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Informace tvořící konkurenční výhodu 

K rozhodování nestačí jen informace. K rozhodování je nutná 
také znalost umožňující pochopení významu a souvislostí, které 
tyto informace představují. 

Aby člověk byl schopen nové informace přijmout a použít, musí 
zapadnout do jeho duševního modelu skutečnosti (mindset). 
Tento model je individuální a k jeho aktualizaci každý člověk 
potřebuje vidět jiné informace v jiných souvislostech.

Zatímco informace jsou ve stále větší míře dostupné všem, 
schopnost tyto informace rychle interpretovat do podoby
využitelné znalosti tvoří skutečnou konkurenční výhodou firem. 
Jedná se především o znalosti:
- vztahů mezi aktéry na trhu,
- příčin a důsledků různých události, 
- dopadu závazných norem a předpisů.



Informace tvořící konkurenční výhodu

Souvislosti však lze získávat pouze systematickým 
zpracováním informací, které zahrnuje vytváření:

1. homogenní informační báze umožňující 
jednotné prohledávání všech informací 
na bázi fulltextu,

2. znalostní báze umožňující kategorizaci, 
selektivní vyhledávání a kontextovou 
analýzu informací, 

3. poznatkové báze umožňující rychlé 
nacházení a analýzu souvislostí, které 
informace popisují.



Homogenní 
informační báze



Homogenní informační báze

Homogenitu vyhledávání v různorodých informačních 
zdrojích lze dosáhnout pouze pomocí indexace na 
základě níž lze vyhledat libovolný záznam podle 
libovolné kombinace znakových řetězců (fulltext).

Jednotné 
vyhledávání 

neboli 
identifikace 

záznamů 
s relevantní 
informací 

na základě 
identifikačních 

řetězců.

Databáze

Fulltextový 
index

Fulltextová
Indexace
(Verity)

Dokumenty



Znalostní báze



Znalostní báze

1. Dotazy pro kvalifikované vyhledávání a selektivní 
filtrování informací relevantních k tématu.

2. Taxonomie pro kategorizaci informací z hlediska 
různých potřeb jejich využití (vyhledávání).

3. Kontexty pro analýzu informací z hlediska 
nacházení různých typů souvislostí (analýza).

Taxonomie

Obory Rizika Příležitosti



Znalostní báze – struktura záznamu

<topic> Klíčové_slovo

Název dotazu

Téma
(kategorie)

Struktura dotazu

Co hledá
Kde hledá

Kdo vytvořil
Proč vytvořil
Kdy vytvořil
Jak hodnotí

Popis dotazu



Znalostní báze – struktura dotazu / tématu

0.90 Odpad-objekty <Or>

recyklace <Near/5>

trideni_ <Near/5>

likvidace <Near/5>

ukladani <Near/5>

zneskodneni <Near/5>

zpracovani <Near/5>

svoz <Or>

sber <Near/5>

0.80 Odpad-procesy <Accrue>

0.75 Odpad-stat_a_legislativa <Accrue>

0.60 Odpad-misto <Accrue>

ODPAD <Accrue>

„Topic“ pro fuzzy logické hodnocení relevance textu 



Znalostní báze – tvorba a aktualizace

Harvester pro extrakci signifikantích sousloví z textu



Znalostní báze – výstupy

InfoRating – kontextová matice 



Znalostní báze – výstupy

InfoRating – křížové reference 



Znalostní báze – výstupy

InfoRating – mapa propojení dokumentů a témat



Znalostní báze – výstupy

InfoRating – mapa propojení témat



Znalostní báze – výstupy

InfoRating – citovanost témat v čase



Poznatková báze



Poznatková báze

Relační databáze s vizualizační a analytickou 
nadstavbou umožňující systematické zachycování 
souvislostí mezi zvolenými entitatmi a jejich 
následné vyhledávání a prezentaci v podobě vztahů, 
sousledností, polohy či podobnosti atributů. 

Objektivní entity – odraz reality

Subjektivní entity – závislé na účelu 

Zdrojové entity – nesoucí informace 

Vazby mezi entitatmi – interpretace informací

Časová osa – souslednost vztahů a informací 



Poznatková báze



Poznatková báze - iBase



Poznatková báze – nacházení souvislostí



Poznatková báze – situační analýza



Poznatková báze – vývojová analýza 



Firma

Marketing

CRM

Řízení 
pobočkové sítě

DATA

Area Active

SME*Estimated 
mark.share 
(35%) Drawing acount Loans

Praha 9 11217 3926 94 826 807 Kč 706 673 905 Kč
Praha-Čakovice 1668 584 14 101 018 Kč 105 084 432 Kč
Praha-Horní Počernice 3587 1255 30 323 951 Kč 225 981 929 Kč
Praha-Kbely 1273 446 10 761 748 Kč 80 199 330 Kč
Praha-Letňany 3435 1202 29 038 966 Kč 216 405 890 Kč
Praha-Vinoř 663 232 5 604 901 Kč 41 769 172 Kč
Total 21843 7645 184 657 391 Kč 1 376 114 657 Kč
Average 24 154 Kč 180 001 Kč

Poznatková báze – geografická analýza

Externí zdroje



AKTUALIZACE ZNALOSTÍ
Tovek Harwester



Harvester – jak funguje (1)

• Identifikuje slova charakterizující obsah 
dokumentů - relevantní slova

dokument Tovek
Harvester 

jména, 
podstatná jména, 

slova zájmu

dokumentdokument

empirická 
statistika slov

časově závislá
statistika slov

Je dané slovo 
relevantní?

relevantní slova



Harvester – jak funguje (2)

• Nachází souvislosti mezi slovy

dokumentdokumentdokument
Tovek

Harvester 

Páry
relevantních 

slov

Empirická 
statistika párů

Souvislosti /  
relevantní páry

Je pár
relevantní?



Harvester – jak funguje (3)

• Tvoří deskriptory kombinováním 
relevantních párů slov

finále neděle

finále hokej

hokej  neděle

zkombinuj

neděle
finále hokej



Harvester – jak funguje (4)

Monitoruje výskyt deskriptorů v čase
PáČtStÚtPo

Nová informace Zrod deskriptoru
Aktuální informace Stoupající trend výskytu



Harvester – příklad výstupu

Výsledek je prezentován různými formami:

seznamy

deskriptorů

všech slov

souvisejících slov

časové průběhy



Harvester – příklad výstupu

Práce s harvesterem



Harvester – příklad výstupu

grafické rozhraní



Harvester – co umožňuje

Získat rychle přehled o informacích ukrytých ve 
vstupních dokumentech.

Nepřehlédnout nové, příp. aktuální souvislosti. 

Objevovat skryté souvislosti.

Dopracovat se právě k dokumentům, které mne 
zajímají.



Tracking Organizing Viewing Exploring Knowledge

děkuji za pozornost – vejlupek@tovek.cz
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