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Vážení a milí čtenáři,

rádi bychom Vám představili první číslo časopisu Digital Economy World v roce 2016.

Dovolte nám krátkou rekapitulaci koncepce digitální ekonomiky v České republice:  
v roce 2011 schválila vláda Státní politiku v elektronických komunikacích, Digitální Česko.

V roce 2013 došlo k aktualizaci této strategie. Aktualizovaná koncepce je postavena na třech 
pilířích, a to na podpoře budování kvalitní infrastruktury, rozvoji digitálních služeb a zvyšování 
digitální gramotnosti. Hlavním cílem aktualizované koncepce je podpořit potenciál České 
republiky v oblasti rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií a služeb, 
které jsou jejich prostřednictvím poskytovány.

V roce 2014 zveřejnil THE INSTITUTE FOR BUSINESS IN THE GLOBAL CONTEXT studii  
Digital Planet: Readying for the Rise of the e-Consumer a s ní i Index digitálního rozvoje. 
Do studie bylo zahrnuto 50 zemí a Česká republika se umístila v žebříčku na 31. místě. 

Nedávno EU zveřejnila výsledky indexu DESI za rok 2015. Index DESI (digitální ekonomika 
a společnost) je kompozitní index, který zavedla Evropská komise (GŘ CNECT), aby mohla 
hodnotit pokrok v rozvoji digitálních ekonomik a digitální společnosti v členských zemích. 
Je souborem příslušných ukazatelů sdružených do pěti oblastí: konektivita, lidský kapitál, 
využívání internetu, integrace digitálních technologií a digitální veřejné služby. Česká 
republika spolu s Bulharskem, Francií, Maďarskem, Polskem, Řeckem a Slovenskem celkově 
spadá do skupiny zaostávajících států, jejichž skóre je pod průměrem EU a které od loňského 
roku zaznamenaly pomalejší růst než EU jako celek. Z 28 členských států EU je Česká republika 
na 17. místě. 

Rádi bychom přispěli k popularizaci digitální ekonomiky a k šíření povědomí o této oblasti, 
a opět se tedy můžete těšit na aktuální témata a novinky, které mohou být prospěšné nejen 
pro Váš osobní rozvoj, ale i pro Váš business.  

Časopis je rozdělen na dvě části, první patří článkům populárně-odborným a druhá část 
(zvýrazněná oranžově) se zaměřuje na články odborné recenzované. 

V tomto čísle Vám přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi Michalem Vydrželem, Jiřím 
Hanou a Jánem Jacinou, informace o uzavření dohody o návrhu reformy ochrany údajů v EU, 
Digital Agenda for Europe a mnoho dalších. V odborné části se můžete těšit na články The Use 
of Computer Technology in Neuromarketing, Classification of Sound Signals nebo například 
The Valid Current Version of the Standard ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Věříme, že Vám nové číslo Digital Economy World přinese spoustu nových a zajímavých 
informací.

 Tým redakce časopisu
 Digital Economy World
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Na co se chcete v rámci Labs zaměřit? 
Ze začátku se chceme věnovat celkem čtyřem ob-

lastem. Kromě IoT půjde ještě o oblasti řízení obchod-
ních procesů, řízení workflow v rámci 3D tisku a řízení 
tisku a sběru dokumentů. Společným jmenovatelem je 
využití těchto technologií ve firemním prostředí. 

Jaký potenciál mají IoT technologie ve firemním seg-
mentu? Zdá se, že mnohem lépe se jim daří u konco-
vých zákazníků. 

Ano, wearables, chytré domácí spotřebiče a po-
dobné věci jsou asi to, co si většina lidí pod IoT předsta-
ví.  Mají mnohem silnější marketing. Ale ve skutečnosti 

představují tyto produkty asi jen necelou třetinu trhu, 
zbytek patří podnikovým IoT řešením. 

Například analytici z IDC předpovídají, že do roku 
2020 vznikne čtvrt milionu unikátních IoT aplikačních 
řešení, přičemž jejich vývoj potáhnou hlavně odvětví 
jako průmyslová výroba, přeprava, zdravotní péče 
nebo retail. Zároveň očekávají, že hodnota IoT trhu 
do této doby vyroste ze současných 655 miliard na  
1,7 trilionu dolarů, a to se ve srovnání s jinými predik-
cemi drží hodně při zemi. Takže potenciál podnikové-
ho prostředí je obrovský. 

Proč právě tato odvětví? 
Jde o obory, které již nyní mohou velmi dobře těžit 

ze schopnosti IoT technologií poskytovat a v reálném 
čase vyhodnocovat ohromné množství dat. Takže zde 
mají dodavatelé technologických řešení nejlepší šanci 
vyvinout dlouhodobě udržitelné obchodní modely, kte-
ré dokáží využít kombinace cenově dostupných hard-
warových IoT komponent a rozvoje ve využívání služeb 
postavených na principu sdílené ekonomiky a web-ba-
sed softwaru.  

K čemu konkrétně dnes tyto firmy IoT aplikace využívají?
Zajímavý příklad jsou třeba heat mapy, které se 

začínají využívat v prodejnách. Pomocí senzorů sle-
dujete zákazníky a vyhodnocujete, jak se po prodej-
ně pohybují, co si prohlížejí nejdéle nebo v jakých 
místech není prodejna dostatečně komfortní. Díky 
tomu můžete pak zlepšit design prodejny a navíc 
máte k dispozici užitečná data, která lze využít i byz-
nysově. Například když chcete prodat nejlepší pozici 
v prodejně. 

Ve výrobním prostředí můžete podobným způso-
bem zvyšovat produktivitu nebo zlepšit bezpečnostní 
podmínky. V přepravě zase snižovat náklady na po-
honné hmoty. 

0 internetu věcí (Internet of Things – IoT) se často hovoří jako o další průmyslové 
revoluci, která od základu promění interakci firem, veřejných institucí i lidí s okolním 
světem. Je ale opravdu na spadnutí, nebo si na ni ještě chvíli počkáme? 

„Záleží na tom, jak rychle budou k dispozici komunikační 
standardy, a klíčové budou také inovace v segmentu B2B,“
tvrdí Michal Vydržel, Senior Vice President a Managing Director společnosti Y Soft, 
která nedávno vkročila do oblasti IoT prostřednictvím nově založeného inovačního 
centra YSoft Labs.

Michal Vydržel
Senior Vice President a  Ma
naging Director ve  společ
nosti Y Soft, má za  sebou 
20 let zkušeností z  IT a  fi
nančního segmentu. Pů
sobil na  Wall Street, kde 
pracoval v  Goldman Sachs 
a  Morgan Stanley. Poté tři 
roky zastával v  Microsoftu 
funkci Revenue Strategist, 
v  jejímž rámci spolupraco
val s  nejvyšším vedením, 
včetně bývalého CEO Steve Ballmera. Ve  Y Soft půso
bí od  července 2015 a  je zde odpovědný za  řízení vý
zkumných a  vývojových aktivit v  oblasti Internet of 
Things a  za nastavení produktové a obchodní strategie, 
která společnost připraví na  vstup do  tohoto segmentu.  
Firma Y Soft, která sídlí v Brně, vznikla v roce 2000 a dnes 
je předním světovým dodavatelem technologických pod
nikových řešení.
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Takže přínos spočívá hlavně ve zvyšování efektivity. 
Objevují  se  v  těchto  oborech  i  nové  příjmové  toky 
postavené na IoT?

Jak ukázal příklad s heat mapami, tak ano. Ale 
fakt je, že takových případů aplikace IoT je menšina. 
Jedním z důvodů je, že trhu chybí standardy. Trochu to 
připomíná situaci, kdy spolu ve video průmyslu soupe-
řily VHS a Beta. S tím rozdílem, že hráči nejsou dva, ale 
desítky. Abyste v B2B segmentu postavil funkční služ-
bu na IoT, musíte mít jistotu, že bude schopná komu-
nikovat s řešením na druhé straně. A čím lépe to doká-
že, tím vyšší přidanou hodnotu bude mít. V tomto 
ohledu je celý IoT trh teprve na začátku. Skutečné re-
voluce, o které se stále mluví, se nedočkáme dříve, 
než naučíme jednotlivá řešení „mluvit“ mezi sebou.

Další důvod vidím v tom, že trh stále ještě nemá 
k dispozici hardwarový a softwarový ekosystém, který 
by vycházel z platformy vhodné pro univerzální využití 
v podnikové sféře bez ohledu na individuální specifika 
daného odvětví. 

Ale  platforem pro  vývoj  IoT  řešení  je  dneska  přece 
celá řada. 

To je pravda. A v rámci rozvoje oblasti IoT sehrá-
vají klíčovou roli. Pomáhají ukazovat nové cesty a mož-
nosti, kde všude a jakým způsobem IoT technologií 
využít. 

Ale jsou připraveny na náročný provoz, časté změ-
ny v designu řešení, bezpečnostní nároky a další výzvy, 
které se s firemními IoT aplikacemi pojí? Jak jsou 
na tom s podporou, jak snadno se pro ně vyvíjí aplika-
ce? Jinými slovy – jejich nasazení v podnikovém sekto-
ru je možné, ale nebude to příliš efektivní řešení. 

V Labs se chceme zaměřit právě na to, jak celý 
proces integrace IoT technologií do firemního prostře-
dí v těchto souvislostech zjednodušit.

Co mohou podniky už dnes udělat, aby se připravily 
na změny, které vývoj v IoT přinese? 

Firmy se samozřejmě musejí technologicky připra-
vit na úplně jinou práci s daty, kterých budou zpracová-
vat daleko větší množství než doposud. Ale největším 
výzvám budou čelit v oblasti organizační struktury. Pře-
chod na digitální byznys zásadním způsobem ovlivní roz-
hodovací procesy s klíčovým dopadem na podnikání. 

Předpokládám, že firmy budou stále častěji vytvářet 
v rámci nejvyššího vedení pozice zodpovědné za identifi-
kaci nových obchodních příležitostí v oblasti digitálního 
byznysu a vytváření nových příjmových zdrojů. Mimo jiné 
založených na základě analýz vlastních dat. Jako jednodu-
chý příklad můžeme opět zmínit heat mapy v prodejnách.   

Také je potřeba si uvědomit, že technologický vý-
voj promění i konkurenční boj. Nové obchodní modely 
přilákají do jednotlivých odvětví nové hráče. Ale také 
nové potenciální obchodní partnery, s jejichž pomocí 
bude možno oslovit nové zákaznické skupiny nebo 
rozšířit portfolio služeb. 

Nad tím vším je nutné začít již nyní přemýšlet 
a vytvořit si plán pro hladký přechod do éry, kterou 
loni velmi přesně popsal CEO Google Eric Schmidt: 
„Internet jako takový z našeho života zmizí. Budeme 
obklopeni tolika sensory a čipy, že konektivita a dyna-
mické prostředí se stanou nedílnou součástí našeho 
života, aniž bychom si to uvědomovali.”
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Návrh reformy ochrany údajů 
v EU přináší rozporuplné reakce

Reforma týkající se ochrany údajů je klíčovou pod-
mínkou pro dokončení jednotného digitálního 
trhu a realizaci Evropského programu pro bezpeč-

nost.
Reformní balíček předpisů týkajících se ochrany údajů, 
který navrhla Evropská komise v lednu 2012, obsahuje 
všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů a směr-
nici o ochraně osobních údajů orgány činnými v trest-
ním řízení. Balíček aktualizuje a nahrazuje stávající pra-
vidla ochrany údajů, která vycházejí ze směrnice 
o ochraně údajů z roku 1995 a z rámcového rozhodnutí 
pro orgány činné v trestním řízení z roku 2008. Od prv-
ního návrhu reformního balíčku v lednu 2012 se vedly 
dlouhé diskuze, které vyústily v dohodu až v závěru 
roku 2015.
Více než 90 % Evropanů si přeje, aby byla v celé EU za-
ručena stejná práva na ochranu údajů, bez ohledu 
na to, kde se zpracovávají. To se brzy stane skutečností. 
Reformní balíček nahradí pestrou paletu pravidel 
ochrany údajů, která v současné době uplatňují jednot-
livé členské státy.

Reforma využívá 
dva hlavní nástroje:
•  Obecné nařízení o ochraně údajů lidem umožní lépe 

kontrolovat vlastní osobní údaje. Modernizovaná 
a jednotná pravidla současně umožní podnikům co 
nejvíce využít příležitosti, které nabízí jednotný digi-
tální trh, a to díky omezení administrativních nákladů 
a posílením důvěry spotřebitelů. Díky odstranění ně-
kterých administrativních požadavků jako je například 
oznamovací povinnost podniků se sníží administrativ-
ní zátěž.

•  Směrnice o ochraně údajů orgány činnými v trestním 
řízení zaručí, aby údaje obětí, svědků a osob podezře-
lých ze spáchání trestného činu byly během trestního 
stíhání nebo prosazovaní práva patřičně chráněny. 
Lépe harmonizované právní předpisy zároveň usnad-
ní přeshraniční spolupráci mezi policií a státními zá-
stupci, a napomůžou tak k účinnějšímu boji proti 
trestné činnosti a terorismu v celé Evropě.

Základní právo občanů
Reforma umožní, aby měli občané své osobní údaje 
opět pevně pod kontrolou. V nedávném průzkumu Eu-
robarometr dvě třetiny (67 %) Evropanů vyjádřily zne-
pokojení nad tím, že nemají plně pod kontrolou infor-
mace, které poskytují on-line. Sedm z deseti Evropanů 
má obavy z toho, jak mohou společnosti poskytnuté 

Evropská komise se dohodla na návrhu reformy ochrany údajů v EU, aby přizpůsobila 
evropské předpisy požadavkům digitálního věku.

Andrus Ansip
místopředseda Komise 
pro jednotný digitální 
trh, k  tomu řekl: „Do-
hoda je významným 
krokem k  dokončení 
jednotného digitálního 
trhu. Odstraňuje pře-
kážky a  otevírá nové 
příležitosti. Digitální 
budoucnost Evropy lze 
vystavět jedině na  dů-
věře. Díky pevným spo-
lečným normám ochra-
ny údajů budou mít lidé 
jistotu, že mají své osobní informace ve vlastních rukou. 
Budou tak moci využívat všechny výhody jednotného 
digitálního trhu. Na ochranu soukromí a osobních údajů 
bychom se ale neměli dívat jako na něco, co brzdí hos-
podářskou činnost. Ve  skutečnosti představují podstat-
nou konkurenční výhodu. Dnešní dohoda stanoví pevný 
základ, na němž může Evropa rozvíjet inovativní digitální 
služby. Naším dalším úkolem je nyní odstranit bezdůvod-
né překážky, které omezují přeshraniční toky dat. Patří 
mezi ně například místní postupy a někdy i  vnitrostátní 
právní předpisy, které omezují uchovávání a  zpracování 
některých údajů mimo území příslušného státu. Měli by-
chom se tedy posunout kupředu a vytvořit v EU otevřenou 
a prosperující ekonomiku založenou na datech, jež bude 
vycházet z těch nejpřísnějších norem ochrany údajů a od-
straní bezdůvodné překážky.“ 
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informace případně využít. Díky reformě ochrany údajů 
bude posíleno právo na jejich ochranu, tedy jedno ze 
základních práv EU, a lidé budou moci své osobní údaje 
poskytovat s důvěrou.

Nová pravidla tyto obavy občanů řeší posílením 
stávajících práv a tím, že jednotlivcům poskytují větší 
kontrolu nad vlastními osobními údaji. Mezi tato nová 
pravidla patří zejména:
•  Snazší přístup k vlastním osobním údajům: jednotlivci 

budou mít více informací o tom, jak jsou jejich údaje 
zpracovány, a tyto informace budou dostupné v jasné 
a srozumitelné podobě. Společnosti budou mít povin-
nost získat od uživatel výslovný souhlas s každým zpra-
cováním osobních údajů a informace o účelu, za jakým 
budou osobní data zpracovány. V součsné době je vy-
užíván tzv. princip „předpokládaného souhlasu“. Jed-
notlivé členské státy si budou moci sami určit věkovou 
hranici dětí (13-16 let), kdy jim budou rodiče udělovat 
souhlas s používáním sociálních médií.

•  Právo na přenositelnost údajů: bude snazší převádět 
vaše osobní údaje mezi poskytovateli služeb, s cílem 
zlepšit konkurenci mezi poskytovateli.

•  Jasněji vymezené „právo být zapomenut“: pokud si 
nepřejete, aby byly vaše údaje dále zpracovávány, 
a pokud neexistuje žádný právní základ pro jejich 
uchování, budou tyto údaje vymazány. V praxi jetoto 
opatřebí zpochybňováno a to v případech, kdy údaje 
sdílejí třetí strany. Z praktického hlediska je poté té-
měř nemožné další šíření údajů vysledovat.

• Právo být informován o zneužití vlastních osobních 

údajů: například společnosti a organizace musejí co 
nejdříve informovat vnitrostátní orgán dohledu o zá-
važném narušení ochrany údajů, aby mohli uživatelé 
přijmout vhodná opatření. 

Jasná moderní pravidla pro podniky
V dnešním digitálním hospodářství získaly osobní úda-
je ohromný hospodářský význam, zejména v oblasti 
dat velkého objemu. Sjednocením evropských pravi-
del ochrany údajů vytvářejí zákonodárci obchodní pří-
ležitosti a podporují inovace.
•  Jeden kontinent, jeden zákon: nařízení uvádí do pra-

xe jediný soubor pravidel, díky němuž bude podni-
kání v EU pro společnosti snazší a levnější.

•  Jedno kontaktní místo („one-stop-shop“): nadná-
rodní podniky budou jednat s jediným kontrolním 
orgánem. Odhaduje se, že toto opatření ušetří  
2,3 miliardy eur ročně. Do teď podniky musely jed-
nat s 28 orgány.

•  Na evropské půdě evropská pravidla: společnosti 
usazené mimo EU budou muset při poskytování slu-
žeb v EU uplatňovat stejná pravidla a dodržovat stej-
né předpisy.

•  Přístup založený na rizicích: uvedená pravidla pomo-
hou odstranit obtížně splnitelné a uniformně uplat-
ňované povinnosti a spíše je upraví podle konkrét-
ních rizik.

•  Pravidla otevřená inovacím: díky nařízení bude  

Věra Jourová
komisařka pro spra
vedlnost, spotřebitele 
a  rovnost žen a  mužů 
dodává: „Plnili jsme 
slib Junckerovy ko-
mise, která se zavá-
zala dokončit reformu 
ochrany údajů ještě 
v roce 2015. Tato nová 
celoevropská pravidla 
jsou dobrá jak pro ob-
čany, tak pro podniky. 
Reforma jim přináší 
jasná pravidla uzpůso-
bená digitální éře, která 
poskytují silnou ochra-
nu a  zároveň vytvářejí příležitosti a  podporují inovace 
na  jednotném evropském digitálním trhu. Díky harmo-
nizovaným pravidlům o  ochraně údajů orgány činnými 
v  trestním řízení pak budou moci členské státy snáze 
a  na  základě vzájemné důvěry spolupracovat při pro-
sazování práva, což přispěje k  provádění Evropského 
programu pro bezpečnost.“
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např. zajištěno, aby byly záruky ochrany údajů sou-
částí produktů a služeb již od prvních fází jejich vývo-
je (ochrana údajů již od návrhu). Budou podporovány 
techniky zachovávající soukromí, jako je pseudonymi-
zace, díky nimž bude možné využívat přínosů inovací 
v oblasti dat velkého objemu a zároveň chránit sou-
kromí. 

Výhody pro velké i malé
Reforma ochrany údajů podnítí 
hospodářský růst tím, že sníží vý-
daje a administrativní náklady ev-
ropských podniků, zejména pak 
těch malých a středních. Reforma 
ochrany údajů v EU pomůže ma-
lým a středním podnikům vstoupit 
na nové trhy. V rámci nových pra-
videl budou tyto podniky využívat 
čtyř různých omezení administra-
tivních nákladů:
•    Již žádná oznámení: oznámení zasílaná orgánům do-

zoru představují formalitu, která podniky každoročně 

přijde dle Komise na 130 milionů eur. Právě přijatá 
reforma oznámení zcela ruší.

•  Každá koruna dobrá: pokud jsou požadavky na pří-
stup k údajům zjevně nepodložené nebo přemrštěné, 
malé a střední podniky si budou moci za zpřístupnění 
údajů účtovat poplatek.

•  Inspektoři ochrany údajů: pokud 
není jejich hlavní obchodní čin-
ností zpracování údajů, nebude se 
na malé a střední podniky vztaho-
vat povinnost jmenovat inspekto-
ra ochrany údajů. Společnosti nad 
250 zaměstnanců, jejichž činnost 
souvisí se zpracováním osobních 
údajů a vyžaduje systematický 
monitoring osob, budou mít po-
vinnost jmenovat osobu, která 
bude zodpovídat za dodržování 
všech zákonných povinností.

•  Posouzení dopadů: malé a střední 
podniky nebudou muset provádět posouzení dopadů, 
pokud neexistuje vysoké riziko. 

