 874 tis., DW celkem včetně DPH – 2 249 tis.
• implementace vlastními silami

• Noví zaměstnanci (2)
• Zadávání požadavků a odběr výsledků managementem univerzity
• Spolupráce s nějakou další VŠ



Hlavní přínos DW na ZČU je monitorování stavu

• Podklady pro reporting a určení trendů (vývoj v čase), stavu či „odchylek“

• Seskupování dat z různých oblastí a práce s nimi, může odhalit další oblasti, na 
které se zaměřit

• Hledání souvislostí lze provádět prakticky interaktivně

• Nové je podpora pro rozhodování v případě, pokud se tato data propojí s dalšími 
daty (Thick data) - dotazníky, zpětná vazba od různých skupin (absolventů, 
studentů, neúspěšných studentů, zaměstnanců - služby...), neboť ty nám odpoví 
na otázku "proč" se něco děje
• Příklad: Analýza poklesu a neúspěšnosti DSP - data z DWH a IS/STAG (anketa s 

otevřenými otázkami) 
• relevantní opatření: aktuálně zacílit náborovou kampaň na DSP z jiných 

VŠ, vč. zahraničních (dle čísel jinak DSP studenty z vlastních BC, resp. 
Mgr. mít nebudeme); studenti z jiných škol na Mgr. mj. aktuálně i jako 
ukazatel ZČU ve strategii 21+, který je průběžně sledován...



Příklad indikátorů strategického záměru univerzity získaných 
z našich IS prostřednictvím DW

U2-16
Objem získaných prostředků z operačních programů (zejména VVV, PIK, 

Česká republika – Bavorsko, Central Europe) 
mil. Kč

U5-16
Počet zahraničních odborníků, kteří na ZČU působí na dobu delší než jeden 

rok 
počet odborníků

U7-16
Počet pořádaných nebo spolupořádaných významných mezinárodních 

vědeckých konferencí (indexovaných v uznávané databázi)
počet konferencí za rok

U8-16 Struktura vícezdrojového financování na fakultách a v NTC 
poměr NIV (základní příspěvek na 

činnost/ostatní zdroje)

U9-16 Počet profesorů do 55 let počet profesorů (fyzický stav v roce 2020)

U12-16
Podíl nabízených oborů zpracováno na každé součásti v metodice Q-RAM až 

na úroveň jednotlivých předmětů
% studijních oborů

U13-16
Podíl studentů zapsaných ve studijních programech akreditovaných v rámci

institucionální akreditace
% studentů

U15-16
Podíl bakalářských studií zahájených v roce 2015 bude ukončených před 

uplynutím standardní doby studia navýšené o jeden rok 
% absolventů

U19-16
Podíl absolventů bakalářských a navazujících magisterských oborů, kteří se 

zúčastnili zahraničních studijních stáží (min. délka trvání 3 měsíce)
% Bc. a Mgr. studentů

U20-16
Podíl absolventů doktorských oborů, kteří se zúčastnili zahraničních 

studijních stáží, respektive výzkumných stáží (min. délka trvání 3 měsíce) 
% Ph.D. studentů

U21-16 Počet akreditovaných studijních programů joint/double/multiple degree počet

U22-16
Podíl absolventů studijních programů akreditovaných v jiném jazyce než 

českém 
% absolventů

U23-16
Podíl akademických a vědeckých pracovníků ZČU, kteří aktivně působili či 

působí alespoň jeden semestr na zahraničním pracovišti
% ak. a věd. pracovníků

U25-16 Kumulovaný objem smluvního výzkumu ZČU v období 2016‒2020 mil. Kč (kumulace)



Připojené systémy

RestAPI Cisco evidence 
přístupů k síti wifi v 
budovách ZČU

Centrální logovací 
systém autentizace (e-
mailová komunikace) 

ORACLE databáze
IS STAG - obsazení 
místností budov ZČU

MySQL databáze
Data z energetických 
senzorů budov ZČU a dat 
o počasí

PostgreSQL databáze
Logy o přístupech  JIS

Způsoby prezentace dat:
● výstupy na webu 

opendata.zcu.cz

Využití - webové stránky smartcampus (obsazení místností), výuka na FAV ZČU (databáze, BI)

Způsoby zpracování: 
● shell script spouštěný 

CRONem
● úloha v ODI



… ale i příklady použití dat k uskutečnění řídícího zásahu

• Data absorpční kapacity budov - sloužily pro rozhodování v oblasti investic a 
(ne)budování/opravy stávajících objektů

• Data o počtech zaměstnanců, studentů, vč. trendů - sloužily pro rozhodování 
města Plzně o vybudování tramvaje do areálu na Borských polí (pomohly získat 
projekt, dnes je už tramvajová linka vybudována)

• Dle dat a zájmu studentů podle místa bydliště - rozhodnutí v oblasti zacílení PR 
aktivit (zejm. velké veletržní akce)

• Data z DWH slouží i jako podklad pro každoroční strategické rozhovory mezi 
vedením ZČU a vedením fakult



Závěr

Co není datový sklad

• Neposkytuje informace i jednotlivých entitách 
(např. seznam studentů)

• Záloha dat
• A už vůbec ne archivace dat
• Ale ani produkt, který si lze koupit hotový