Jaké největší změny přinese schválení reformy 
ochrany údajů, jsme se zeptali Michala Feixe,  
ředitele pro právní a legislativní záležitosti  
společnosti Seznam.cz.
Ve finálním dokumentu, který je výsledkem jednání trialogu, bohužel 
zůstalo mnoho nezodpovězených otázek. Jak říká lidové rčení: ďá
bel je skryt v detailu, a obdobně tomu bude i v této novele ochrany 
osobních údajů. Dnes už je zřejmé, že řešení některých z  těchto 
otázek bude v kompetenci národních regulátorů, což v případě Čes
ké republiky znamená Úřad na  ochranu osobních údajů. V  dalším 
vývoji této normy u  nás tak bude hrát pohled ÚOOÚ zásadní roli. 
Na něm záleží, jak moc budou některými novinkami zasaženy české 
podniky.
Klíčové jsou například otázky týkající se okolností provozování re
klamních systémů. Ty dnes ke svému efektivnímu fungování použí
vají anonymní údaje o chování webových prohlížečů. Obdobně jsme 
v  průběhu projednávání upozorňovali na  skutečnost, že například 
idea přenositelnosti osobních dat má svá zásadní úskalí. Přenést 

emailové zprávy od  jednoho provozovatele k  jinému není v  duchu navrhované novely triviální úloha. V  případě emailů je 
komplikace o to větší, že z podstaty nelze přenést emailovou adresu, která musí z technických důvodů zůstat stávajícímu pro
vozovateli. Mezi další otazníky pak patří jmenování a pravomoci zaváděného vnitrofiremního inspektora na ochranu osobních 
údajů, zvláštní režim pro nakládání s daty mladistvých, přičemž na internetu nelze spolehlivě určit věk osoby sedící u počítače, 
apod.
S těmito „implementačními detaily“ nás tedy ještě všechny čeká dosti práce a podle toho pak poznáme, zda nové povinnosti 
budou znamenat statisícové nebo milionové vícenáklady pro evropské i české podnikatele.
Na závěr je potřeba podotknout, že návrh novely ochrany osobních údajů do dnešního dne stále neprošel finálním hlasováním 
na půdě Evropského parlamentu. To byl původně téměř formální krok, naplánovaný hned z kraje roku 2016 na nejbližší plenár
ní zasedání. S ohledem na stále rozdílné pohledy některých frakcí bylo hlasování k překvapení mnoha pozorovatelů odloženo 
do jarních týdnů letošního roku. Nečekám sice překvapení, ale s ohledem na zjevnou názorovou nejednotnost si raději ještě 
počkejme.

Více než 90 % 
Evropanů si přeje, 
aby byla v celé EU 
zaručena stejná 

práva na ochranu 
údajů. 



ROČNÍK 2 | BŘEZEN 2016 9

O ČEM SE MLUVÍ V EU

Ochrana osobních údajů 
v oblasti prosazování práva
• Lepší spolupráce donucovacích orgánů

S novou směrnicí o ochraně osobních údajů 
orgány činnými v trestním řízení si budou moci do-
nucovací orgány v členských státech EU účinněji 
a účelněji vyměňovat informace potřebné k vyšet-
řování, což povede ke zlepšení spolupráce při boji 
proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti 
v Evropě.

Uvedená nová směrnice zohledňuje specific-
ké potřeby donucovacích orgánů, respektuje odliš-
né právní tradice členských států a je zcela v soula-
du s Listinou základních práv.

• Lepší ochrana údajů občanů
Bude zajištěna lepší ochrana osobních údajů 

občanů, které jsou zpracovávány za libovolným úče-
lem souvisejícím s prosazováním práva, včetně pre-
vence trestné činnosti. Ochrana se bude týkat všech 
– ať už jde o oběti, pachatele nebo svědky. Veškeré 
zpracování údajů v Unii související s prosazováním 
práva musí být v souladu se zásadami nezbytnosti, 
přiměřenosti a legality a musí obsahovat záruky pro 
jednotlivce. Dohled zajišťují nezávislé vnitrostátní or-
gány pro ochranu údajů, které budou posíleny. Orgá-
ny budou moci ukládat pokuty v maximální výši  
20 mil. eur nebo 4 % z celkového ročního obratu 
podniku. Musí být rovněž zaručeny soudní opravné 
prostředky.

Směrnice o ochraně osobních údajů orgány 
činnými v trestním řízení obsahuje jasná pravidla 
pro případy, kdy donucovací orgány předávají osob-
ní údaje mimo EU, čímž se zajistí, že nebude ohrože-
na úroveň ochrany jednotlivců zaručená v EU. 

Další kroky
V návaznosti na politickou dohodu dosaženou 
v rámci trialogu budou konečné texty oficiálně při-
jaty Evropským parlamentem a Radou začátkem 
roku 2016. Nová pravidla vstoupí v platnost o dva 
roky později.

Aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování, 
bude Komise úzce spolupracovat s orgány pro 
ochranu údajů v jednotlivých členských státech. Bě-
hem dvouletého přechodného období bude Komise 
informovat občany o jejich právech a společnosti 
o jejich povinnostech.

Orgány pro ochranu údajů v budoucnu posílí 
svou vzájemnou spolupráci, zejména prostřednic-
tvím mechanismu jediného kontaktního místa pro 
řešení přeshraničních případů ochrany údajů. 

(red., europa.eu)

Středoevropské svazy:
návrh ochrany osobních 
dat bude nefunkční 
Chystaná úprava bude nefunkční a omezí schopnost 
Evropy podnikat, inovovat a investovat.
Zaměstnavatelské a podnikatelské průmyslové svazy 
zemí střední a východní Evropy ve svém společném 
prohlášení adresovaném komisařce Věře Jourové 
a premiérům a ministrům svých zemí vyjádřily hlubo-
ké obavy z vývoje jednání o textu nového evropského 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) a také svazy Chorvatska, Maďar-
ska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska apelují 
na evropské zákonodárce, aby se v závěrečných fázích 
vyjednávání zasadili o přijetí nařízení, které umožní 
další rozvoj digitálních inovací, investic do nových 
technologií a vznik nových pracovních míst.

Svazy upozorňují na riziko, že:
•   byrokratické bariéry omezí další zpracování vel-

kých objemů dat – a sníží evropský inovační poten-
ciál,

•  vágní pravidla pro sdílenou odpovědnost za škodu 
ztíží dostupnost cloudových služeb zejména pro 
malé a střední podniky,

•  neúměrně vysoké sankce za nejasně definovaná 
porušení nařízení odradí podniky od investic do di-
gitální ekonomiky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, kterému se podařilo 
sjednotit středoevropský průmysl do jednoho šiku, 
upozorňuje na to, že cílem je vytvořit kvalitní naříze-
ní, které účinně ochrání právo občanů na ochranu 
osobních údajů a vytvoří vhodný rámec pro rozvoj za-
ložený na digitálních inovacích.

Svazy dávají kritickou situaci v oblasti ochrany dat 
do kontextu i s rozsudkem Evropského soudního dvo-
ra o zrušení tzv. Safe Harbor, který téměř znemožnil 
výměnu dat se zeměmi mimo EU a nastolil situaci 
právní nejistoty. Obávají se, že v EU převládla omeze-
ná a rigidní představa ochrany soukromí, jejíž prota-
gonisté přehlížejí obrovský potenciál, který data 
představují pro rozvoj hospodářství. Pokud nová le-
gislativa Evropské unie znemožní firmám inovace, 
bude se hlavní inovační dění odehrávat mimo evrop-
ský prostor. Ambice evropského jednotného digitální-
ho trhu, Průmyslu 4.0, a udržitelného růstu zůstanou 
nenaplněny. Evropa se stane technologickým skan-
zenem a přijde o inovace a investice – stimuly pro 
masivní tvorbu nových pracovních míst. 

(SPČR)
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Digital Agenda for Europe
General overview of post communist countries positions and its expected further  
development

Klára Grammetbauerová | online marketing expert and lecturer

Last year (2015) were the EU digital leaders 
Denmark and Sweden,  while the best performing 
post communist countries such as Estonia and 

Lithuania belonged to the medium performance 
group. They are doing well but still need to progress in 
several areas, see Figure 1, [1]. 

However, many of these countries i.e. Bulgaria, 
Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Poland,  
Romania, Slovakia and Slovenia were in a group of slow 
performing countries. They need to step up their 
performance in a number of areas and catch up with 
the rest of the EU. 

Strategy which sets objectives for the growth 
of the European Union (EU) by 2020 
Segment innovation in Europe depends on country 
regulations as the regulations are still not the same in 
every country. The digital development is uneven 
across the EU states. For comparison is usually used 
the Digital Economy and Society Index (DESI) . DESI is 
overall index, calculated as the weighted average of 
the five main DESI dimensions: 1 Connectivity (25%), 
2 Human Capital (25%), 3 Use of Internet (15%),  
4 Integration of Digital Technology (20%) and 5 Digital 
Public Services (15%) . In 2015 the overall score of the 
worst performing EU country (Romania – 0.3) was less 
than half the score of the best performing EU country 
(Denmark – 0.68). 

Within the post communist countries the worst 
performing country (Romania) was almost at the 60% 
of the best one (Estonia), see Figure 2,[1].

From the mentioned evidence we can understand 
that for the future without access to a fast enough 
internet connection, a huge number of European 
citizens are and will continue to be unable to access the 
full benefits of digitization and will remain unable to 
profit from it. Several quality standards, such as 
a minimum internet speed, will be implemented as 

The Digital Agenda presented by the European Commission forms one of the seven pillars of 
the Europe 2020. The Digital Agenda‘s main objective is to develop a digital single market in 
order to generate smart, sustainable and inclusive growth in Europe, and it is made up of seven 
pillars. In the following paper is analyzed Digital Agenda only for following post communist 
countries – Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania. Poland, 
Romania, Slovakia and Slovenia. For a comparison is used European Union 28 members as 
weighted score (EU28).

Fig. 1: Digital agenda for Europe, 2005

Fig. 2: DESI indicator forpost communist countries for 2014 
and 2015
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well. Without a completed Single Market in the digital 
economy, the success of many newly invented 
technologies will be greatly muted. It is definitely 
valid for post communist countries as well.

The “Digital Economy” and “Industry” will be 
inseparable [5].

References:
[1] DESI score for selected countries http://digital-agenda-data.eu/
charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-countri
es#chart={„indicator“:“DESI“,“breakdown“:“DESI_TOTAL“,“unit-
measure“:“DESI_SCORE“,“ref-area“:[„BG“,“HR“,“CZ“,“EU28“,“HU“,“LV“, 
“LT“,“PL“,“RO“,“SK“,“SI“]}
[2] Digital Agenda for Europe, https://ec.europa.eu/digital-agenda/en
[3] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[4] http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
[5] Oettinger, Günther, European Commision, www.ec.europa.eu/com-
mission/2014-2019/oettinger_en 
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For last 18 years she has got various experiences. 

From finance and research she  finally turned to the 

online marketing. She  understands the various goals 

of the customers. She believes that the main issue is 

to understand the customer business, its needs and 

to be good in communications and fulfill customer 

expectations. 
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email marketing. 

Table 1: Summarized the key issues of Digital Agenda in post communist countries  
sorted by DESI, sources [1], [2]

Country Objectives Until Current coverage 
fixed and mobile

Current 
coverage NGA DESI

Denmark for 
comparison as EU 
max according  
to  DESI

access to broadband speeds  
of both 100 Mbps download  
and 30 Mbps upload 

2020 100 % 92 % 0,68

Estonia

at least 100 Mbps with the 
objective that these account  
for 60 % or more of all internet 
subscriptions 

2020 100 % 83 % 0,55

Lithuania 100 Mbps for 50 %  of households 2020 99 % 97 % 0,52

Czech Republic 100 Mbps for 50 %  of households 
and enterprises 2020 99 % 67 % 0,47

Latvia no terrestrial internet access 
available 0,44

Slovenia Over 30 Mbps for 90 %  
of the population 2020 100 % 78 % 0,43

Slovakia 50% households have 
subscriptions over  100 Mbps 2020 96 % 63 % 0,42

Hungary

30 Mps for 80 % of the population, 
95 % of households and 100%  
of enterprises and public facilities

2018 99 % 80 %
0,41

50 % coverage with at least  
100 Mbps 2020 99 % 80 %

Poland

100 % household and companies 
should have access to at least 
30Mbps and 50 % to internet 
connection 100 Mbps

2020 100 % 98 % 0,39

Croatia 30 Mbps for 50 % of the 
population 2020 99 % 80 % 0,38

Bulgaria 100 Mbps for 50 % of households 2020 100 % 69 % 0,34

Romania 100 Mbps for 50 % of the 
households 2020 100 % 69 % 0,32
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Společnost Geneea, jíž jste spoluzakladatelem, se za-
bývá textovou analytikou. Mohl byste nám vysvětlit, 
v čem spočívá zpracování přirozeného jazyka? 

Zpracování přirozeného jazyka neboli NLP (Natural 
Language Processing) se zabývá automatickou analýzou 
řeči a textů. Patří sem tedy například strojový překlad, 
rozpoznání mluvené řeči, kontrola gramatiky, vyhledá-
vání v archívech, hledání plagiátů atd.

Původně bylo NLP hlavně pravidlové. Armády od-
borníků sepisovaly pravidla a slovníky, pomocí nichž se 
jazyk analyzoval. Bohužel takové systémy jsou velice slo-
žité, těžkopádné, neflexibilní a drahé. Klasické popisy 
v gramatikách a jazykových příručkách se navíc těžko 
převádí do řeči, které počítače rozumí. Nemluvě o tom, 
že pro většinu z cca 6 000 světových jazyků podrobnou 
gramatiku nikdo nikdy nesepsal. Existující gramatiky také 
mnoho aspektů jazyka ignorují, zvláště v neformální ko-
munikaci (jinou syntax má věta v projevu prezidenta a ji-
nou rychlé sdělení při telefonickém hovoru s kamarádem 
těsně před tím, než v metru ztratím signál).

Proto se od 90. let používají metody strojového 
učení a v poslední době stále častěji neuronové sítě, 
včetně tzv. Deep Learning. Pravidla není nutno explicit-
ně sepisovat, počítač se je naučí sám, stačí mu dát velké 
množství příkladů. 

Proč je NLP důležité? Textů je mnoho. Před třiceti 
lety si stačilo zaplatit výstřižkovou službu a firma se do-
zvěděla o všem, co o ní bylo veřejně napsáno. S přícho-
dem blogů a sociálních sítí, tedy takzvaného Webu 2.0, 
začalo množství textů narůstat exponenciálně. Každých 
pár let se množství existujícího textu zdvojnásobí. Sa-
mozřejmě většinu příspěvků na Facebooku a diskuzních 

fórech nepsal ani Shakespeare ani Božena Němcová. 
A to je taky jeden z problémů současné informační ex-
ploze – naprostá většina dostupných textů je z pohledu 
nezúčastněných prakticky bezcenná. V této bezcenné 
kupě se ovšem často skrývají i důležité informace. 
Vzhledem k množství dat je ovšem nejde běžnými pro-
středky najít. A právě proto se v poslední době začal 
velkou rychlostí rozvíjet obor NLP a textové analytiky. 
Lidsky jsme se to snažili popsat na našem blogu v člán-
ku, který jsme nazvali Textové zlatokopectví (http://
blog.geneea.com/textove-zlatokopectvi/). 

Představil byste nám Vaše řešení NLP, tedy Geneea In-
terpretor?

Interpretor je cloudová platforma pro analýzu 
textu. Uživatel tedy nemusí nic složitě instalovat ani 
kupovat drahé systémy. Pošle text, ať už smlouvu, člá-
nek, zprávu od zákazníka nebo tweet, do naší platfor-
my a my mu vrátíme jeho analýzu - v jakém je text ja-
zyce, jaké jsou v něm zmiňovány firmy, osoby, vztahy 
mezi nimi atd. Protože používáme standardní REST 
API, může naši platformu volit z MS Excelu, Salesforce, 
složitého ETL nebo vlastního kódu. 

Na konferenci Webexpo jsme například ukazovali, 
jak zanalyzovat Švejka pomocí naší platformy a Excelu. 
Interaktivní výsledek této analýzy si můžete prohléd-
nout zde: https://frida.geneea.com/index.html#/svejk.

Interpretor může být samozřejmě přizpůsobený 
potřebám každého jednotlivého uživatele - jinak ana-
lyzujeme hokejovou reportáž, jinak hodnocení pro-
duktů v e-shopu a jinak právní dokumenty. 

Jakým jazykům Geneea Interpretor rozumí?
Naše veřejné API poskytuje analýzu českých a ang-

lických textů. Interně již máme i španělštinu, němčinu, 
francouzštinu a slovenštinu. Brzo je zveřejníme. Do konce 
roku plánujeme přidat dalších cca 10 jazyků. Obecně se 
chceme specializovat na „malé“ jazyky, které jsou igno-
rovány velkými hráči, jako je IBM, SAS nebo HP.

Jaké jsou limity Geneea pro free využití?
Každý si naši platformu může vyzkoušet po dobu 

14 dnů zdarma, potom si může vybrat jeden z tarifů; 
cena nejnižšího tarifu je 99 euro. Nabízíme slevy pro 
studenty, startupy, neziskové a vzdělávací organizace.

Co je to NLP, jaký má potenciál a proč je pro nás důležité?  
Na to jsme se zeptali Jiřího Hany, spoluzakladatele 
společnosti Geneea.

Jiří Hana 
pracoval jak ve  firemním, tak 
v  univerzitním prostředí, učil lin
gvistiku a  informatiku v  Evropě 
i  v  USA. Fascinuje ho průsečík 
mezi exaktními algoritmy a  přiro
zenými jazyky. Učí na Matfyzu a je 
spoluzakladatelem společnosti Geneea, start upu vyvíjejí
cího systémy pro analýzu textů.
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Jak rozsáhlý je backend Vašeho API?
Platforma je implementována v Javě jako Spring 

MVC webová aplikace a běží jako cloudová služba 
na AWS u Amazonu. Je možno ji ale bez problémů nain-
stalovat i jinde, naše testovací servery jsou u firmy  
WEDOS v jižních Čechách. Používáme automatický 
load-balancing, takže při zvýšené 
zátěži se automaticky přidají další 
servery. 

Vlastní platforma je relativně 
nenáročná na zdroje - mohla by 
běžet na silnějším notebooku. Vět-
šina složitých výpočtů se totiž pro-
vádí při trénování, kdy si náš sys-
tém pomocí algoritmů strojového 
učení vytváří model daného jazyka 
a domény, zjednodušeně řečeno si 
buduje různé slovníky a seznamy 
pravidel. Takže zatímco analýza 
trvá zlomky sekundy, trénování 
může trvat hodiny a potřebuje ně-
kolikanásobně silnější hardware.

Okolo platformy je ale několik dalších systémů: mo-
dely jsou uloženy v Amazon S3, lexikony jsou v NoSQL 
i SQL databázi a další služby se starají o registraci a sprá-
vu uživatelů, o platbu kartami, logování, diagnostiku 
a monitoring. Některé z těchto služeb jsou poskytovány 
třetími stranami, některé si zabezpečujeme sami.

Kromě toho samozřejmě používáme při vývoji 
Continuous Integration - po naprogramování nové 
funkce nebo opravě chyby a poslání kódu do cloudové-
ho repozitáře se systém automaticky sestaví. Pak se 
provede statická analýza kódu, spustí se testy (unit, in-
tegrační i kvalitativní), a pokud vše dobře dopadne, vý-

sledek se nainstaluje na naše 
servery v Amazonu.

Jaké  jsou  funkce Geneea platfor-
my a jejich praktické použití?

Hlavním cílem Geneea plat-
formy je usnadnění práce s velkým 
množstvím textů. 

Asi nejvyužívanější funkcí 
naší platformy je vyhledávání ná-
zvů firem, lidí, geografických míst, 
produktů, sociálních událostí, dat, 
telefonních čísel atd. v textech zá-
kazníků.

Dále jsme schopni rozpoznat, 
v jakém jazyce je daný text napsa-

ný. Vytváříme štítky pro novinové články, zákaznické 
zprávy a jiné dokumenty. Jsme schopni určit téma da-
ného textu a následně text zařadit do příslušné katego-
rie. Doplníme chybějící diakritiku, posoudíme, zda byla 
nálada textu pozitivní, neutrální či negativní. Platforma 
umí mnoho dalších funkcí, které nejsou součástí 

Naprostá většina textů 
dostupných 

na internetu je 
z pohledu 

nezúčastněných 
prakticky bezcenná. 

Bez automatické 
analýzy ty důležité 

informace neobjevíme.
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veřejného API, ale v případě zájmu je rádi poskytneme. 
Například umíme lematizovat daný text (jednotlivá slo-
va ve větě převést na jejich slovníkový tvar), určit slovní 
druhy nebo identifikovat náladu v jednotlivých větách. 
Interpretor si lze snadno vyzkoušet v našem demu: htt-
ps://demo.geneea.com/.

Funkce, které naše platforma nabízí, lze využít 
v mnoha oblastech. Zmíněno už bylo automatické štítko-
vání pro mediální domy, dále pak třeba sektor zákaznické 
podpory, bankovnictví a pojišťovnictví, kontextové cílení 
reklam, třídění a distribuce emailů, monitorování trendů 
nebo hlasu zákazníka, personalizace obsahu webových 
stránek, získávání inspirace pro tvorbu novinových člán-
ků, rešerše, hledání souvislostí mezi tématy.

Kde všude už se Vaše API používají?
Několik českých mediálních domů (například FTV 

Prima) používá naši platformu pro štítkování svých člán-
ků na webu. Štítky umožňují personalizaci obsahu pro 
konkrétního čtenáře (pokud si čtu často o českém hoke-
ji a fotbale, budou mi méně na hlavní stránce nabízet 
golf). Dále umožňují nabízení podobných článků, po-
skytují statistiky čtenosti jednotlivých témat pro redak-
ci a navíc zlepšují i propojenost webu z pohledu vyhle-
dávačů. Automatické štítky mají oproti těm, které 
vytvořili sami redaktoři, tu výhodu, že jsou konzistentní 
napříč celým archívem, mohou snadno brát v úvahu ex-
terní faktory, jako je vyhledávanost v Googlu, a jsou sa-
mozřejmě bez práce.

Jedné globální softwarové firmě analyzujeme pří-
chozí zákaznickou komunikaci - detekujeme jazyk 
a téma zprávy, což umožňuje na některé opakující se 
problémy automaticky odpovědět. Firma Ackee použí-
vá naše štítkování v mobilní aplikaci, kterou vyvinula 
pro projekt Tapito. Aplikace nabízí uživateli články 
na základě jeho zájmů. Pro firmu AMC jsme dělali ana-
lýzu názorů na přenosy Formule 1, které jsou prezento-
vány v sociálních médiích, v komentářích pod články 
atd. Bohužel s mnoha zákazníky máme NDA, které nám 
neumožňuje je jmenovat. 

Navíc je naše platforma integrovaná do Keboola 
Connection firmy Keboola a do CloverETL firmou Bits2b, 
takže ji mohou používat všichni jejich zákazníci, aniž by-
chom vždy věděli, o koho jde.

Jak se dá využít textová analytika v mobilních aplikacích?
Mobilní aplikace mohou integrovat textovou ana-

lytiku s dalšími funkcemi mobilních telefonů. Lze analy-
zovat sentiment komunikace, osoby v emailu nebo 
zprávě Whatsup mohou rovnou odkazovat do telefon-
ního seznamu či profilu na Twitteru, při nalezení geo-
grafického názvu ve zprávě lze dané místo najít v mapě, 
nalézt spojení městskou dopravou a podobně. (red)

Postavy, které se v příběhu nejvíce objevují spolu (Toto sché-
ma reprezentuje dvojice postav, které se v jednotlivých od-
stavcích nejvíce objevují spolu. Přejížděním myši po postavách 
je možné zobrazit si jejich výskyt s dalšími osobami příběhu. 
Po kliknutí na konkrétní spojnici se zobrazí odstavce knihy, kde 
je o daných osobách zmínka.)
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Útoky na bankovní účty  
budou čím dál častější
Prázdnému kontu se dá předejít používáním virtuálních účtů, radí experti

Už nyní evidují banky v České republice stovky 
zneužití účtů a platebních karet ročně. Bezpeč-
nostní index je podle expertů pouze okolo 60 %, 

což je méně než v okolních zemích. S technologickým 
řešením proti neopatrným zaměstnancům přišla česká 
firma Expensa. Ta uvedla na trh karty k virtuálním 
podúčtům, přes které se podvodníci na samotné firem-
ní účty nikdy nedostanou.

Světové ekonomické fórum zařadilo kybernetické 
útoky mezi nejvážnější rizika budoucnosti. Jen v roce 
2014 způsobily škodu okolo 11 bilionů korun. V České 
republice minulý rok banky registrovaly stovky útoků 
na účty svých klientů. Podle odborníků se tento počet 
bude  v roce 2016 i v dalších letech zvyšovat. 

Ačkoliv české firmy pravidelně školí své zaměst-
nance v otázkách bezpečnosti chování na internetu, je 
bezpečnostní index v České republice na úrovni 60 %, 
což je ve srovnání s okolními zeměmi málo. Rostoucí 
riziko představují pro firmy i bezkontaktní platební kar-
ty, u kterých není nutné při nízkých platbách zadat PIN. 

Celkem 36 % úspěšných útoků se odehraje ve 

chvíli, kdy se osoba připojí ke svému účtu z veřejné wifi 
sítě, a 76 % útoků připadá na malware, který nezachytí 
antivirová ochrana počítače. Česká firma Expensa přišla 
s chytrým řešením, které spočívá v principu dobíjecích 
platebních karet. 

Platební karty MasterCard společnosti Expensa 
fungují jako klasické platební karty a jejich vedení firmu 
nic nestojí. Každá karta má svůj virtuální podúčet, z ně-
hož se nelze dostat na vlastní účet firmy a který firma 
zaměstnanci nabije kdykoliv na potřebnou částku. 

Od uvedení na trh eviduje společnost Expensa ná-
růst v řádech desítek procent měsíčně. Při případné 
ztrátě karty nejsou ohroženy firemní účty. To je atrak-
tivní především pro společnosti, jejíž zaměstnanci pra-
cují s firemními prostředky na cestách. Karty Expensa 
jsou tak bezpečnou variantou pro firmy, které nechtějí 
operovat s hotovostí u svých zaměstnanců a zároveň se 
obávají o svůj firemní účet. 
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Naučili jsme s daty pracovat  
prodavačky, a umíte to vy?

Big data vnímám jako špatný termín, který více 
schovává, než vysvětluje. Říká se, že firmy sbíra-
jí obrovské množství dat, že v těchto datech je 

veliké bohatství a že je potřeba umožnit IT oddělení 
analyzovat (ideálně strojovým učením nebo složitým 
statistickým algoritmem) souvislosti mezi různými 
proměnnými, abyste… nejspíše utratili spoustu peněz.
Tajemství našeho úspěchu je, že pojmenováváme věci 
jednoduše — to, čemu říkáme DataDriven řízení spo-
lečnosti, je totiž něco, co dělal ve své době už Tomáš 
Baťa, a stačila mu k tomu tužka a papír. Baťa byl velký 
zastánce toho, že každý zaměstnanec má vědět, kolik 
spotřeboval materiálu a kolik vyrobil on a jeho druž-
stvo kvalitní obuvi (tj. kolik vydělali). Dnes se tomu 
říká teamová KPIs a performance based bonuses, ale 
princip zůstává stejný. 
Data by vám měla umožnit dělat lepší rozhodnutí.

Když Baťa, proč ne všichni?
Ruku na srdce, být jako Baťa zna-
mená změnit veškeré fungování 
společnosti od výchovy zaměst-
nanců po organizační strukturu 
podniku a vlastní výrobu. Jak da-
lece o řízení své firmy uvažujete 
vy?
Nicméně myslím, že čerpat užitek 
z vlastních dat už díky cloudu není 
technologický problém, ale spíš 
problém uvažování na klíčových 
pozicích. Představte si hypotetic-
kou korporátní firmu, která má IT 
oddělení, security/compliance a podnikavého zaměst-
nance, který by se rád podíval na nějakou kombinaci 
účetních dat a marketingových dat a zjistil, jakým 

způsobem ovlivnit vývoj produktu, nebo jinak zlepšil 
svou práci. 

Ve starém IT světě toto zna-
menalo zajistit si schůzku s IT od-
dělením (které má tradičně nedo-
statek lidí a jiné priority), řešit 
specifikaci, budgeting a vlastní 
nákup Data Warehouse, přesvěd-
čit IT a compliance, že napojení 
DWH na externí marketingový 
systém (agenturu) nepředstavuje 
ohrožení bezpečnosti, a pravdě-
podobně najmout BI analytika 
na to, aby v BI nástroji za několik 
milionů korun vytvořil požadova-
ný report. 

Sečteno a podtrženo máme 
tu projekt na půl roku, přičemž vám stále hrozí, že váš 
vysněný report žádný hmatatelný výsledek nepřinese, 
a ještě se budete muset obhajovat před kolegy…

V  Keboole jsme za  posledních pět let pomohli nebo naučili pracovat s  „Big daty“ desítky 
společností od Seznamu, Avastu a Bati až po menší startupy, jako je Angelcam. Kdyby se mě 
ale někdo zeptal, jestli jsme někdy přesvědčili klienta ke  spolupráci kvůli „Big datům“, tak 
řeknu ne. Učíme firmy rozhodovat se pomocí informací. Tento článek je o tom, jak to děláme. 

Giuliano Giannetti | business data analytik

Data  
by vám měla 
umožnit dělat  

lepší rozhodnutí.
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S cloudem? U většiny svých zákazníků jsme 
schopni udělat díky Keboola Connection zkušební pro-
jekt za tři dny čisté práce, tj. mezi jedním týdnem 
a čtrnácti dny čistého času, a v rámci investice v řádu 
desítek až stovek tisíc korun. Námi použité reportova-
cí nástroje (většinou GoodData, ale i další) jsou navíc 
tak jednoduché, že se uživatel umí po cca hodinovém 
školení sám procházet v datech a sestavovat reporty. 

Rychlost a distribuce tvorby reportingu 
mění hru
Na začátku jsem mluvil o změně myšlení. Na vytvoření 
reportu však není nic nového a na tom, že se používa-
jí data (viz exceloví mágové), také ne. Rozdíl spočívá 
v tom, že report můžete mít za pět minut, na data se 
můžete spolehnout, protože jsou vyčištěná a aktuální, 
a máte nástroj, ve kterém můžete dělat datovou ana-
lytiku sami, aniž byste byli odkázáni na někoho jiného. 

A proč změna myšlení? Nedávno jsem jednal 
s velmi progresivním člověkem z velké pojišťovny, kte-
rý si přál použít analytiku pro sledování kampaně. Po-
jišťovna tradičně kupuje kampaně v ročních cyklech, 
kde se soutěží pomocí ceny, a na konci kampaně získá 
jeden souhrnný report, na jehož základě vyhodnocuje 
kampaň. Mediaplán pro celou kampaň je připraven 
předem a (platí zejména pro print, billboardy a televi-
zi) je neměnný.

Shodli jsme se, že mít reporting za těchto okol-
ností je jako sledovat v kině potápějící se loď: kdo dě-
lal v mediální agentuře ví, že je celkem obvyklé, že se 
formáty do kampaně dodávají nejenom podle cílové 
skupiny, ale i podle marže, kterou agentura má, 
a na začátku kampaně se dost těžko určuje, které for-
máty fungují, a které nikoliv. 

Na konci kampaně máte v zásadě pouze dvě mož-
nosti: přikrášlit výsledný report a poplácat se po zá-
dech, nebo zjistit, kolik jste prodělali. 

Máme své hrdiny, kteří se dokázali této nové rea-
litě přizpůsobit. Když v průběhu boomu virtuálních 
operátorů všichni nakupovali reklamu, tak Roman No-
váček z Gorila mobil každý den rušil špatně performu-
jící formáty. Sim karty se navíc prodávaly především 
v trafikách, kde nebyl žádný systém evidence zásob, 
takže byl v nepříjemné situaci - omezené množství si-
mek musel neefektivně distribuovat do partnerských 
prodejen. Tento problém nakonec také vyřešil díky  
datům — dokázali jsme spárovat report aktivovaných 
čísel se zásilkovými listy, kde bylo uvedeno, které sim-
ky putují na kterou trafiku, a tak přesně věděl, kolik se 
kde prodalo. 

 Není to věda, ale i díky tomu Roman už ve svých 
28 letech dokázal vydělat desítky milionů korun 
a po Tarifomatu a Gorila mobil založit třetí úspěšnou 
firmu Epico. 

Přehled extractorů v nástroji Keboola Connection

Spuštění Gorila mobil

Tento report ukazuje, že účtenky do 50 Kč generují 9 % zisku, 
ale 42 % všech transakcí
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Naše hrdinky z papírnictví
Až příště navštívíte prodejnu McPen, 
zkuste se podívat, zda za pokladnou 
náhodou neuvidíte naše reporty. Re-
porty nemusejí být složité, naopak mu-
sejí fungovat. Prodavačkám z McPenu 
se podařilo jednak přesvědčit všechny, 
že datová analytika je věc pro každého, 
ale také zvednout průměrnou hodnotu 
nákupu o neuvěřitelných 30 %, a to 
s použitím dat. 

Recept na úspěch byl vlastně relativně jednodu-
chý — podnikovou strategií bylo generovat upsell 
na transakcích mezi 200 a 500 Kč, které generují větši-
nu obratu firmy, proti tomu se postavili sami zaměst-
nanci, kteří si uvědomili, že největší prostor pro upsell 
se naopak objevuje v transakcích do 50 Kč, které tvoří 
42 % všech nákupů společnosti. Jinými slovy: „Nepřála 
byste si k té tužce také gumu nebo ořezávátko?” To, co 
následovalo, byla pouze čistě aplikovaná selská logika.
Prodavačky dnes každý den sledují top sellery z uplynu-
lého týdne a předměty, které se nejčastěji objevují spo-
lečně v objednávce. 

Co s vašimi daty
Obecně  lze  říci,  že k  tomu, aby se  firma stala Data-
Driven, potřebuje zajistit tři věci: 
1. tvořit data reflektující její podnikání,
2.  tato data zpřístupnit lidem ve firmě srozumitelnou 

formou,
3.  přesvědčit zaměstnance a management, aby data 

používali při rozhodování. 

Naši noví zákazníci to často chápou tak, že když 
už se platí za nový BI nástroj, je potřeba vyrobit desít-
ky až stovky reportů. A právě po nás často chtějí, aby-
chom designovali dashboardy, na které je potřeba se 
dívat (jako např. „chceme to stejné jako Slevomat“ 
apod.). Prostě reporting as a service.

Podle mé zkušenosti to nefunguje
Jestli má totiž zákazník dělat fundovaná rozhodnutí 
na základě dat, je nutné, aby se sám podílel na jejich 
tvorbě, chápal, odkud se čísla berou, a věřil v jejich 
správnost. Jeden příklad za všechny: měli jsme klien-
ta, který několik let udílel příliš vysoké odměny za-
městnancům na základě excelu s numerickou chybou. 
Dokážete si představit, že byste snížili odměny za-
městnancům pouze na základě zjištění externí firmy? 

Proto nedoporučuji začít vytvořením stovky re-
portů a posléze jejich redukcí na rozumný počet (když 

Šedá část ukazuje 100% plnění týdenního plánu, modrá 
aktuál ní plnění a červená průměrné plnění celého týmu

Keboola: Kteří klienti potřebují vyšší verzi našeho produktu  
(lepší backend nebo víc dat)?

Prodavačky sítě McPen pracují s reporty v GoodData
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už jsou všichni z nového systému otrávení a chtějí se 
akorát vrátit k zajetému fungování), ale začít nejdřív 
úvahou o tom, kde činím rozhodnutí ve firmě já a kde 
by mi data pomohla se rozhodovat lépe. 

Obecně lze říci, že naše nejlepší reporty odpoví-
dají  na  tuto  otázku:  Čemu mám  dát  přednost  před 
něčím jiným? Jako např.:
1.  Keboola:  Kteří klienti potřebují vyšší verzi našeho 

produktu (lepší backend nebo víc dat)?
1.  Seznam.cz: Kteří klienti s nejvyšší pravděpodobnos-

tí budou touto dobou nakupovat novou kampaň?
2.  CCS: V jaké benzínce v mém okolí je nejvýhodnější 

nakoupit benzín?
3.  McPen: Které produkty mám nabídnout pro upsell?

Následně se potřebujete ujistit, že lidé, kteří 
čtou daný report, mají schopnost dělat rozumná roz-
hodnutí a cítí se odpovědně za to, co v práci dělají.  
To je okamžik, kdy budete potřebovat druhou katego-
rii reportu popisující, jak jsem úspěšný v porovnání 
s ostatními.

 
Jak jsem úspěšný v porovnání s ostatními
Smyslem níže uvedeného reportu je ukázat, jak v po-
rovnání s ostatními daný zaměstnanec plní plán. 

 
Další kroky:

Jakmile si uživatelé uvědomí, jak vlastně mohou 
s daty pracovat, většinou dochází k druhé fázi, kde se 
objevují následující dotazy:
1.  Co přináší mé společnosti (a pochopitelně mně) nej-

větší příjmy?
2.  Jaké jsou nejlepší a nejhorší oblasti mého businessu 

(kampaně, inzeráty, produkty, zaměstnanci)?
3.  Kde utrácíme (nejvíce a zbytečně)?

Tohle je oblast, kde už neřešíme málo reportů, které 
konzumuje hodně lidí, ale naopak velké množství 

specifických reportů, které vytváří a konzumuje v zá-
sadě i jednotlivec. 

A zde se teprve dostáváme k místu, kde se ukazu-
je, jak zásadní je správný výběr BI nástroje, protože 
pokud chcete, aby se daty řídili všichni vaši zaměst-
nanci, tak jim také musíte poskytnout nástroj, který 
budou umět a chtít používat. 

Výše je srovnání toho, jak náročné je vypočítat 
sedmidenní průměr hodnoty objednávky v GoodData 
či pomocí Periscope.io, resp. SQL. 

Oba nástroje úkol zvládnou, ale když se nás zákaz-
níci ptají, zda má smysl místo Excelu používat GoodDa-
tu, která stojí ročně několik tisíc dolarů, můžeme jim 
odpovědět otázkou: Myslíte, že např. prodavačky 
v McPenu by dokázaly zvednout průměrný prodej  
o 30 %, kdyby neměly k ruce nástroj, který by jim sa-
motným umožnil dívat se na data bez znalosti SQL?

Závěr
Big data nebo Business intelligence díky cloudovým 
technologiím už dávno nepředstavují služby, které by 
se týkaly pouze velkých korporací. Abyste je mohli 
úspěšně využít, musíte zvládnout tři věci: shromažďo-
vat data o svém podnikání, tato data zpřístupnit za-
městnancům a mít schopný tým, který dokáže tyto 
informace využít k tomu, aby přinesl pozitivní změnu 
do firmy.

Credit by Petr Šimeček on: https://padak.keboola.com/good-
data-vs-periscopedata-vol-2-4c92f4287e6a

Giuliano Giannetti 
pracuje ve  společnosti Keboo
la, kde pomáhá firmám najít 
business hodnotu svých dat 
a  s automatizací celého procesu 
od extrakce dat, přes jejich trans
formaci až po  finální reporting. 
Mezi jeho úspěšné projekty patří 
práce pro Ilinky (1188), Angel
cam, Liftago, Shipito, Epico international, Pepa.cz a další.
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2016 GSMA Mobile World Congress 
surpasses record 100,000 visitors

Barcelona:  Visitors to the 2016 edition of the 
Mobile World Congress surpassed the 100,000 
mark for the first time in the event’s history, with 

nearly 101,000 attendees, the GSMA reported today, 
an increase of more than six per cent over last year. 
Additionally, nearly 4,000 people participated in the 
ESL Expo Barcelona, which took place the weekend 
prior to Mobile World Congress.

Visitors from 204 countries attended the mobile 
industry’s premier event at the Fira Gran Via and Fira 
Montjuïc venues in Barcelona. The 2016 Mobile World 
Congress featured more than 2,200 exhibiting 
companies showcasing cutting-edge products and 
services across 110,000 net square metres of 
exhibition and hospitality space. More than 3,600 
international media and industry analysts attended 
the event to report on the many significant industry 
announcements made at the Congress.

“Mobile World Congress hit a significant milestone 
in 2016 as visitors to the event surpassed 100,000 for 
the first time,” said John Hoffman, CEO of GSMA Ltd. 
“This year’s Mobile World Congress incorporated 
a diverse range of events, spanning multiple sectors 
and interests, reflecting the expanding role of mobile 
around the world. We once again enjoyed 
a tremendously stimulating show, featuring a world-
class speaker line-up and a range of cutting-edge 
product launches that will set the tone for the mobile 
industry for the remainder of the year and beyond.”

The four-day conference and exhibition attracted 
executives from the world’s largest and most influential 
mobile operators, software companies, equipment 
providers, internet companies and companies from 
industry sectors such as automotive, finance and 
healthcare, as well as government delegations from 
across the globe. Over 55 per cent of this year’s Mobile 
World Congress attendees hold C-level positions, 
including more than 5,000 CEOs and 21 per cent of 
attendees for the 2016 show were women. Preliminary 
independent economic analysis indicates that the 2016 
Mobile World Congress will have contributed more 
than €460 million and over 13,000 part-time jobs.

Industry Leaders Take the Stage in Barcelona 
The 2016 conference programme featured 12 keynote 
sessions and 48 in-depth track sessions over four 
days. Among the highlights of the conference were 
keynotes with CEOs, and senior execs from 
organisations including ARM, AT&T, BT Group, 
BuzzFeed, China Mobile, Cisco, Digital Legends, 
Ericsson, ESL, Facebook, Ford Motor Company, GE 
Digital, Getty Images, Huawei, Intel Corporation, 
Jukedeck, Jukin Media, MasterCard, MERCEDES AMG 
Petronas Formula One team, Morpho (Safran), PayPal, 
Publicis Groupe, Qualcomm Incorporated, Roshan, 
Royal Caribbean Cruises Ltd., See.Sense, Stripe, 
SwiftKey, Telefónica, Telegram, Telenor, Turkcell, 
UNICEF, University of Manchester, Vodafone and WPP.
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Record Attendance to GSMA Ministerial 
Programme
Running alongside the main event was the GSMA’s 
Ministerial Programme, which also saw record 
attendance, with delegations representing 137 countries 
and 31 international organisations. The Ministerial 
Programme brings together governments, regulators 
and industry leaders to discuss the specific regulatory 
issues relating to the development of mobile around the 
world. Intel was the Official Sponsor for the 2016 GSMA 
Ministerial Programme and Mobile World Summit.

Innovation City Showcases Connected Living 
An estimated 28,000 attendees visited the GSMA 
Innovation City, which showcased the impact of mobile-
connected products and services on consumers and 
businesses, with demonstrations from partners AT&T, 
GMA, Jasper, KT Corporation and Sierra Wireless. 
Covering 2,000 square metres, this unique space hosted 
numerous cutting-edge interactive demonstrations 
spanning a diverse range of sectors including industry, 
transport, health, home and retail, amongst many 
others. Highlights included a virtual reality experience 
on board the Innovation City airliner, a virtual ski jump 
and demonstrations of how mobile connectivity is 
helping to track pets and keeping cyclists safe.

4 Years From Now at Fira Montjuïc
Now in its third year, 4 Years From Now (4YFN) attracted 
more than12,500 attendees and featured 500 startups and 
large companies in the Innovation Market. An international 
programme presented by Mobile World Capital Barcelona 
and the GSMA, 4YFN brings together the best mobile start-
ups and entrepreneurs with investors, accelerators, 
incubators and corporations from the mobile ecosystem. 
Held 22-24 February, the 4YFN programme hosted inspiring 
talks, interactive workshops, cutting-edge exhibition, 
startup competitions and unique networking opportunities 
for the entrepreneurial tech sector.

ESL Expo Barcelona Delivers Cutting 
Edge-Gaming Competition 
The GSMA hosted ESL Expo Barcelona at the Fira 
Montjuïc, 19-21 February, in partnership with ESL, the 
world’s largest esports company. The event featured 
the „Barcelona CounterStrike Invitational“ tournament, 
won by “Fnatic”, the world’s #1 ranked team, beating 
world #2 “Astralis“ in the finals. ESL Expo Barcelona 
also featured the inaugural “ESL Masters – Spanish 
National Championship for League of Legends”. Nearly 
4,000 gaming enthusiasts per day visited the 3-day 
tournament to watch live as teams competed for more 
than €80,000 in prize money. Meanwhile, more than  
2 million viewers logged on to watch the competitions 

online, with over 175,000 concurrent viewers online 
for the finals on Sunday.

Event Awarded Guinness World Record 
For Carbon Neutral Footprint 
The 2015 Mobile World Congress was recently awarded 
a Guinness World Record, confirming its position as the 
largest carbon neutral trade show in the world. Mobile 
World Congress was certified in July 2015 as carbon 
neutral by BSI (British Standards Institution), verifying 
that the GSMA successfully completed the certification 
process under the PAS 2060 international standard and 
that Mobile World Congress had achieved a carbon 
neutral footprint. For 2016, the GSMA focused on further 
reducing the environmental impact and carbon footprint 
of the event, offsetting any outstanding emissions as 
necessary and will pursue carbon neutral certification 
following Mobile World Congress 2016.

“We thank all of our attendees, exhibitors, 
sponsors and partners for helping us to make the 2016 
edition of the Mobile World Congress the biggest and 
best show in the event’s history. We also extend our 
gratitude to the Spanish Ministry of Industry, Energy 
and Tourism, the Generalitat de Catalunya, the city of 
Barcelona, the city of Hospitalet, Turisme de Barcelona, 
the Fira de Barcelona, the Mobile World Capital 
Barcelona Foundation and all of our Barcelona partners 
for their ongoing support,” concluded Hoffman.

Mobile World Congress 2017
The 2017 Mobile World Congress will be held  
27 February – 2 March 2017 at Fira Gran Via.

The Mobile World Congress is the cornerstone of 
the Mobile World Capital, which will be hosted in 
Barcelona through 2023. The Mobile World Capital 
encompasses programmes and activities that span the 
entire year and will benefit not only the citizens of 
Barcelona, Catalonia and Spain, but also the worldwide 
mobile industry. For more information on the Mobile 
World Capital, visit www.mobileworldcapital.com. 

(GSMA)
.

Attendees from 204 Countries Convene in Barcelona to Shape 
the Future of Mobile 
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Unikátní výzkum IPSOS  
a POPAI CE odkrývá principy  
nákupního chování české populace 
SHOPPER ENGAGEMENT STUDY CZ 2015

Miroslav Paška | Account Director, Ipsos Marketing
Marek Přibyl | Senior Research Executive Shopper Retail & Insight

Proč studie vznikla?
Ve snaze přispět novými znalostmi o komplexu jevů hra-
jících roli při nakupování na našem trhu zrealizovaly aso-
ciace POPAI CENTRAL EUROPE a výzkumná agentura IP-
SOS unikátní průzkumný projekt Shopper Engagement 
Study Czech Republic 2015, který nabízí komplexní po-
hled na nakupování českých zákazníků ve vybraných pro-
dejnách předních maloobchodních značek provozujících 
supermarkety a hypermarkety na našem území.

U zrodu české studie též stáli významní partneři, 
bez nichž by projekt nemohl být realizován – konkrétně 
se jedná o Budějovický Budvar, Coca-Cola HBC Česká re-
publika, Coty Česká republika, Stock Plzeň-Božkov a UNI-
LEVER ČR. Odbornými partnery projektu jsou Marketin-
gový institut a Katedra informačních technologií VŠE 
Praha.

Americká studie v českých podmínkách
Projekt je lokalizací úspěšného globálního výzkumu, kte-
rý je již od roku 2009 opakovaně realizován světovou 
centrálou POPAI v USA. Ta se aktivně zapojovala i při pří-
pravě české studie, která též využila pokročilé metodolo-
gické a analytické know-how POPAI Global i sofistikova-
né statistické metody.

Jako základní metodologické nástroje byly využity 
rozhovory v prodejnách bezprostředně před a po nákupu, 
detailní záznam POP médií na prodejní ploše a analýza vý-
sledného nákupního košíku skrze evidenci pokladních 
účtenek dotazovaných zákazníků v elektronické podobě. 
V rámci průzkumu bylo celkem dotazováno 3 255 nakupu-
jících, analyzováno 34 112 zakoupených produktů a za-
znamenáno více než 1 300 POP médií.  Průzkum proběhl 
v rámci celé České republiky ve dvanácti prodejnách všech 
supermarketových a hypermarketových maloobchodních 
řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa.

Záběr celé studie je opravdu obrovský – kromě 
obecných nákupních zvyklostí české populace (využívání 

letáku, příprava na nákup, vlastnictví a využívání věr-
nostní karty) se zabývá detailním vyhodnocením faktorů, 
které ovlivnily výběr zakoupených produktů. Významná 
část studie se též věnuje analýze efektivity POP médií 
a využívání sekundárních umístění nakupujícími. V nepo-
slední řadě je též nutno zmínit účtenky dotazovaných 
zákazníků, díky kterým má studie přístup k informacím 
o zakoupených produktech, což pomáhá identifikovat 
příležitosti pro cross-sell promoční strategie. Tyto a mno-
hé další výstupy jsou taktéž podrobně zpracovány s ohle-
dem na jednotlivé segmenty zákazníků, zakoupené kate-
gorie zboží a maloobchodní formáty.

Jak se v současnosti v Česku nakupuje?
Výsledky výzkumu agentury IPSOS a POPAI CE ukázaly, že 
nákupy obstarávají převážně ženy (71 %). Více než 
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polovina z nich je vdaná, a nakupují tak pro vícečlennou 
domácnost. Zatímco muži častěji nakupují sami a pouze 
pro vlastní potřebu - proto i jejich konečná útrata je 
v průměru menší (muži 356 Kč/ženy 418 Kč).

Při pohledu na supermarkety a hypermarkety jsou 
jasně patrné rozdíly ve způsobu, jakým lidé k nákupům 
v těchto dvou maloobchodních formátech přistupují: 
V supermarketech obsahuje průměrný košík 8 produktů, 
které jsou zakoupeny za cca 15 minut, čímž se pokryje 
potřeba čerstvých potravin a akutně potřebného zboží. 
V hypermarketech se pak kromě těchto produktů naku-
puje častěji i nepotravinové zboží (čisticí prostředky, vy-
bavení pro domácnost atd.), což zvětšuje finální košík 
i dobu strávenou na prodejně: zákazníkům v hypermar-
ketu zabere nákup v průměru 12 produktů přibližně 36 
minut (u velkých nákupů je to dokonce 23 produktů bě-
hem 48 minut).

 Je však důležité si uvědomit, že celkově téměř po-
lovina všech respondentů (46 %) uvedla, že jde pouze 
na rychlý nákup několika málo položek, což korespondu-
je s tím, že zákazníci v rozvinutějších zemích stále častěji 
upřednostňují menší, častější nákupy. Taktéž samotní 
prodejci by si měli uvědomit, že mnozí jejich zákazníci 
jdou do obchodu pouze pro několik málo položek a ne-
chtějí strávit zbytečně moc času jejich hledáním po celé 
prodejně.

 
O zakoupeném zboží je rozhodnuto 
v 9 z 10 případů až na prodejně
Jedno z klíčových zjištění české studie potvrdilo, že pro-
dejní plocha a její uspořádání mají ústřední roli v tom, co 
nakonec skončí v nákupním košíku. Míra kupního roz-
hodnutí v místě prodeje je totiž v České republice velmi 
vysoká - 87 % - jedná se o součet položek v košíku, které 
byly plánovány jen obecně na úrovni produktové 

kategorie, těch vůbec neplánovaných, a přesto zakoupe-
ných a zároveň těch naplánovaných na úrovni značky, ale 
nahrazených v košíku jinou značkou nebo produktem.

Ačkoliv zákazníci mají dosti přesnou představu, ko-
lik za daný nákup utratí, za jaké zboží tak konkrétně učiní, 
už si zdaleka tak jistí nejsou. Možnost ovlivňovat české 
zákazníky přímo v prodejních místech je tedy velmi vyso-
ká. „Naše studie jasně ukazuje, že až na samotné prodej-
ně je učiněna drtivá většina konečných rozhodnutí, které 
konkrétní značky budou zakoupeny, což jen potvrzuje vý-
znam shopper marketingu pro konkurenceschopnost jed-
notlivých značek,“ komentuje výsledky projektu Miroslav 
Paška, Account Director, IPSOS Marketing.

Více informací se můžete dozvědět na stránkách 
www.ipsos.cz nebo www.popai.cz.

IPSOS poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu 
trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti.  

V ČR je největší výzkumnou agenturou.  
Spolupracuje s pobočkami sítě IPSOS v 87 zemích světa. 

Více na www.ipsos.cz

Marek Přibyl 
Do  společnosti Ipsos nastoupil v  listo
padu 2012; pracuje v oddělení Shopper 
Retail § Insight a věnuje se především 
výzkumům zaměřeným na nákupní cho
vání spotřebitelů. Mezi ně patří například 
i syndikovaná výzkumná studie Shopper 
Engagement Study CZ 2015, která detailně zkoumala ná
kupní chování zákazníků českých super a hypermarketů.

Miroslav Paška 
Od roku 2012 působí ve společnosti Ipsos 
jako vedoucí oddělení shopper výzkumů, 
které se primárně zaměřuje na  výzkum 
nákupního chování. Jeho oddělení má však 
na  starosti také segmentační studie, a  to 
zejména segmentace vystavěné na  Ipsos 
produktovém řešení Censydiam.
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Akce Datum Místo

E-shop summit 2016 1. - 2. 4. 2016 České Budějovice, Česká 
republika

Targi eHandlu 6. 4. 2016 Katovice, Polsko

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 8. 4. 2016 Trnava, Slovensko

Healthcathon 8. 4. 2016 Brno, Česká republika

Internet Advertising Conference 2016 12. 4. 2016 Praha, Česká republika

StartupClub: Ovládněte PPC kampaně jako profíci 14. 4. 2016 Brno, Česká republika

International Academic Conference on Management, 
Economics and Marketing 15.–16. 4. 2016 Budapešť, Maďarsko

Platební karty vs. Hotovost 19. 4. 2016 Praha, Česká republika

The Sixth International Conference on Digital Information 
Processing and Communications (ICDIPC 2016) 21.–23. 4. 2016 Bejrút, Libanon

5th International Conference on Smart Cities  
and Green ICT Systems (SMARTGREENS) 23.–24. 4. 2016 Řím, Itálie

Marketing Live 2016 26. 4. 2016 Bratislava, Slovensko

IV. KONCEPT SMART GRIDS & METERING -  
PERSPEKTIVA NEJEN V ELEKTROENERGETICE. NAP SG ČR 27. 4. 2016 Praha, Česká republika

Internet věcí 4. 5. 2016 Praha, Česká republika

DIGITÁLNÍ VÝROBA 2016: INTERNET VĚCÍ/ INDUSTRY 4.0 10. 5. 2016 Brno, Česká republika

Summit EMEA 2016 11.–12. 5. 2016 Londýn, Velká Británie

9. Affiliate konference 12. 5. 2016 Praha, Česká republika

TechEd – DevCon 2016 16.–19. 5. 2016 Praha, Česká republika

E-Commerce Netcomm 18.–19. 5. 2016 Milán, Itálie

1st EAI International Conference on Smart Grid Inspired 
Future Technologies 19.–20. 5. 2016 Liverpool, Velká Británie

In-Comms Forum 24. 5. 2016 Praha, Česká republika

IDC Security Summit 2016 25.–27. 5. 2016 Praha, Česká republika

UX a digitální inovace 2016 31. 5. 2016 Praha, Česká republika

Marketing 4 Engineering 2. 6. 2016 Praha, Česká republika

Digital Travel Summit 7.–8. 6. 2016 Londýn, Velká Británie

E-commerce forum 9.–10. 6. 2016 Brno, Česká republika

Digital Transformation Forum 2016 16. 6. 2016 Praha, Česká republika

mDevCamp 17. 6. 2016 Praha, Česká republika

International Conference on Intelligent Green Building  
and Smart Grid 27.–29. 6. 2016 Praha, Česká republika

Přehled odborných akcí na druhé 
čtvrtletí 2016



Unisim pro školy
Unisim je zábavně-vzdělávací manažerská simulační hra, pomocí 
které si studenti vyzkouší své teoretické znalosti v praxi. Jedná 
se o online hru simulující řízení firmy využitelnou v předmě-
tech jako marketing, podniková ekonomika, management, 
finance a účetnictví. Simulace Unisim je kompletně v čes-
kém i anglickém jazyce včetně podrobných návodů.

•  Unisim zvyšuje nejen zájem studentů o výuku, ale 
také vnímání a prestiž školy.

•  Vzdělávací program Unisim je určen pro studenty SŠ, 
VOŠ a VŠ, náročnost hry si určuje každý lektor sám.

•  Implementace simulační hry Unisim do výuky je jed-
noduchá a rychlá.

•  93 % studentů, kteří se zapojili do programu, uvedlo, že 
by Unisim doporučilo dalším studentům.

Zařaďte Unisim do výuky na své škole.

Unisim pro firmy
Manažerská simulační hra Unisim umožňuje zaměstnancům pochopit 
vazbu mezi jednotlivými firemními funkcemi a jejich vliv na ziskovost 
firmy – a to vše zábavnou formou.

Unisim zvyšuje efektivitu pracovního týmu, tmelí kolektiv a v neposlední 
řadě pomáhá zaměstnancům rozvíjet jejich profesní i osobnostní kompe-
tence. Uplatnění nalezne pro většinu firemních pozic.

Jedná se o efektivní a inovativní vzdělávací nástroj, který pokrývá 
všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje 
produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů 
a reporting.

Simulační hra Unisim je skvělým nástrojem pro:
• rozvoj zaměstnanců – development centra

• výběr zaměstnanců – assessment centra
• talent program – rozvoj či výběr mladých talentů
• team building

Zařaďte Unisim do vzdělávacích aktivit ve své firmě.

www.unisim.cz

V případě zájmu o prezentaci simulační hry  
nás kontaktujte na telefonu: +420 774 737 021
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The IoT Disrupted Already

On the 23rd of November, 2015, at Prague 
Microsoft HQ, all seats in the conference room 
were taken by developers and other engineers 

who were highly curious about IoT and its implications. 
Microsoft was introducing, among other things, the 
potential and tools options offered by Azure. The 
speaker asked: “What is the meaning of IoT?” In 
contrast to several other complex or funny responses, 
I simply answered “IoT means the Internet of Things”, 
and my reward, better than the usual T-shirt, was 
a first-generation “Raspberry Pi” (a ). Yes, IoT is known 
without being known, a buzzword for multinational 
industry or small entrepreneurs trying to get ahead of 
their current or future competitors. Investors want to 
follow, but in which direction?

Above all, there are not enough talented 
developers to satisfy the huge recruiting demand, and 
it is expensive for them to constantly update and adapt 
themselves to new technologies and advanced 
products.

In this jungle, will the new IoT be born ? Another 
exceedingly large drop which will soon generate masses 
of new data, a new tsunami contributing to the well-
known “Big Data”. The hypothesis is that the world is 
waiting for smartness—anytime, anywhere—with its 
challenges and its promised Eldorado of ultimate 
services, dedicated personally to every single user.

But up until now, we have only had the point of 
view of the industry, told mainly by those who are 
managing tech businesses and by providers of data 
management services, diving into analytics to create 
final graphs, translating huge numbers into pies, 
curves and columns.

The Twisted Reality
But at the very center of this labyrinth of technology, we 
forget the essential, central gear without which the 
labyrinth has no reason to exist: the users, customers, 
clients, stakeholders, … in other words, people. I am 
referring to the concern which will allow this amazing 
tech to be accepted and adopted like any other current 
technology. Collecting data about people has become 
the real asset and value of all media, whether online, 
social or otherwise. Leaders like Facebook, Twitter, 
Google and more… know our behavior by heart, second 

by second and meter by meter, in real time. Who, where, 
when, what, how and why – there are no more secrets, 
but still businesses need more. What is more?

IoT will provide it as the new source for what is 
still missing in the very intimacy of people, as we are 
surrounded by our daily life objects. But, do we need 
it? Although the thirst for data has already begun, it 
cannot end until we have more. We are not sure about 
the final benefits for end users, but we will still make 
these gadgets, just like we still produce plastic bags 
today, perhaps. 

In fact, the industry lacks user scenarios for 
defining what is worth developing, so businesses 
do not pay attention to what is really needed; but 
then, as we see, they bring us the data anyway. So 
now let’s assume we implement all sorts of sensors 
and transmitters everywhere, and take for an analogy 
the video surveillance cameras nestled in the corners 
of our city streets. Then you will already start to think: 
Why would I want to have this at home? For the sake 
of some extra comfort? Which one? Security is always 
the justification.

But more security means less privacy, and soon 
the camera that is watching your babies enters into 
your bedroom and watches the rest. This is a paradox, 
in which the hidden data collected becomes unsafe 
because it is actually known (Fig. 1).

Let’s just add up the risks as described next page 
in this explicit graph from 2015 from Beecham 
Research, and this threat will strip bare the life of every 
single individual. Just a small detail, isn’t it? But how 
many doors can be opened to the core identity of users.

Another aspect which today seriously influences 
the way we all think about the IoT and its application is 
the graphic vulgarisation we are publishing and 
promoting everywhere. We want to explain the Internet 
of Things structured around a central cloud data 
collection, accessible by everything and everyone.

It‘s another cliché. But no, what is in the center 
isn‘t the cloud, but rather people demanding, 
accepting or rejecting this new kind of forest of the 
connected harvesters of privacy.

The Opportunities
So let’s focus on the essential purpose of these 

Olivier Clerc | Product & industrial designer, business intelligence
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connected objects. Aren’t they supposed to assist us 
and improve our comfort, at home and wherever we 
go? By default, online media businesses have continued 
to consider the public as primarily consumers. People 
are supposed to accept and therefore surrender their 
privacy, and their trust is usually given. In exchange for 
this intimacy, the proposed deal drives us to the very 
same end in any case, consuming and buying another 
product or service. 

Hidden website cookies have just started to popup 
their warning messages for the sake of claimed 
transparency, and now the online industry is going 
further. Let’s ask for personal phone numbers for 
validation purposes, and in the end compile the perfect 
collection of data for profiling us, one by one (again the 
same pattern: privacy versus security). Behavioral and 
neurological marketing can only perform with accuracy, 
and it became all too easy to do its best at knowing 
what, when and how we think, where things are 
happening, and why . And it can finally guess what will 
be the immediate future for consumers.

With these sharply detailed profiles, businesses 
can create perfect brands, clans, and therefore the 
desired consumers. How can they fail?

The Paradox
Customers might be easygoing when using confusing 
“private/public” channels like Facebook, Google, … 
but people still know where the freedom ends. The 

steady rise in the adoption of extensions or apps like 
ad-blockers, and anti-trackers like Ghostery, are just 
the tip of the iceberg of the consciousness of the 
people, indicators of the growing rebellion against 
this violation of privacy. In the meantime, investors 
are betting on IoT in the middle of this quite old 
privacy storm. The puzzle pieces might not fit 
anymore, as is usually and blindly expected by large 
powerful business consortiums, focused only on 
economics and finance, who are still living in the 
world of tech norms and standards.

Why? It‘s about the confusion we have regarding 
the core element. No, the cloud of data isn’t at the 
center of attention. As everyone continues to not 
listen, people are at the center. 

Privacy, security, freedom of choice and speech, 
isn’t that what it’s all about?  But when you read most 
of the annual reports from multinational corporations, 
the thoughts of business are in the reverse gear.

Electromagnetic Sensors (EM) (fig. 2)
In November 2015 (http://uist.acm.org/ ), for the 
28th User Interface Software and Technology 
Symposium, three students at the HCI (Human 
Centered Interface) Institute at Carnegie Mellon 
University published some research in collaboration 
with disneyresearch.com and supported by the David 
and Lucile Packard Foundation, Google, Yahoo! InMind, 
and Qualcomm. This research was about a novel sensing 

Fig. 1.  Illustration of Beecham Research security threat map 2015
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approach for one-touch object detection that exploits 
the unintentional electromagnetic noise generated by 
com monplace objects”. Thanks to the natural 
conductivity of EM through the human body, EM 
sensors with skin contact create, as I am now calling it, 
the real “Smart Touch”.

I believe this research is disruptive enough to be 
a serious game changer for the IoT. What the 
publication calls EM-sense is a system of apps related 
to detections made by electromagnetic sensors. This 
EM-sense will indeed keep the data distribution of the 
object under the user’s control . Enhanced sensing, in 
relation to increasing data from every single touched 
object with an EM signature, can nonetheless build 
identification and their own data regarding the 
respective object. They can enable assisted life 
scenarios for their users who touch a single object in 
one place at a single moment . None of that needs to 
be stored in the cloud, but rather directly in the smart 
wearable device, with an EM sensor in direct contact 
with the skin (or body).  

And if it’s not for you, with this technology, it 
seems that this is what I need. 

Soon then, we might find these essential EM 
sensors embedded in most wearables, empowering 
products to be intelligent at the will of their users. 
Yes, the online distribution of data can or will persist; 
nevertheless the control and amount of that data can 
be limited in quantity and time, and will be handed 
out solely at the will of the customer.

As public beacons, businesses are trying to figure 
out how the users of smart phones will enter a shop with 
their Bluetooth switched on. EM sensors in wearables 
will remain triggered by the customers, for the reasonable 
and acceptable behaviors they wish to give away.

The Paradigm
As we can now guess, we might not find so many sensors, 
RFID, NFC or beacon-enhanced products in our public or 
domestic surroundings. But EM sensors embedded in 
wearables will be part of the minimum viable and cheap 
versatile “IoT”, with fast real-time and limited access to 
cloud data if absolutely needed. It will allow for the 
matching of defined “EM prints” which can be collected 
with the embedded intelligence of our wearables. With 
regard to the economy, technology and the rapidly 
advancing development of data file norms, everything is 
becoming far simpler and easier. Even though the 
disruption is only partial, it depends on how much people 
in the online media business value their privacy.

Finally, let‘s add that these EM sensors are the 
most proven basic technology, and the cheapest. The 
integration of apps related to data sensed directly by 
the wearable might become a shortcut for how big 
the IoT could really be.

So far, developers still remain the resource for 
future mixology  resumed by brilliant applications/
integrations combining EM signals, data and API. 

Olivier Clerc 
Product & industrial de
signer, creative director, 
Olivier excels in busi
ness innovation strategy 
consulting. Known for 
his fast design thinking, 
he applies creativity 
to every industries do
mains, in BtoB or BtoC. 
When 22yrs old, He pa
tented “Timeless”, a mechanism of a watch. He created 
international awarded communication campaigns & laun
ched brands with several new product developments. He 
owns 2 Hockey sticks, but luckily, never played with any. 
Kontakt: olivier.clerc@ideazdo.com

Fig. 2. EM spectrums (0Hz to 1MHz)  
(Source: EM-Sense: Touch Recognition of Uninstrumented,
Electrical and Electromechanical Objects,Carnegie Mellon University, HCI 
Institute and Disney Research Pittsburgh)
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Operátor Vodafone propojuje globálně pomocí M2M 
své zákazníky již přes 20 let. Co patří mezi řešení, kte-
rá jsou zahrnuta do M2M a IoT portfolia Vodafone?

Jak na českém, tak na globálním trhu máme něko-
lik řešení, která jsou postavena na základní službě při-
pojení k internetu. Mezi největší (v dnešní době) pro 
automobilový průmysl patří tzv.  Conected Car. Jednot-
livé automobily jako například BMW mají přímo z vý-
robní linky zabudované zařízení, které má sim kartu 
a zabezpečuje tzv. eCall. Když například auto havaruje, 
složky záchranného systému mají automaticky informa-
ce o tom, co se stalo a kdy se to stalo. Jedná se o hodně 
obsáhlou službu nejen na českém trhu. 

Další rozvinutou oblastí jsou Vending Machines, 
což jsou nápojové automaty, automaty na snacky apod. 
Automat obsahuje zařízení, jež je připojené na centrálu 
společnosti, která daný automat provozuje. Prostřed-
nictvím tohoto řešení jsou společnosti schopny vyřešit 
logistiku a optimalizaci zásobování těchto zařízení.

Také máme Fleet Management pro společnosti, 
které potřebují spravovat vozový park. Nedávno jsme 
rozšířili naše partnerské portfolio o řešení, které je 

zaměřeno na koncové uživatele, a ne jenom na firem-
ní klientelu. Příkladem je řešení „Where is my bike?“, 
které zabezpečuje hlídání vlastního kola. Kolo obsahu-
je zařízení, jež je připojeno na síť. Prostřednictvím 
mobilu ho můžeme odemknout a zamknout. Toto kolo 
je chráněné před krádeží.

A také podporujeme řešení zabezpečení domác-
ností fungující přes mobilní telefon.

Co  konkrétně  může  M2M  řešení  přinést  firmám? 
V jakých odvětvích je možné ho uplatnit?

M2M neboli IoT řešení se dá uplatnit víceméně 
ve všech odvětvích podnikání. Od automobilového 
průmyslu přes energetiku, logistiku, výrobu až po ze-
mědělství a zdravotnictví. Jedná se většinou o oblasti 
optimalizace nákladů, neboť zařízení dokáže komuni-
kovat samo od sebe, nepotřebuje zásah člověka. Stačí, 
když zařízení umožňuje M2M komunikaci, a společ-
nost se tak dozví veškeré informace o vzdáleném zaří-
zení – co se s ním děje, kde se nachází, příp. další pa-
rametry, například jakou má teplotu. 

Jaké  jsou  Vaše  predikce  ohledně  využití  IoT  v  bu-
doucnosti?

Co se týká predikce v oblasti IoT, je celá tato domé-
na na začátku. Ve Vodafone máme celosvětově připoje-
no 35 mil. zařízení. Dle výzkumu bude v průběhu ná-
sledujících let počet zařízení rapidně narůstat. Jedná 
se o miliardy zařízení, která mohou být připojená. 
V průběhu let 2020–2030 bude připojeno 20 mld. za-
řízení.

Z pohledu predikce vývoje budou důležité přede-
vším dva streamy. Prvním je přenos velkých dat (velmi 
rychlá dostupnost, zařízení mezi sebou komunikují) 
a druhým jsou senzory, tedy data, která se budou ná-
sledně vyhodnocovat a analyzovat.

V minulém roce schválila česká vláda Národní akční 
plán pro chytré sítě, z kterého vyplývá, že se do bu-
doucna velmi rozvine využívání Smart grids a Smart 
metering. Vidíte v České republice potenciál rozvoje 
chytrých sítí? 

Ano, určitě. Cílem Národního akčního plánu je 
mimo jiné zajištění vzdáleného odečtu elektroměrů 
v letech 2018-2020. Možností vzdáleného odečtu 

„Smart City koncepty jsou na začátku rozmachu  
a mají velký potenciál,“ říká Ján Jacina  
ze společnosti Vodafone
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Czech Republic) as 
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Communication (SK) and has a program education from 
London Business School (UK)



elektroměru je víc. Zařízení může komunikovat pomocí 
technologie PLC nebo prostřednictvím mobilních sítí. 

Pojďme k Vašim projektům týkajícím se Smart Cities. 
Vodafone  se  ve  spolupráci  s  IBM  Global,  městem 
Istanbul  a  dopravním  podnikem  Istanbulu  podílel 
na využití Smart Data konceptu pro inteligentní plá-
nování. Co konkrétně to obnášelo a jaký byl vůbec cíl 
tohoto projektu?

Vodafone se v oblasti Smart Cities velmi široce 
podílí na rozvoji několika konceptů. Náš projekt Istan-
bul byl jedním z nich. Aby mohlo město efektivně plá-
novat rozvoj městské hromadné dopravy, dodali jsme 
ve spolupráci s IBM kompletní analýzu toho, jak se zde 
obyvatelstvo pohybuje. 

Tyto analytické informace, které jsou anonymní, 
posloužily městu Istanbul k tomu, aby nové linky met-
ra buď stavěli, anebo bourali nebo aby vytvářeli tune-
ly tam, kde je to skutečně potřebné. Analýza sloužila 
jako další zdroj dat, jak se obyvatelstvo Istanbulu 
v průběhu dne, v rámci jednotlivých časových úseků 
pohybuje. (Intenzita pohybu v průběhu ranní špičky, 
v průběhu oběda, odpoledne, večer, v noci, víkendy…)

Velmi mne  také  zaujal  pojem  Climate  Street  v  Am-
sterdamu. Co si pod tím můžeme představit?

Amsterdam je v oblasti Smart Cities jedním z nej-
progresivnějších měst. V tomto směru se rozdělilo do ně-
kolika klastrů. Jedním z hlavních cílů Climate Street je 
snížit zátěž CO2 a zaměřit se na životní prostředí. Vodafo-
ne do tohoto projektu prakticky vstupoval s tím, že doká-
že inteligentně propojit jednotlivé prvky. To se týká od-
padového hospodářství, ovládání teploty v jednotlivých 
objektech nebo například inteligentního parkování. Cli-
mate Street – jelikož má svá smart řešení – přesně ví, 
kolik se v této ulici nachází aut, jestli jsou zde volná par-
kovací místa, dokáže přizpůsobit teplotu v restauracích, 
aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí, ale zároveň 
se lidé cítili příjemně. Dokáže velmi dobře optimalizovat 
svoz sběrných nádob – aby auta přijela včas, aby nejezdi-
la pro prázdné nádoby, aby přijela v čase, kdy není v oko-
lí mnoho aut, aby se nevytvářely kolony…

Funguje to velmi inteligentně. Z našeho pohledu 
je důležité, aby zařízení komunikovala bezpečně 
a spolehlivě.

Vodafone také přináší koncept, který dokonce zašti-
ťujete: Design your Qatar. Můžete nám o  tom něco 
říci?

Prakticky se jedná o jeden z dalších konceptů, který 
rozjíždíme v rámci Smart Cities v Kataru. Máme spuště-
nou platformu, která se zaměřuje na komunikaci vlády 
Kataru, tedy komunikaci mezi katarskou vládou a obyva-
telstvem. Lidé, kteří žijí v Kataru, mají možnost se 

podívat na vývoj města. Je to klasická sociální platforma, 
která je přístupná všem obyvatelům Kataru. Mají mož-
nost online řešit operativní záležitosti, například: je tady 
otevřené víko od kanálu, prosím, opravte to. 

Na druhé straně má obyvatelstvo možnost vyjád-
řit se k tomu, jak by mělo město v budoucnu vypadat. 
Co by mělo do roku 2030 vybudovat, aby bylo smart. 
Následně vláda o těchto nápadech diskutuje s obyva-
telstvem, dává jim prioritu a následné informace, kdy 
bude plán realizovaný. Případně sdělí, co se s myšlen-
kou bude dít dál. Městu to dává obrovský prostor  
zjistit, jak obyvatelstvo chce, aby se město vyvíjelo. 

Sociální platforma, za kterou stojí Vodafone, 
v reál ném čase ukazuje, co se s městem děje, co je 
hotové, co se plánuje atd.

Proč zrovna Katar?
Katar je velmi rychle se rozvíjející bohatá země, 

staví se tam nové budovy, realizují se nové koncepty, 
velmi rychle se rozšiřuje. Protože jsme zde hlavním 
mobilním operátorem, jsme schopni velmi efektivně 
komunikovat s občany. Dali jsme jim možnost vyjádřit 
se k dalšímu rozvoji města. Katar prožívá obrovský 
boom, který byl v rámci posledních 2-3 let velmi rych-
lý, a my dáváme občanům prostor řídit vývoj svojí 
země do budoucna.

Myslíte,  že  byste  mohli  s  takovýmto  konceptem 
uspět i v ČR? 

Osobně si myslím, že ano. Cílem, jehož jsme chtě-
li dosáhnout v Kataru, nebylo ani tak vybudovat něja-
ké konkrétní budovy, ale spíše si vyzkoušet spolupráci 
mezi vládou, státem a občanem. Zjistit, jak bude rea-
govat vláda a občané na tuto komunikaci, co to zna-
mená pro vládu a město spravovat takový portál… 
Na jedné straně je potřeba zajistit určité zdroje a pří-
stupy, aby vláda zůstala ve styku s občanem, na straně 
druhé musí občan vědět, že jeho hlas byl vyslyšen.

Bereme to spíše jako pilotní projekt, kde jsme si 
odzkoušeli, jak tato spolupráce může fungovat. Vše-
obecné pravidlo, které se dá přenést i do ČR, je, že 
Smart City koncepty jsou na začátku rozmachu a mají 
velký potenciál. Jednak je to koncept, který může být 
částečně financovaný z peněz EU, a jednak pomáhá 
městu zviditelňovat se a posouvat v očích občanů dál 
tím, že Smart City – chytré město –  reaguje na moderní 
technologie, moderní trendy. Je to krásný důkaz toho, 
jak dokáže zastupitelstvo, město a další díky moderním 
technologiím zabezpečit lepší podmínky pro život 
ve městě. Na druhé straně může pomoci ušetřit peníze, 
které pak může město investovat do svého rozvoje.

Tato platforma umožňuje, aby komunikace mezi 
občanem a městem byla ještě efektivnější, aby tyto 
světy byly více propojené. 

ROZHOVOR

ROČNÍK 2 | BŘEZEN 201630



ROZHOVOR

ROČNÍK 2 | BŘEZEN 2016 31

Oslovili jsme jednotlivá zastupitelstva měst a máme 
pozitivní zpětnou vazbu. Jak jsem říkal, jsme na začátku 
éry, jejíž vývoj bude trvat tři až čtyři roky. Díky tomu, že 
jsme měli možnost vyzkoušet si více těchto technologií, 
ať už to byla práce s daty – projekt Istanbul, kdy jsme 
pomohli vytvořit efektivnější plánování MHD, nebo Am-
sterdam, máme zkušenosti s tím, jak tyto inteligentní 
technologie mezi sebou komunikují a jaké výhody posky-
tují. V našich laboratořích, inkubátorech, dáváme pro-
stor mladým společnostem získat praxi.

V ČR jsme na začátku, tyto projekty se připravují.
Evropské fondy, které zasáhnou širší okolí mimo Prahu, 
jsou připravené na roky 2016–2020. Vzhledem k naší 
zkušenosti ze zahraničí jsme schopni tyto koncepty pře-
nést a velmi rychle a efektivně implementovat i v ČR.

Mohl  byste  čtenářům  vysvětlit,  co  je  to  Vodafone 
Smart City Lab a co konkrétně zahrnuje? 

Jedná se o jeden z našich pilířů v oblasti Smart 
City. V rámci tohoto Labu dáváme prostor mladým 
společnostem, které cílí svůj business do oblasti Smart 

Cities. Finalistům dáme prostor implementovat jejich 
vlastní technologii ve městě Lisabon. Na základě těch-
to zkušeností můžou přizpůsobit a finalizovat řešení, 
které pak můžeme aplikovat v dalších městech. 

Jsou to vlastně „startupy“ v oblasti Smart Living, 
Smart Energy a Smart turismu. V konečném důsledku 
se jedná o technologie, které se týkají samotného fun-
gování města, jako je Smart Lighting – chytré osvětlení 
anebo chytré parkování a věci s tím spojené.

Ještě  jedna  praktická  otázka  na  závěr.  V  Německu 
funguje  aplikace MyParkSpace.  Chystáte  se  s  touto 
aplikací i na český trh a do českých měst?

V ČR samozřejmě máme o tento koncept zájem. 
MyParkSpace přináší užitek přímo obyvatelstvu. Obča-
né jsou velmi rychle schopni najít parkovací místo, re-
zervovat si ho, popřípadě zaplatit pomocí aplikace. 
V tuto chvíli máme lokální partnery a v rámci ČR bude-
me tento projekt dále rozvíjet.  

Odstartoval devátý ročník soutěže Nápad roku
Soutěž je určena pro všechny, kdo mají na papíře 
nebo ve fázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad či 
rozběhnutý projekt a chtějí pomoci s jeho uvedením 
na trh či jeho dalším rozvojem. Ať formou investice, 
zpětné vazby od podnikatelů a investorů, medializace 
či nových kontaktů.
I letos jsou vyhlášené tři kategorie, z nichž dvě jsou 
určeny studentům. Přihlásit se do soutěže je možné 
do 10. května prostřednictvím webu.
Vítěz získá 300 tisíc korun. I letos se uděluje speciální 
cena poroty, pobyt v americkém Silicon Valley pro 
dvě osoby a účast na prestižní technologické konfe-
renci TechCrunch Disrupt v San Francisku. Deset fina-
listů soutěže se může těšit z věcné odměny v celko-
vém objemu přes 1 milion korun. Kromě těchto cen však soutěž nabízí každému soutěžícímu také možnost získat 
na rozjezd svého podnikání investici ve výši až 10 milionů korun. 
Je připraveno více než 15 vzdělávacích akcí. Pro deset finalistů jsou připravené speciální workshopy zaměřené 
na Sales a Mentoring Day, kde více než 20 mentorů zprostředkuje soutěžícím své zkušenosti v těchto oblastech: 
1) business model a strategie, 
2) marketing a obchod, 
3) finance, 
4) produkt a technologie. 
Novým hlavním partnerem soutěže je společnost SAP, která startupům umožňuje přístup k novým technologiím 
a zákazníkům či zprostředkovává zkušenosti s řízením.
Přihlášené projekty bude posuzovat porota složená ze zkušených investorů, podnikatelů, manažerů i zástupců 
médií. O úspěšnosti projektu nerozhoduje jen jeho originalita, obrovský důraz se klade také na jeho proveditel-
nost, potenciál dalšího růstu a kvalitu zpracování projektu. V rámci finálového kola je navíc hodnocena osobnost 
podnikatele.
Šanci uspět má úplně každý bez ohledu na dosavadní zkušenosti s podnikáním. (www.napadroku.cz)
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Modern Biomechanical Diagnostic 
Methods
Zdeněk Čeřovský | Faculty of Health Studies

Introduction
Modern times require modern approaches in all areas. 
Before the Internet became a part of every household, 
a specialist had to be visited in person to obtain any 
advice or help. This obviously applied also to healthcare. 
Today, we usually do not visit a doctor right away, but 
instead we seek help elsewhere, particularly on the 
Internet. Using more or less suitable keywords, we 
reach sites where home remedies and tips, experiences, 
discussion forums, etc., can be found. We can also find 
sites focused on specific areas, where even certified 

specialists answer frequently asked questions from 
patients, and/or where such specialists are available 
online for an assessment of our health condition based 
on reported symptoms or through the use of a webcam. 
Some medications can then be ordered through virtual 
pharmacies from the comfort of our homes. [2]

Special sites can also be found which offer 
education in relevant medical fields. These may include 
articles focused on a particular disease or lifestyle, as 
well as Internet-based education sessions through 
e-learning courses, e-health, telemedicine, etc. The 
letter “e“ at the beginning generally means electronic, 

Abstract: The general public will meet with instrumental examination until the moment when 
already medical examination has not been sufficient or does not provide full information 
leading to diagnosis and determination of treatment. The article focuses on the availability 
of information to the general public with regard to health, utilizing the Internet as an access 
to the source for obtaining the necessary information leading to self-diagnostic or to treat 
their own. The article describes and discusses the possibilities of education in relevant fields 
with the focus on health sciences and familiarizes the public with the modern biomechanical 
diagnosis of human movement and describes its options, compares the classical examination 
by doctor and modern instrumental methods. 

Keywords: e-health, examination, 3D kinematic analysis, biomechanical analysis, modern 
biomechanics

Abstrakt: S přístrojovým vyšetřením se běžný člověk setká obvykle až ve chvíli, kdy již lékařské 
vyšetření nepostačuje nebo neposkytuje-li plnohodnotné informace vedoucí k určení diagnózy 
a stanovení léčby. Článek se zaměřuje na  to, jak jsou laické veřejnosti dostupné informace 
týkající se zdraví, a  zabývá se využíváním internetu jakožto zdroje informací vedoucích 
k samodiagnostice či k vlastní léčbě. Popisuje možnosti vzdělávání se v příslušných oborech 
v  rámci zaměření na zdravotnické obory a seznamuje veřejnost s moderní biomechanickou 
diagnostikou lidského pohybu. Popisuje její možnosti, srovnává klasické vyšetření lékaře 
a moderních přístrojových metod. 

Klíčová slova: e-health, vyšetření, 3D kinematická analýza, biomechanická analýza, moderní 
biomechanika



meaning that the education takes an electronic form. 
Today, this term is understood primarily as education 
via the Internet. Such education may utilize the modern 
electronic form of classic books, which are physically 
available at libraries or bookstores, along with live 
streaming lectures, workshops and various educational 
events, or even directly through “virtual conferences“. 
Live streaming surgeries, assessment procedures and 
their records are no exception. These streams are often 
used for the education of a specific community 
(healthcare personnel, scientific teams). [5,6,7]

Human motion has always been one of the most 
interesting things we can observe. Human motion can 
be observed from various points of view. One of the 
most widespread ways of observing motion is 
encompassed by the scientific discipline called 
biomechanics or biomechanical diagnosis. Biomechanics 
applies the known laws of mechanics (not only) on the 
human body, utilizing the knowledge of other disciplines 
such as kinesiology, physiology, anatomy, cybernetics 
and other scientific disciplines. The present times 
support education across these disciplines. These fields 
are usually referred to using names such as biomedical 
engineering, biomedical technologies, etc. The study of 
such fields often includes learning specific areas of 
informatics and physics, which enhance study with the 
advanced knowledge needed for signal processing and 
programming. Any interested person can focus only on 
one selected subfield. Graduates of such universities 
often find employment in humanoid laboratories and on 
scientific teams.

Methods and the current state
Baseline biomechanical measurements (assessments) 
are often based on kinesiologic or physiotherapeutic 
analyses (depending on the subject of research or 
assessment), supplemented by various anthropometric 
measurements and a medical history.

As a rule, initial physiotherapeutic procedures 
include the diagnosis, for example, of the movement 
apparatus. Anthropometric measurements incorporate 
the measurements of standard “properties“ of the 
proband (patient) together with a questionnaire-based 
assessment. Most commonly, anthropometry determines 
/ collects so-called “biodata“ (bioparameters), which 
include but are not limited to height, weight, various 
measurements (characteristics) of length, circumference 
of the lower and upper extremities and circumference of 
the muscles, as well as the colour of the eyes and hair, 
information about the dominant extremities, etc. If we 
substitute for the proband a patient (not participating in 
a measurement, study or research project) who comes to 
their doctor, such a patient is then also assessed by the 
doctor. The doctor examines the patient and determines 

the diagnosis. The diagnosis is obviously based on the 
doctor’s observation and assessment using his or her 
senses (vision, palpation and information provided by 
the patient, information on any pain felt during an 
activity, for how long, etc.). To create a better model 
situation, let us imagine a patient undergoing knee 
replacement surgery after a serious accident who now 
has to learn to walk again. The patient has been attending 
rehabilitation exercise sessions as recommended by his 
treating physician. This physician evaluates the patient 
on a regular basis and assesses the patient’s health 
condition, development and walking progress, for 
example, by asking the patient to walk around the office, 
or by observing the patient walking up and down stairs.

Now, let us think about how objective the doctor’s 
evaluations are. The time spent walking around the 
office could be taken as an evaluation factor, 
determining any gait improvement according to the 
time elapsed. This factor could then be used to derive 
the walking speed or acceleration. The doctor looks at 
the patient and notes: “you still lift your left leg too 
little“ or “you now manage to walk faster“; the doctor 
examines the area around the knee replacement by 
palpation and asks whether or not it hurts.

 But what do expressions like “little“ or “walk 
faster“ mean? This brings us to the fact that sensory 
perception, i.e. evaluations using eyes and hands, 
continues to be used in assessments and typical 
biomechanical applications (especially) in the Czech 
Republic. [8] However, much more advanced methods 
are available, which provide clear objectivisation and 
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Fig. 1: Manual examination; archive of the Faculty of Health 
Studies, UJEP [9]



broad options of use. Such devices can be classified in 
the experimental diagnosis of human movement. 
Measurements using these devices are usually 
performed before and after surgeries, and then again 
after rehabilitation sessions or a preset time period. 
They can be applied in science and research or directly 
in practice.

3D kinematic analysis, i.e. a spatial kinematic 
analysis called the “motion capture” system, is a very 
popular method. The method is based on a camera 
system. In particular, the following camera systems are 
used around the world: QUALISYS® (QUALISYS AB, 
Sweden) and VICON® (England).

The system is based on cameras used to map 
a given area. Markers, coated with a reflective layer, are 
attached to the patient’s (proband’s) body. The cameras 
transmit rays and scan reflections from the markers. The 
markers have various sizes (for example, 19 mm) and are 
most commonly attached to anatomically defined sites, 
usually bone projections. The main reasons for this 
include easy palpation and minimum movability of the 
skin at these points. These points should be selected 
based on the subject of measurement (for example, the 
gait – movement of lower extremities, upward jump, 
golf launch, etc.) and their segments should then be 
established. To give an example: in order to determine 
the knee angle, the markers should be attached to the 
ankle, femoral condyles and, for example, the greater 
trochanter. So-called clusters are also commonly used, 
i.e. clusters of multiple markers on a single pad (plate). 
Such clusters provide a better definition of rotational 
movements because the distances between the markers 
are constant. The aim is to make sure that the attached 
markers match the performed movement as well as 
possible.

Before the measurement, the camera system 
needs to be calibrated. Calibration is performed using 
a static “L“-shaped unit and a dynamic “T“-shaped stick 

with exactly defined dimensions. These tools provide 
a coordinate system for the measurement. [1] The 
quality of calibration affects the measurement itself. For 
a better idea, the indicative value of the precision of the 
system is approx. 0.5 mm. Obviously, certain parameters 
must be set before the measurement, such as the 
scanning frequency and number of cameras (which is 
also an important measurement factor), as the case may 
be. A frequency of 100 FPS is fully sufficient for a normal 
gait. While the number of cameras is quite variable, it is 
usually better to have more. Having at least two cameras 
see every marker throughout the measurement is 
beneficial (for example, markers may overlap or be 
covered by the other lower extremity when the patient 
moves). However, the system is able to manage such 
situations and calculate any missing parts of the 
recording using mathematical operations (interpolation, 
approximation). The first measurement provides 
information about the “stand“ position at rest. The next 
measurement is “dynamic“ and provides information 
about the explored movement itself.

The measurements provide individual positions of 
the markers in space. These data can then be used by 
the related SW to calculate speeds with respect to the 
coordinate system, to compare the speed of one 
segment with respect to another, to determine angular 
characteristics, acceleration, etc.

The cameras can also be used as high-frequency 
scanners; for example, they can scan with a frequency 
of 1000 FPS and thus cover truly fast “actions“.

The measurement results can be easily displayed 
in graphs, assembled, and their numerical 
representations can be used to observe the success of 
the therapy. If the numerical data and curves are 
insufficient, impressive visualizations of the data can be 
achieved in other programs (usually, the coordinates 
are saved in the .c3d format) to obtain a human 
skeleton model; alternatively, the data can be imported 
into other visualization programs. 3D kinematic analysis 
is also applied in industries, films, animations and 
computer games.

A podoscope was used at the beginning, whereas 
now we have tensometric plates. So-called dynamic 
plantography is yet another method. This method can 
be used to measure and explore the “quasi-static“ 
standing position of the patient and analyze the 
patient’s gait. The method provides information about 
the distribution of foot pressure in various step phases, 
provides data for space-time parameters, supports 
balance analysis of the standing position, enables us to 
observe any shifts in the centre of pressure (CoP), etc. 
This method can be used in clinical applications such as 
orthopaedics, rehabilitation, prosthetics and orthetics. 
It can also be used in sports medicine and for the 
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Fig. 2: Camera Oqus 300; archive of the Faculty of Health  
Studies, UJEP [9]



training of athletes. A system called footscan®, supplied 
by RSscan International (Belgium), is the most widely 
used in the Czech Republic. The system can also be 
used for the design of orthopaedic insoles (for example, 
D3D). Today, such plates are often installed at shoe 
shops, where the retailer recommends suitable (sports) 
footwear based on the measurement.

In addition, sports assessments may be associated 
with measurements on force plates, for example, 
KISTLER (Kistler Group, Switzerland), which offers 
similar measurements to those of dynamic 
plantography, in a certain sense, but with the options 
of observing the movement of the centre of mass 
(CoM, not only CoP), analyzing the force of the rebound 
and thus observing the development of strength 
capabilities of the lower extremities, measuring the 
height of the rebound, or training balance using 
visualization (biofeedback).

 The measurement may also include the recording 
of various biopotentials of the human body, such as 

muscular activity using surface electromyography 
(sEMG). Biomechanical diagnosis utilizes the timing and 
sequences of individual muscles in a certain activity (so-
called timing), in particular, to observe muscle fatigue 
parameters. Unlike needle electromyography, sEMG is 
completely painless because the disposable electrodes 
are attached to the patient’s skin; again, palpation is 
needed, this time of muscle bellies in order to achieve 
the best results possible and minimize input errors.

It is not unusual to synchronize all devices together 
and perform the measurements at the same time.

Conclusion
To conclude, I would like to note that all these modern 
devices represent quite special equipment as they are 
very costly. One classic QUALISYS camera costs about  
€ 8 thousand. Unfortunately, one camera is insufficient, 
as mentioned in the description of this method. Ideally, 
at least 5 cameras should be included in the equipment. 
The cameras also need to be fixed (for example, on 
a tripod); in addition, we need a power supply as well as 
voltage and data cables to connect the system. Footscan 
can be purchased in the version having a long platform 
suitable for an overall gait analysis, or in the version with 
a short measurement plate, approx. 40 cm long, which is 
suitable for sports equipment shops due to its compact 
dimensions for the rapid measurement of foot size. 
Various types and variations of the force plates also 
exist; they can be mobile or fixed, for example, in a frame 
installed in the floor, together with a system allowing for 
their variable distribution. Moreover, all devices should 
be controlled using a workstation compliant with certain 
HW demands. This purchase of the devices is not the 
final step, though. The control SW must also be 
purchased for amounts reaching hundreds of thousands, 
or some support service for the systems reaching tens of 
thousands. The last important step is to find qualified 
specialists able to attend to the devices. Most commonly, 
such a team comprises a physician (and/or a specialist 
such as a physiotherapist) and technical personnel, such 
as an IT technician and statistical analyst. Although the 
equipment is very expensive, it is usually not such a big 
problem to find the resources for the equipment and to 
establish such sites using various grants; instead, finding 
the above-mentioned team of specialists is usually more 
difficult.

All the above-described methods and obtained 
results can be put together, for example, by optimizing 
the working procedures and conditions in terms of 
ergonomics.

Unless they are active athletes, individuals will 
probably not seek out specialized centres or 
biomechanical laboratories where such services are 
offered. However, some hospitals in the Czech Republic 
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Fig. 3: Tensometric plate; archive of the Faculty of Health Stu-
dies, UJEP [9]

Fig. 4: Measurements on the force plate [3]



do use the above-mentioned assessment methods, 
employing these diagnostic instruments in their standard 
care, although only for a certain group of people (for 
example, the Gait Laboratory, University Hospital Brno). 
[4] This population undergoes a normal assessment by 
a physician and then is referred for another assessment 
at an appropriate department equipped, for example, 
precisely with 3D kinematic analysis. Gait evaluation is 
one of the most common uses of 3D analysis in clinical 
practice. If the physicians or institutions do not have this 
equipment, the physicians must make decisions based 
only on their own judgment.

Not many laboratories with such “complex“ 
equipment exist in the Czech Republic. There are sites 
equipped with only some of the above systems, for 
example, exercise diagnostics (Sports Medicine Centre 
at the Technical University of Liberec) and kinematic 3D 
analysis of motion [CASRI (Sports Research Institute of 
the Czech Armed Forces) – Scientific and Servicing Site 
of Physical Education and Sports, Faculty of Physical 
Culture, Palacký University Olomouc].

From this point of view, the Faculty of Health 
Studies (FZS) of UJEP (J. E. Purkyně University in Ústí 
nad Labem) provides excellent laboratory facilities 
having several devices, including but not limited to 
QUALISYS 3D analysis with 11 cameras, and MEGA 
ELECTRONICS Ltd ME 6000, a Finnish device for 
surface electromyography, which can be used to scan 
other biopotentials, as well. Furthermore, the 
equipment of the laboratory includes force plates 
from the Swiss manufacturer KISTLER and the 
tensometric platform FOOTSCAN from the Belgian 
company RSSCAN. A system for diagnosis during 
physical exercise is also available, as well as spirometry 

and the “force measurement chair“. The above-
mentioned number of cameras for 3D motion analysis 
at FZS UJEP is probably the highest in the Czech 
Republic at present. A smaller number of cameras can 
also be encountered at the Faculty of Physical 
Education and Sport of the Charles University (FTVS 
UK) or at the Department of Human Movement 
Studies at the Pedagogical Faculty, University of 
Ostrava (PdF OU), and at other sites. Assessments of 
gait or foot impact are often offered by sports 
physicians, for example, by MEDsport Hradec Králové 
s.r.o.; however, they have also been gaining ground at 
sports shops, where so-called “tailor-made“ shoes 
and insoles are offered.

To provide a clearer idea, the table below 
illustrates the financial demands of some selected 
measurement devices. The expenses do not end with 
the purchase of individual items.
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Table 1: Selected devices and prices  
(Czech crowns)
Camera Oqus (recommended  
at least 5 cameras)

206,000

Power supply for 5 cameras 4,000
Essential measurement SW 
(Qualisys Track Manager)

250,000

Extension SW (Visual 3D,  
4 licenses, 1-year support)

166,000

Notebook with enhanced power 25,000

FOOTSCAN, tensometric measurement system
Measurement platform, 2 m long 350,000
Communication box (converter) 120,000
S-EMG, surface electromyography system
System, 16 channels, ME 6000 
biomonitor, WLAN

370,000



MĚŘICÍ SYSTÉMY

ROČNÍK 2 | BŘEZEN 2016 37

Bezdrôtový systém monitorovania 
environmentálnych parametrov  
A Wireless System for monitoring Environmental Parameters

Juraj Ďuďák | TNtech, s.r.o.

Úvod
Použitie biomasy vo forme drevnej štiepky a drevených 
peliet ako zdroja energie patrí v súčasnosti k často vyu-
žívaným alternatívam klasických zdrojov používaných 

pri výrobe tepla. Drevná štiepka nesúca vlastnosti pali-
vového dreva sa vyrába z drevných odpadov, z konárov 
a suroviny získanej pri prerieďovaní porastov. Typické 
rozmery štiepky sa pohybujú v rozsahu 5 až 50 mm, 

Abstract: Biomass energy as an alternative source of energy is being widely spread nowadays, 
which comes hand in hand with complications connected with biochemical processes in 
biologically active materials. Biomass stored in piles is a  potential source of fire hazard. 
Proposed wireless monitoring system is able to monitor temperature inside the biomass 
continuously, identifying potential source of dangerous temperature increase without any 
need of manual temperature monitoring by rod thermometer which is the method commonly 
used today. The advantage of the system is its modularity for the purpose of additional 
monitoring of environmental parameters such as humidity, atmospheric pressure, sunlight 
intensity, etc. An online information system is the part of the proposed solution. An overview of  
the current state can be observed by user at any time. The proposed system with continuous 
monitoring and storing data in the database replace the manual data logging systems.

Keywords: measurement system, transmitter, receiver, communication, information system

Abstrakt: Aktuálne rozširujúce sa využívanie biomasy ako alternatívneho zdroja energie 
prináša nové problémy vyplývajúce z  biochemických procesov prebiehajúcich v  biologicky 
aktívnych materiáloch, ktoré sú v  súvislosti so skladovaním biomasy potenciálnym zdrojom 
rizík vzniku požiarov. Navrhovaný bezdrôtový systém umožňuje nepretržité monitorovanie 
vnútornej teploty biomasy s  cieľom identifikovať prípadné ložiská s  rizikovou teplotou bez 
potreby v súčasnosti používaného manuálneho merania teploty tyčovými teplomermi. Výhodou 
systému je jednoduchá modifikovateľnosť pre potreby monitorovania ďalších environmentálnych 
parametrov, akými sú vlhkosť, atmosférický tlak, intenzita slnečného žiarenia a  podobne. 
Súčasťou navrhovaného riešenia je online informačný systém, prostredníctvom ktorého je 
možné získať kedykoľvek prehľad o aktuálnom stave. Navrhovaný systém nahrádza manuálny 
systém zaznamenávania dát plne automatizovaným systémom s nepretržitým monitoringom 
a ukladaním dát do databázy. 

Kľúčové slová: monitorovací systém, online monitoring, vysielač, prijímač, komunikácia



šírka 5 až 30 mm a hrúbka od 5 do 15 mm. Štiepka patrí 
medzi biologicky aktívny materiál, ktorý sa činnosťou 
živých parenchymatických buniek, chemickým okysličo-
vaním, hydrolýzou celulózových komponentov v kyslom 
prostredí a biologickou aktivitou baktérií a húb začne 
pomerne rýchlo rozkladať. Týmto sa zmenšuje objem 
vyrobenej štiepky a rastie vlhkosť materiálu. Súčasne 
rastie teplota skladovanej štiepky na 50 až 70 °C a pri 
vhodných podmienkach môže dôjsť aj k jej samovznie-
teniu. Ak je obsah vody v štiepke väčší ako 25 až 30 %, 
čo je optimálna vlhkosť pre spaľovanie, po určitom čase 
(v závislosti od teploty) začína štiepka degradovať 
a plesnivieť. [1]

Požiadavky na skladovanie štiepky v Slovenskej re-
publike upravuje vyhláška[2], ktorá definuje potrebu 
merať teplotu štiepky v hĺbke 1,5 m vo vzdialenosti na-
jviac 10 m od seba raz za deň. Ak teplota štiepok v prie-
behu prvého týždňa nepresiahne 35 °C, je možné inter-
val merania predĺžiť na raz za 3 dni. Po uplynutí troch 
týždňov od uskladnenia možno interval merania 
predĺžiť na raz za týždeň. Ak dosiahne teplota v hroma-
de 50 °C alebo ak sa zvyšuje teplota o viac ako 3 °C 
za 24 hodín, musí sa štiepka rozhrnúť. Na záznamy 
o meraní teplôt štiepky sa vzťahujú ustanovenia podľa 
§19 vyhlášky [2]. Okrem požiarneho rizika pri skladova-
ní štiepky sú s jej skladovaním spojené aj ďalšie riziká, 
napr. výskyt organického prachu kontaminovaného mi-
kroorganizmami – baktérie a výtrusy húb.

Z uvedeného je zrejmé, že znalosť priebehu teplo-
ty skladovanej štiepky je hlavne v prípade rozsiahlych 
skládok pomerne náročnou a zodpovednou činnosťou. 
Problematické je najmä sledovanie nárastu teploty v hl-
bších vrstvách štiepky, pod úrovňou 1,5 m stanovenou 
vyhláškou, ktorá je dostupná klasickým tyčovým teplo-
merom, pretože výška skladovanej drevoštiepky môže 
v praxi presiahnuť aj 5 m. Na základe požiadaviek pre-
vádzkovateľov skládok sme preto vyvinuli systém sle-
dovanie teplotného poľa skládok štiepky, pozostávajúci 
z rádiofrekvenčných sond, prijímačov a vyhodnocova-
cieho softvéru [1].

Dôležitým aspektom navrhovaného riešenia je fakt, 
že jeho zavedením sa prechádza na digitálny a plne auto-
matizovaný systém, kde má operátor okamžitý prístup 
k aktuálnemu stavu, ale aj k historickým údajom.

1.  Požiadavky na merací systém
Primárnym cieľom pri návrhu a výrobe meracieho sys-
tému bola úplná automatizácia procesu merania a vy-
hodnocovania teploty meraného materiálu, t. j. celkové 
vylúčenie manuálne realizovaných meraní v biomase 
pomocou tyčových teplomerov. Navrhnutý systém sa 
skladá z meracieho hardvéru, systému ukladania a ar-
chivácie nameraných dát a aplikačného používateľské-
ho softvéru. Jednotlivé časti meracieho systému boli 

navrhnuté tak, aby spĺňali nasledujúce požiadavky za-
definované spracovateľmi biomasy:
•  meranie teploty v rozsahu -10 °C až 90 °C s presnos-

ťou +/-0,5 °C a rozlíšením 0,1 °C,
•  autonómna prevádzka meracích sond po dobu mini-

málne troch mesiacov,
•  konštrukcia sondy odolná voči tlaku skladovanej dre-

voštiepky a mechanickému namáhaniu mechanizma-
mi pri spracovaní a manipulácii so štiepkou,

•  prevádzka sond vo voľnom pásme 433,92 MHz,
•  jednosmerný komunikačný protokol, umožňujúci de-

tekciu kolízie duplicitného vysielania viacerých sond 
na strane prijímača,

•  parametrizovaná frekvencia vysielania sond v závis-
losti od teploty štiepky,

•  rozmery sondy na úrovni hornej hranice typických 
rozmerov štiepky

•  príjem signálu pokrývajúci celú lokalitu skladu bio-
masy, zabezpečenú viacerými prijímačmi s filtrova-
ním duplicitne nameraných dát,

•  dátový model systému – vnútorný model meracieho 
systému udržiavajúci informácie o hardvérovej konfi-
gurácii, aktívnych senzoroch, ich fyzickom rozmiest-
není, nameraných údajoch a ďalšími doplňujúcimi 
informáciami,

•  komunikácia prostredníctvom siete – zabezpečené 
komunikačné kanály využívajúce šifrovanie SSL,

•  platformne nezávislý, používateľsky jednoduchý kli-
entsky softvér,

•  možnosť vzdialeného prístupu k databázam.

2.  Hardvérová časť systému
Hardvérová časť monitorovacieho systému sa skladá 
z požadovaného počtu meracích sond vysielajúcich na-
merané dáta a z jedného alebo viacerých prijímacích 
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Obr. 1: Bloková schéma modulu meracej sondy

Obr. 2: Modul meracej sondy



modulov pokrývajúcich monitorovanú lokalitu. Podrob-
nejšia špecifikácia jednotlivých hardvérových častí  je 
uvedená v nasledujúcich podkapitolách.

2.1 Meracia sonda
Modul meracej sondy je určený na monitorovanie 
cieľových environmentálnych parametrov ako sú teplo-
ta, vlhkosť, atmosférický tlak, intenzita slnečného žiare-
nia a podobne. Pre potreby monitorovania teploty 
v biomase bol vyhotovený variant obsahujúci teplotný 
senzor (obr. 2).  Úlohou meracej sondy je spracovanie 
nameranej hodnoty, príprava telemetrických dát, for-
mátovanie dát podľa určeného kľúča a odoslanie spra-
covaných údajov prostredníctvom rádiového rozhrania. 
Pri konštruovaní sondy sa prihliadalo na kritériá defino-
vané spracovateľmi biomasy, t. j. autonómna prevádzka 
po dobu minimálne 3 mesiacov, minimálne fyzické roz-
mery sondy, robustné vyhotovenie odolné voči tlaku 
a vlhkosti skladovanej biomasy a modulárna konštruk-
cia umožňujúca výmenu modulu senzora za typ obslu-
hujúci ďalšie fyzikálne veličiny.
Meracia sonda pozostáva z nasledujúcich častí:
•  riadiaceho mikroprocesora STM32F030F4T6 [4]  

s 16 kB FLASH pamäťou pre program a 4 kB pre dáta,
•  interného A/D prevodníka pripojeného cez odporový 

delič umožňujúci telemetrické sledovanie napätia na-
pájacej batérie sondy,

•  senzora teploty LM75AD s rozlíšením 0,125 °C a pra-
covným rozsahom  -25 °C až 100 °C pripojenému  k ri-
adiacemu mikroprocesoru cez zbernicu I2C,

•  signalizačných vysokosvietivých LED diód signalizujú-
cich stav merania a vysielania dát,

•  bloku stabilizovaného napájania, ktorý tvorí jedna AA 
batéria a step-up menič firmy On  Semiconductor 
NCP1402, ktorý dosahuje účinnosť 85 %  a pokojový 
odber 30 uA,

• vysielača, pre pásmo 433 MHz s FSK moduláciou.

2.2 Prijímač
Modul prijímača (Obr. 4) je určený pre bezdrôtový prí-
jem dát odoslaných meracími sondami a je skonštruo-
vaný z nasledujúcich komponentov:
•  riadiaceho mikroprocesora rovnakého typu, aký ob-

sahuje vysielacia sonda, t. j. STM32F030,
•  signalizačných vysokosvietivých LED diód indikujú-

cich príjem RF dát, komunikáciu na zbernici RS485 
a napájanie prijímača,

•  napájacieho zdroja so stabilizovaným výstupom line-
árnymi stabilizátormi s nízkym úbytkom napätia 
a ochranou proti predpätiu, prepäťovým, nadprúdo-
vým istením na vstupe a širokopásmovým filtrom,

•  modulu komunikačného rozhrania RS485 s obvodom 
Texas Instrument SN65HVD10, ktorý obsahuje obvo-
dy pre ESD ochranu. Pre prepäťovú ochranu vstup-
ných obvody je doplnený špecializovaný obvod „Hi-
gh-Speed Protector“ od firmy Bourns. Riešenie 
s použitím zbernice RS485 umožňuje zaradiť viac pri-
jímacích modulov na jeden káblový rozvod. Použitie 
viacerých prijímacích modulov umožní lepšie pokry-
tie oblasti s umiestnenými meracími sondami a tiež 
zvýši odolnosť voči rušeniu.

3. Softvérová časť systému
Softvérová časť meracieho systému pozostáva z firmvé-
ru, komunikačných knižníc a aplikačného používateľské-
ho rozhrania. Pri návrhu softvérovej časti systému sa 
kládol dôraz predovšetkým na zabezpečenie spoľahli-
vosti prenosu údajov v prostredí, ktoré je často rušené 
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Obr. 3: Bloková schéma prijímača

Obr. 4: Modul prijímača

Obr. 5: Schéma komunikačných tokov



prítomnosťou silnoprúdových vedení, budovami a kon-
štrukciami, alebo signálmi šírenými na voľných frekven-
ciách.

3.1 Firmvér
Z požiadaviek spracovateľov biomasy vyplynula potre-
ba zabezpečiť prevádzku meracích sond po dobu mini-
málne troch mesiacov. Nakoľko sondy sú napájané jed-
ným AA článkom, pri návrhu firmvéru bol jedným 
z dôležitým aspektov energetický manažment. Mikro-
kontrolér umožňuje prechod do úsporného režimu 
s odberom približne 20 uA. Počas prevádzky v štan-
dardnom režime pri maximálne možnej frekvencii  
48 MHz je odber 30 mA. Pre minimalizáciu spotreby me-
racích sond bola aplikovaná nasledujúca konfigurácia:
•  frekvencia hodinového signálu RC oscilátora nastave-

ná na 8 MHz,
•  prechod do standby režimu mikrokontroléra počas 

doby čakania na dáta,
•  minimálny časový úsek medzi meraním a odoslaním 

dát sondou.
Na účely efektívnejšieho sledovania stavu napája-

nia sond bola do prenosu dát zakomponovaná informá-
cia o hodnote zvyškovej úrovne kapacity batérie. Dáta 
odosielané sondami okrem tejto informácie obsahujú 
samotnú hodnotu nameranej teploty, prípadne iných 
environmentálnych veličín a kontrolný CRC súčet v dĺž-
ke 8 bitov.

Ďalšou vlastnosťou sond je parametrizovateľnosť 
vysielania dát v závislosti od nameranej teploty. Zvýše-
ním teploty o 10 °C sa čas standby režimu zníži  
o 60 s s minimálnou dobou spánku 3 minúty. S pokle-
som teploty o 10 °C sa čas standby režimu zvýši o 60 s.

Modul prijímača bol parametrizovaný pre dosia-
hnutie maximálneho výkonu bez potreby riešenia 

energeticky úsporného režimu, nakoľko je napájaný 
z externého zdroja. Cieľom bolo zabezpečiť maximálny 
výkon a rýchlosť spracovania dát.Prijímač má nasledov-
né vlastnosti:
•  frekvencia interného RC oscilátora nastavená na ma-

ximálne možnú hodnotu 48 MHz,
• detekcia chybne prijatých paketov,
• podpora šifrovaného prenosu dát,
•  vnútorná pamäť s možnosťou uložiť dáta až z 250 me-

racích sond.

3.2 Komunikačné knižnice
Dôležitou súčasťou systému je architektúra zberu a uk-
ladania dát vrátane komunikačného rozhrania ku kon-
covým aplikáciám. Systém využíva knižnice vytvorené 
v jazykoch Java a Python, pri tvorbe ktorých boli zo-
hľadnené rôzne scenáre, ktoré môžu počas merania na-
stať. Typickým príkladom je odstránenie interferencie 
nameraných dát, ktoré sú prijaté viacerými meracími 
modulmi, alebo dočasná nedostupnosť nameraných 
dát z niektorých sond. Architektúru komunikačných to-
kov zobrazuje schéma na obr. 5.

3.3  Používateľská aplikácia
Výsledné namerané a spracované dáta sú premietnuté 
do používateľskej aplikácie, ktorá je multiplatformová. 
Softvér spĺňa aj požiadavku vzdialeného prístupu pro-
stredníctvom internetovej siete. Súčasne kladie dôraz 
na používateľskú konfigurovateľnosť parametrov, akými 
sú napríklad teplotné limity, pri ktorých sa spúšťa auto-
matický systém varovania obsluhy, ako aj možnosť konfi-
gurovať lokality a umiestnenie jednotlivých senzorov 
v rámci vytvorených lokalít. Aplikácia zároveň umožňuje 
obsluhe systému sledovať vývoj nameraných údajov 
v čase v grafickom aj textovom zobrazení (obr. 6).
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Obr. 6: Používateľský softvér Aurela



Záver
Test meracieho systému v praxi preukázal jeho plnú 
funkčnosť a efektívnosť pri dodržaní všetkých kritérií 
definovanými spracovateľmi biomasy. Testovanie pre-
biehalo v prevádzke výrobcu tepla z drevoštiepky, pri-
čom senzory merania teploty boli umiestnené v dre-
voštiepke v hĺbke 5 metrov. V laboratórnych 
podmienkach bol režime spánku nameraný odber son-
dy 0,43 mA, v aktívnom režime sonda odoberala  
20 mA. Dlhodobý test spotreby meracích sond preuká-
zal priemernú spotrebu 0,463 mA, čo pri použití štan-
dardnej 2000 mAh AA batérie umožňuje životnosť son-
dy po dobu minimálne 180 dní. Uvedené parametre 
v spojení s modularitou systému umožňujú jeho využi-
tie v rôznych odvetviach národného hospodárstva, či už 
v poľnohospodárstve, potravinárstve alebo priemysle. 
Efektívne sa javí monitorovanie stavu skladovaných ko-
modít potravinárskych produktov, kŕmnych zmesí a po-
dobne.
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Internet a můj handicap: 
Poprvé zvítězil neslyšící autor
Dvanáctým vítězem literární soutěže Internet a můj handicap byl 
na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha 12. března vyhlá-
šen Aleksandr Zvonek. Poprvé tak soutěž pořádanou BMI sdružením 
pro lidi se zdravotním postižením vyhrál neslyšící autor. V předcháze-
jících ročnících nejčastěji zvítězili vozíčkáři a nevidomí autoři.

Ve svém příspěvku nazvaném Časosběr popsal měnící se roli telefonu 
v životě lidí se sluchovým postižením. Zatímco zpočátku byl synony-
mem příkoří, které je neslyšícím činěno na poli technologií a komuni-
kace, s postupným nástupem mobilů se SMS, MMS a hlavně chytrých 
telefonů přinesl neslyšícím nebývalé možnosti. „Posíláme videa nebo 
se přímo bavíme online ve znakovém jazyce! Stahujeme všemožné 
aplikace. Zvukoměry. Hlásiče zvonku, hlásiče pláče dítěte, hlásiče po-
žáru... Přepis mluvené řeči stejně jako online tlumočnický servis je 
dostupný přes mobil. Pokrok! Svoboda!“ konstatuje ve svém eseji ne-
slyšící pracovník střediska Teiresiás Masarykovy univerzity. 

Do soutěže letos došlo 48 příspěvků od autorů s nejrůznějším zdravotním postižením, kteří popisují, jak jim inter-
net nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. Druhou cenu získala Lenka Ševčíková za povídku 
Jarní drama, v níž zpracovala zážitek, který jí přinesl život s roztroušenou sklerózou. Třetím místem oceněná práce 
Marie Mackové se jmenuje Chuck Norris, a to podle asistenčního psa, který jí pomáhá procházet životem kardiaka 
ohrožovaného nepředvídatelnými kolapsy.

Vítězní autoři dostali od ČSOB 7 000, 5 000 a 3 000 korun, další v pořadí převzali přímo na konferenci nebo obdrží 
poštou flash disky od Autocontu, knihy od nakladatelství Portál a sdružení Okamžik, Zoner software věnoval pro-
gramy Zoner Photo Studio. Zvláštní ceny udělily redakce časopisů Gong a Vozíčkář. (ČTK)
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Introduction
The main objective of this paper is to describe the 
practical use of computer technology in the field of 
neuromarketing. One primary reason for the focus of 
this paper is the fact that not only is the development 
of computer technology relatively dynamic, but 
neuromarketing itself has also developed and gradually 
become the centre of attention in the Czech Republic in 
recent years, and is more applied in practice. 
Neuromarketing is a discipline that is very closely linked 
not only with computer technology, but also with the 
use of biomedical technology, which nowadays basically 
cannot do without computer technology. In this paper, 
techniques and methods used in neuromarketing, 
including outputs that must be processed using 
computer technology, will be introduced.

Neuromarketing
One of the first mentions of neuromarketing occurred at 
the beginning of the new millennium, when in 2002, 
companies in the United States offered neuromarketing  

research for firms and, in 2003, one of the first 
neuromarketing research projects was carried out at 
the Baylor College of Medicine [5].

Neuromarketing represents an interdisciplinary 
field that combines a range of disciplines, including 
psychology, medicine and computer technology [3]. In 
essence, neuromarketing can be mainly perceived as the 
linking of biomedical engineering with marketing 
research [8]. Roebuck states that neuromarketing is 
a new field of marketing, which studies the sensorimotor, 
cognitive and emotional responses of consumers to 
marketing stimuli [7]. Compared to traditional 
questionnaires, neuromarketing is not dependent on 
the willingness of respondents to provide truthful 
information, and is essentially unhindered by the fact 
that respondents themselves are not able to clearly 
describe and express their feelings and emotions [4]. 
This is also illustrated well by Vysekalová [10], who states 
that a person can tell what his emotions are only until he 
tries to define them. Thus, neuromarketing brings a new 
perspective to the exploration and evaluation of 

Abstract: It is expected that advertising spots produce highly effective advertising messages, 
attract attention, evoke emotions and are stored in the long-term memory of recipients. 
Biomedical neuromarketing techniques explore the unconscious emotions and motivations 
of the human brain, which speeds up the decision-making process of consumer behaviour. 
One direct method of determining the effectiveness of advertising is the application of 
neuromarketing research. This paper was supported within Specific Research of the Internal 
Grant Agency of the University of Finance and Administration, Faculty of Economic Studies 
2015-2016, entitled ”Linking Eye Tracking with Neuromarketing Research“ no. 7770.

Keywords: advertising, emotion, neuromarketing, Eye Tracking, computer technology

Abstrakt: Od  reklamních spotů se očekává vysoká efektivita reklamních sdělení, přilákání 
pozornosti, vyvolání emocí a v neposlední řadě to, že si je recipient uloží do dlouhodobé paměti. 
Pomocí biomedicínských technik neuromarketing zkoumá nevědomé emoce a  pohnutky 
lidského mozku, které zrychlují rozhodovací proces spotřebního chování. Jednou z přímých 
metod, jak zjišťovat efektivitu reklamy, je aplikace neuromarketingového výzkumu.

Klíčová slova: reklama, emoce, neuromarketing, Eye Tracking, výpočetní technika



emotions and emotional states experienced in response 
to marketing stimuli, and this investigation takes place 
with the use of biomedical and computer technology.

The practical application of neuromarketing is also 
increasing because the decisions that a person makes 
are from 70-90 % emotional, not rational, as the person 
himself thinks [11]. In addition, some authors have 
pointed out that so-called retroactive rationalization 
occurs in the mind [4] when people explain the logical 
reasons for their decisions retroactively, which may 
lead to a distortion of the results obtained in 
conventional surveys. Neuromarketing techniques can 
thus offer companies the ability to better understand 
and meet the needs of their customers.

Neuromarketing and techniques
In the context of neuromarketing research, biomedical 
engineering and computer technology are used for the 
detection and subsequent analysis of the emotional 
states of consumers following the presentation of 
marketing stimuli.

Table 1 above shows how psychophysiological 
reactions can be monitored in neuromarketing 
research. Multiple methods can be used simultaneously 
in neuromarketing research. These include 
a combination of EEG, EMG and GSR; while EMG is 
preferable for capturing the emotions expressed, EEG 
is preferable for determining the intensity of emotional 
reactions, and GSR for finding the level of arousal or 
activation of the orga nism [12]. Another method used 
in neuromarketing is the method of eye tracking. Using 
this method, it is possible to detect what objects the 
respondent chooses by observing his eyes; the acquired 
data are then used to assess the effectiveness of 
advertising messages. This makes it possible to 
determine the frequented and, alternatively, dead spots 
in advertising, in terms of attracting consumer attention. 
This can be used not only for static advertising, but also 
within a video or textual format [1]. One outcome of the 

eye tracking method are so-called heat maps, created 
using special analytical software, illustrated in Fig. 1.

A heat map shows the areas of the image that 
have received the most attention from respondents – 
the more-monitored parts of the advertisement are 
marked in shades of red, and the less-monitored areas 
are marked in blue [1]. In addition to this graphical 
form, data from eye tracking can be processed using 
mathematical and statistical methods through an 
analytical software, which determines the so-called 
Areas of Interest (AOI) [9].

Areas of interest (AOI) are marked directly in the 
test stimulus by using special analytical software that is 
used to process data from the eye tracking method. „For 
these areas, AOI are separate statistics, with the statistics 
for each AOI containing several attributes.“ [9] These 
statistics are summarized in Table 2 above, which shows 
that it is possible to find out exactly how many 
respondents watched given parts of the test stimuli, with 
the length of tracking the stimuli, and a variety of other 
parameters, being measured with millisecond precision. 
The results can then be used to increase the effectiveness 
of marketing communication tools, especially from the 
viewpoint of the potential for advertising to attract 
consumer attention. The ability of advertising to attract 
consumer attention is a very important attribute for 
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Fig. 1: Heat map processed by analytical software [9]

Table 1. Modality of psychophysiological responses [9]
Psychophysiological response Biomedical technique Monitors
Bioelectric activity of the brain Electroencephalography (EEG) Changes in brain activity
Muscle tension Electromyography (EMG) Level of muscular tension

Frequency of heartbeats Blood volume pulse (BVP) Changes in heart activity

Cutaneous galvanic reflex Galvanic skin response (GSR) Changes in conductivity of the skin due  
to perspiration

Surface temperature of the skin Temperature (TEMP) Changes in the surface temperature of the 
skin due to emotions

Breathing rate Pneumography (RSP) Frequency of abdominal and thoracic 
breathing

Eye tracking tracks Eye Tracking (ET) Time of tracking of objects of interest using  
an eye camera



success in the current marketing environment. The 
average 60-year-old has watched more than 2 million 
advertising messages within his lifetime [4]. Consumers 
can also suffer from so-called banner blindness, which 
causes the consumer to automatically ignore areas 
where he expects advertising messages [2].

Conclusion
Neuromarketing is a relatively new and fast-growing 
discipline which uses computer technology to enable 
data with a deeper and more analytical dimension to 
be obtained. Results of neuromarketing research can 
be helpful in marketing, especially in the areas of 
detecting communication efficiency and gaining 
a deeper understanding of customer needs and 
consumer behaviour. Neuromarketing links a range of 
disciplines, including the area of computer technology. 
Within this context however, it is also necessary to 
emphasize that although neuromarketing in conjunction 
with computer technology does help improve the 
effectiveness of marketing communications, the ethics 
of this approach must also be dealt with, even though 
ethical codes of neuromarketing deal with this issue. 
One such code is the NMSBA (Neuromarketing Science 
& Business Association) [6], which sets the rules for 
implementing neuromarketing research from an ethical 
perspective.
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Table 2. Areas of Interest [9]
Order Export Means Unit
1 Media ID Order of subject Value
2 Media Name Name of initiative Text

3 Media Duration Duration screening Seconds

4 AOI ID Ranking AOI Value
5 AOI Name Name AOI Text
6 AOI Duration Duration AOI Seconds
7 Viewers Respondents watching Value
8 Total Viewers Total respondents Value
9 Ave. Time to 1st View Average time to first look Seconds
10 Ave. Time Viewed Average time Seconds
11 Ave. Time Viewed Average time Percentage
12 Average Fixations Average fixation Value
13 Revisitors Number of respondents returned Value
14 Average Revisits Average number of respondents returned Value
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The Valid Current Version of the 
Standard ČSN ISO/IEC 27001:2014
Václav Sedláček | Evropský polytechnický institut

Introduction
The Czech version of the update to this standard (also 
the criterion standard) was published in September 
2014. According to this certification standard, audits of 
the information security management system (ISMS) 
have to be performed. If an organization logs on to 

respect and follow this standard, then it assumes an 
obligation to establish, implement, maintain and 
continually improve that system. The standard then 
remains committed to complying with the basic 
requirements regarding information security: the 
privacy, integrity and availability of information assets 

Abstract: The paper deals with the information security management system (ISMS) as an 
important part of an integrated management system (IMS) in companies and/or organizations. 
The ISMS is a comprehensive approach whose goal is to protect core business assets during 
their life cycle. The quality of data protection depends on the quality of risk analysis. The 
process of ISMS implementation is presented so as to be ready for a successful certification 
procedure. The certification process for ISMS in the Czech Republic is subject to ČSN  
ISO/IEC 27001:2014, for both the new certification as well as re-certification process. 
Appendix A  presents the new structure of the policies and their relations to partial parts  
of ISMS and particular chapters of the mentioned standard, and a suitable list of registered 
information is introduced. 

Keywords: information security management system (ISMS), ISMS policies, integrated 
management system (IMS), life cycle of information, Deming cycle, risk analysis (RA), statement 
of applicability (SoA), core business assets, registered information

Abstrakt: Článek je věnován managementu systému informační bezpečnosti (ISMS) jakožto 
důležité komponenty integrovaného systému managementu podniku/organizace (IMS). ISMS je 
komplexní přístup, jehož cílem je ochrana klíčových obchodních aktiv společnosti v celém jejich 
životním cyklu. Kvalita ochrany je přímo závislá na kvalitě analýzy rizik. Příspěvek představuje 
postup implementace ISMS tak, aby byl připraven pro úspěšnou certifikaci. Proces certifikace 
ISMS v  České republice je prováděn podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014, a  to jak pro 
prvotní certifikaci, tak i pro rektifikační proces. Je zde zmíněna nová struktura přílohy A, a to 
ve  vztahu k  dílčím kapitolám zmíněné normy, a  je uveden vhodný seznam požadovaných 
registrovaných informací. 

Klíčová slova: management systému informační bezpečnosti (ISMS), principy ISMS,  
integrovaný systém managementu podniku/organizace (IMS), životní cyklus informací, 
Demingův cyklus, analýza rizik (RA), prohlášení o  aplikovatelnosti (SoA), obchodní aktiva, 
registrované informace



that are within the scope of the ISMS organization. The 
ISMS must protect core business assets which are 
necessary for successful operation. An organization 
must avoid any infringements of the legitimate, 
statutory, regulatory and contractual obligations which 
are related to the safety information and all other 
safety requirements. 

The certification process established by the Czech 
Accreditation Institute has been subject to the new 
version of Czech standard ČSN ISO/IEC 27001:2014 
concerning ISMS since autumn 2014. The principles of 
ISMS as an integrated part of IMS are listed in the 
references. The standards containing vocabulary and 
best practices are also mentioned there.

Experience with a new approach to ISMS in 
a written form for managers and/or administrators of 
ISMS has been missing up to now.

1. Life cycle of information
It is evident that an organization must protect its data 
in any form throughout its entire life cycle, regardless 
of its current carrier, whether in digital, voice or paper 
form, or other means of communication or registration, 
etc., at an adequate level.

2. Structure of ISO standards for integrated 
management systems (IMS)
Let us concentrate on the changes in the versions of 
the standard compared primarily with its previous 
version from 2006. The standard naturally responds to 
any changes in the achieved level of ICT and their 
applications in all the processes of enterprises or 
institutions. Moreover, it is the first standard among 
the standards for management systems (typically for 
ISO 9001, ISO 14001, etc.) which will have a uniform 
structure (since 2016 in the Czech Republic). The 
standards are divided into the following ten chapters:
0. Introduction
1. Subject of the standard
2. Related documents
3. Terms and definitions
4.  Context of organization
5.  Leadership
6.  Planning
7.  Support
8.  Operation
9.  Evaluating performance
10. Improving

For processes management within the meaning of 
the Deming cycle, P-D-C-A, the organization should 
apply the approach that the chapters from 4 to 10 of 
the standard are related to the attributes of processes 
according to the following scheme. The numbers in 
brackets refer to the numbers of chapter standards, 

which are important for the given attributes of each 
specified process.

3. Appendix A in ČSN EN ISO 27001:2014
In addition to its standard text for the implementation 
of ISMS in the organization, Appendix A of the standard 
is also essential as it commits the organization to 
comply with the integration of 114 measures, divided 
into 35 main categories, which are further incorporated 
into 14 chapters labeled A.5 – A.18:
5. Information security policy
 1 main category
6. Organization of information security
 2 main categories
7. Security of human resources
 3 main categories
8. Asset management
 3 main categories
9. Management of access
 4 main categories
10. Cryptography
 1 main category
11. Physical and environmental security 
 2 main categories

ISMS
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Fig. 1: Life cycle of information

Fig. 2: Process management



12. Operational safety 
 7 main categories
13. Safety of communication
 2 main categories
14.  Acquisitions, development and maintenance 
 of systems 
 3 main categories
15. Supplier relationships
 2 main categories
16.  Managing incidents of information security 

1 main category

17.  Aspects of business 
continuity management  
activities of the 
organization in terms of 
security 
2 main categories

18.   Compliance with 
the requirements 
2 main categories

Typical relations between the 
requirements of chapters and 
main categories in Ap pendix 
A are shown in the table 1.

4. Statement 
of applicability (SoA)
From the perspective of 
Appendix A, there are no 
essential changes. They are 
adopted in accordance with 
the current achieved level of 
ICT. Updated measures are 
more or less according to the 
distribution of the previous 
version of Appendix A to 
chapters A.5. – A.15. The 
current structure was guided 
by an attempt to divide each 
main category into ten 
measures, and also to merge 
them into more coherent 
units of individual measures 
for ISMS organization. 

The following new 
require ments constitute fund-
amental changes:
•  Main category A.14.2 

Security in development and 
support processes

•  Measures A.15.1.3 Supply 
chain information and com-
munication technologies

• Measures A.16.1.4. Assessment and decision on 
events and incidents distorting information security.
Compared with the previous version, the standard 
requires only the document entitled Statement of 
Applicability (SoA). Requests for other documents or 
records are not listed. The SoA can be based on the 
structure of Appendix A. A fragment of its typical 
possible format is in table 2.

A fragment of Chapter A.5 has been selected for 
the reader`s orientation. All measures prescribed 
according to Appendix A and (pointer to) related 
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Table 1: Typical relations between requirements of chapters and 
main categories
Chapter Title Typical main categories in Appendix A1

0 Introduction xxx
1 Subject of the standard xxx

2 Related documents xxx

3 Terms and definitions xxx
4 Context of organization A.5; A.8; A.9; A.10; A.17; A.18
5 Leadership A.5
6 Planning A.6; A.11; A.15
7 Support A.7; A.14
8 Operation A.11; A.12; A.13; A.14; A.16
9 Evaluating performance A.17
10 Improving A.12; A.16; A.18

Table 2: fragment of its typical possible format
A.5 Information security policy
A.5.1 Direction of information security management of the organization

id Requirement measures
Description (rationale) 

information, record
applied

A.5.1.1
Policy for 
information 
security

See text of the 
standard

yes

A.5.1.2
A.6 Organization of information security
A.6.1 Internal organization

id requirement measures
Description (rationale) 

information, record
applied

A.6.1.1
…

A.14.2
Organization does not 
develop SW by its own 

means
no

…
A.18 Compliance with the requirements
…
A.18.2.3



registered information must be listed in the SoA. If 
a measure is not applied in the ISMS of an organization, 
then this exclusion must be explained in the SoA. For 
example, a small organization does not develop 
software by their care (main category A.14.2).

5. Registered information
The standard in the current version introduces a new 
concept named registered information (Article 7.5 of 
the standard); it will be similar to other standards 
which were mentioned at the beginning of this paper. 
They can be summarized as follows: 
4.3   range of the information security management 

system,
5.2 e ISMS policy,
6.1.2  process of assessing information security risk,
6.1.3 process of treating information security risk,
6.2  aims of information security,
7 evidence of competence,
8  planning and management to the extent 

necessary so that the organization has 
confidence the processes were carried out as 
planned,

8.2  results of the risk assessment of information 
security,

8.3  results of the treatment of information 
security risk,

9.1  evidence of the results of monitoring and 
measurement,

9.2. g  program and the results of audits,
9.3  reviewing the results of the leadership of the 

organization,
10.1. f, g  about the essence of nonconformities and 

the subsequent measures taken, along with 
the results of each corrective action.

Identification numbers on the left precisely point 
out the required registered information according to 
the diction of the standard.

6. Core business assets
ISMS implementation is particularly effective due to 

the synergic effect of all implemented measures within 
the framework of the information security management 
system of the organization/institution; its architecture 
follows a layered structure.

On the basis of the above schematic, five types of 
information assets of the organization can be recognized 
in digital form:
•  Data and the information and knowledge derived 

from it,
•  Applied software allowing access to data,
• Applied hardware on which the software runs,
•  The entire range of ISMS operates in a certain 

environment (objects),
• The human factor is also important in ISMS.

ISMS implementation process
The ISMS implementation process in an organization/
institution can be clearly explained by the following 
schematic:

7. Policies for information security 
management systems (ISMS)
The method of determination and application of 
measures within the meaning of Appendix A of the 
standard are described in the form of policies. All 
policies are defined, reviewed and approved by the 
organization/institution depending on their external 
and internal context (see registered information). Due 
to the difficulty of interpreting the vague term “policy” 
in the Czech environment, it is appropriate to use (or 
replaced it by) the terms: standards, directives or rules. 
The recommended list of these reads as below:
a) Access control (A.9)
b) Information classification (A.8.2)
c) Physical and environmental security (A.11)
d) Topics relevant to the end user:
1. Acceptable use of assets (A.8.1.3)
2. Empty table and clean display (A.11.2.9)
3. Information transmission (A.13.2.1)
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Fig. 3: Types and structure of information assets

Fig. 4: ISMS implementation process



4. Mobile devices and teleworking (A.6.2) 
5.  Restrictions on the installation and use of software 

(A.12.6.2)
e) Backing up (A.12.3)
f) Information transfer (A.13.2)
g) Protection against malware (A.12.2)
h)  Administration and management of technical  

vulnerabilities (A.12.6.1)
i) Cryptographic measures (A.10)
j) Communications security (A.13)
k) Privacy and personal data protection (A.18.1.4)
l) Supplier relationships (A.15).

The numbers in brackets more closely identify the 
requirement that, for them to exist, the results from 
the survey measures must be listed in Appendix A.

The summary is derived from recommendations 
of standards CSN ISO /IEC 27002:2014, which we can 
characterize as the methods of best practice. The 
standard provides guidelines for the research team to 
implement organization of the ISMS, along with other 
useful information.

8. Risk analysis
One important component of ISMS implementation is 
risk analysis within the specified range of the ISMS, 
with inclusion of the entire inventory of all information 
assets types (see above). We must demonstrate the 
value of information assets for risk analysis and the 
location of its owner. For competent execution, it is 
recommended to entrust it to a knowledgeable 
consulting organization.

The basic concepts of risk management are 
documented in the following diagramin figure 5.

9. Conclusions
The quality of ISMS implementation is determined by 
the quality of risk analysis, carried out with a complete 
overview of the organization’s information assets.

In comparison with the previous standards, it 

includes the requirement that the owner2 of the 
information assets can also be the owner of the risk 
(new), who is responsible for the management of 
identified risks on a specific information asset.

With the measures taken (possibly planned measures 
whose implementation costs are not always inexpensive), 
it is necessary to demonstrate the reduction of identified 
risk levels to an acceptable level (see Chapter 9), which is 
an essential requirement for a successful implementation 
certification audit as part of the certification process for 
granting an internationally recognized ISMS certificate 
from a certification authority, accredited, for example, by 
the Czech Accreditation Institute.

Příspěvek byl podpořen v rámci Specifického vý-
zkumu Interní grantové agentury Vysoké školy finanční 
a správní, Fakulta ekonomických studií 2015-2016 s ná-
zvem „Propojení Eye Tracking s neuromarketingovým 
výzkumem“ č. 7770.

Notes: 
1The right column is only for common orientation (extensions into other 
chapters may exist) and can differ in concrete cases.
2The owner of any information asset (and related risk) is a person who 
can manage both the asset life cycle and related risk positively.
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Fig. 5: The basic concepts of risk management
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Classification of Sound Signals
Jozef Tkáč | Salve Group, a.s.

Introduction
The time structure of sound waves includes information 
about the type of car engine. Spectral analysis is 
a method for obtaining information about signals in  
the frequency domain, and spectral analysis of signals 
is very important in signal recognition and classification 
systems. 

The extraction of useful classification information 
is associated with the Fourier transformation of 
signals and calculation of a power spectrum. An 
analysis of the components of the power spectrum 
and its time conditionality allows for the possibility of 
recognition and classification. The theory and practice 
of the spectral analysis of signals is well-known in 
communication, speech and image applications [1], 
[2], [3], [4]. Methods used to analyse sound signals for 
the resolution of any diagnostic problems, such as the 
identification of a machine fault condition based on 
estimated components in the spectrum of vibrations, 
are presented in [5], [6].

1. Methods of classification
Classification is the process by which a particular label is 
assigned to a particular class of sounds. It is this label 
that will define the signal and its origin. A classifier 
defines decision boundaries within the feature space, 

separating different sample classes from each other. 
Classifiers are categorized by their real-time capabilities 
on the basis of the approach taken, as well as their 
character. Therefore, a classifier is a set of decision rules 
that are used to assign a class to the unknown input 
signal [7]. 

The analysis of signals for the purpose of 
classification can be performed in the domain of:
• time,
• frequency,
• time-frequency.

Character classifiers can be broadly divided into 
taxonomic and clustering classifiers. Taxonomic 
classifiers make use of supervised techniques, 
implementing a category that is defined beforehand by 
the user or by the implementation [8].  

Before any audio signal can be classified under 
a given class, the features in that audio signal should be 
extracted. These features will decide the class of the 
signal. Feature extraction involves an analysis of the 
input of the audio signal. Feature extraction techniques 
can be classified as temporal analysis and spectral 
analysis techniques. Temporal analysis uses the 
waveform of the sound signal itself for the analysis. 
Spectral representation of the sound signal is an input 
feature vector for classification.

Abstract: The paper deals with an application of spectral analyses to the recognition 
and classification of sound signals. Spectral analysis is one possible method for obtaining 
information for the classification of signals. Short-time spectral analyses of the segmented 
sound signals of a car engine are presented. The application of classification with a neural 
network is shown. The real signal of the sound of a car engine was used.

Keywords: spectral analyses, neural network, classification, sound signals

Abstrakt: Článek se zabývá aplikací spektrální analýzy k rozpoznání a klasifikaci zvukových 
signálů. Spektrální analýza je jediným možným způsobem získání informací pro klasifikaci 
signálů. Prezentována je krátkodobá spektrální analýza segmentů zvukových signálů z motoru 
automobilu. Dále je znázorněna aplikace klasifikace neuronové sítě. Byl použit reálný signál 
zvuku motoru automobilu.

Klíčová slova: spektrální analýza, neuronové sítě, klasifikace, zvukové signály
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The methods presented here demonstrate an 
application of spectral analyses and classification of  
the sound signals of a car engine by neural networks.

2. Classification based on spectral analyses
Spectral analysis is a method for analysing signals in 
the frequency domain. The transformation of signals 
represented in the original time domain to frequency 
domain is realized with a mathematical operation 
called the Fourier transform. Continuous signals and an 
infinite interval are assumed. Spectral analyses of real 
signals are based on a finite, time-discrete signal 
sequence, and the Discrete Fourier Transform (DFT) is 
defined as follows:
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The finite time signal sequence s(0), s(1), …, s(N-1) 
is transformed to the frequency components S(0), S(1), 
…, S(N-1), which are generally complex. The amplitude 
of the frequency components is defined as
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Different signals are characterized by different 
dominant components in the frequency spectrum. 
Spectral components can be used to recognize and 
classify signals.

3. Classification of sound signals
Let’s assume that the classification is based on 
information about the power spectrum parameters of 
acoustic signals. There is no need to use all frequency 
components [9] for the classification. In many cases, 

only a few frequency components suffice to estimate 
the state. 

We assume an application of analyses and 
classification of the sound signals of a car engine. In 
this case, the sound waves of the car engine are 
transformed into sound signals through a microphone 
and loaded onto a personal computer, to be analysed, 
recognized and classified. A sound classification system 
with a neural network is shown in Fig. 1. 

The block of analyses and feature extraction 
(Fig.1) performs signal preprocessing of the sound 
signals. The purpose of feature extraction is to reduce 
the complexity of the input space by mapping raw 
inputs into feature vectors in a feature space.

A feature vector of small dimensions is expected, 
and at the same time, the feature vector must represent 
the main properties of wavelet coefficients. The 
algorithm of a construction feature vector by wavelet 
transform is described, e.g., in [10] and [11].

The objective of classification is to assign the 
observed input vectors to one class of signals. An output 
of the neural network (Fig. 2) is an activated neuron on 
the output layer that is associated with one class of 
sound signals. The length of the input feature vector and 
output classification vector are N and M, respectively. 

4. Results of spectral analyses 
and classification of sound signals
The continuous acoustic waves were converted to 
digital signals with sampling frequency of 44 000 Hz. 
Output signals were acquired by an M574 digital 
storage oscilloscope made by ETC s.r.o. The signals 
were saved on a computer hard disc. The Matlab 
program for analyses and classification of sound signals 
was used.

Fully processed sample sets of the car engine 
sound signals account for 880 000 samples. Signal sets 
of 1000 selected samples for a gasoline engine are 
plotted in Fig. 3, liquid petroleum gas (LPG) engine in  

Fig. 1: Block diagram of a fault condition classification by ne-
ural network

Fig. 2: Backpropagation neural network
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Fig.  4 and diesel engine in Fig.  5, 
respectively. A difference between the 
gasoline and diesel car engines can clearly 
be seen in the figures. 

The 500 samples of the power spectrum 
for a gasoline engine are plotted in Fig.  6, 
LPG engine in Fig.  7 and diesel engine in  
Fig. 8, respectively. For the classification of 
sound signals, 512 samples of power spectra 
are used. The Matlab program was used for 
analyses and classification of the sound 
signals of the car engine. 

To increase the speed of the training 
process and classification by neural 
network, it is necessary to adjust the size of 
the feature vector. Reducing the feature 
vector can be achieved by the wavelet 
transform calculated using Mallat’s pyramid 
algorithm [11].

 For the classification of signals, a for-
layer feed-forward or backpropagation 
neural network is used as the classifier. It 
has 51 neurons in the input layer with the 
logsig transfer function, 100 neurons in the 
first hidden layer and 5-second hidden 
layer with the logsig transfer function, and 
3 neurons on the output layer with the 
logsig transfer function. The Levenberg-
Marquardt method of learning was used. 

Three cases of a car engine with 
different fuels, gasoline (signal type 1), LPG 
(signal type 2) and diesel (signal type 3) 
were used for the classification. The 
objective of classification is to assign the 
observed input vector to one of the classes 
of sound signal. 

The results of the classification of the 
sound signals from three types of car 
engine are shown in Tab. 1. From this it is 
evident that classification by neural 
network is very successful.

Conclusion
Applications of classifications based on 
spectral analyses were presented. Spectral 
analyses and consequently the classification 
by neural network is a useful tool for the 
classification of sound signals. A method 
for classification can be realized in real 
time. 

Pre-processing of an input vector by 
wavelet transform can be used to decrease 
the dimensions of the feature vector, which 

Fig. 3: Signal set of gasoline-engine car

Fig. 4: Signal set of LPG-engine car

Fig. 5: Signal set of diesel-engine car
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feeds the neural network. The neural 
network provides information about the 
clas ses of the sound signals.
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Table 1: Classification of the 
correct rate of sound signals

Type  
of signal

1 2 3

1 100 0 0
2 0 100 0

3 0 8 92
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