
Tato práce se zabývá nástroji Business intelligence, konkrétně analyzuje řešení pro predikci 

poptávky pomocí IBM® SPSS® Modeler od společnosti IBM, spol. s.r.o., ve kterém je z dat 

reprezentačního podniku minulých období navrhnut model bu-doucí poptávky. 

Model je následně porovnán se současným způsobem předpovědi poptávky a skutečným prodejem 

v dané společnosti. Na základě porovnání je navrhnuto ře-šení pro zvýšení efektivnosti této 

predikce.
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V nástroji IBM SPSS® Modeler jsem na základě dat z prodeje softwarových licencí společnosti

Technology Solutions ČR vytvořila model predikce poptávky. Výsledné hodnoty jsem následně

porovnala se současným způsobem předpovědi poptávky společnosti Technology Solutions ČR a 

skutečným množstvím prodaných výrobků za dané období. Na základě těchto porovnání jsem dále

navrhla řešení současné situace v podniku pro zefektivnění předpovědi poptávky. 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout prediktivní model poptávky pomocí nástrojů

Business Intelligence pro společnost Technology Solutions (dříve Avnet, s. r. o.).

V rámci této práce byl utvořen prediktivní model poptávky v nástroji SPSS® Modeler 

společnosti IBM. Dále byli porovnány výsledky modelu s výsledky současné metody

predikování a skutečnými výsledky prodeje. 

Na základě tohoto porovnání byly odhaleny velmi výrazné rozdíly a odchylky mezi

predikovanými hodnotami, a proto jsem vypracovala nový model, který na rozdíl od původního

modelu předpovídá poptávku čtvrtletně. Ani tento model však není dostačující pro efektivní

predikci poptávky ve společnosti Technology Solutions ČR, jelikož v tak dynamickém prostředí

nelze provádět predikci z minulých dat. 

Společnosti Technology Solutions tedy nedoporučuji v současné době zavádět nástroje Business 

Intelligence a využívat jej k predikci poptávky.

Abstrakt

Návrh řešení a doporučení k 

implementaci

Cílem této bakalářské práce je navrhnout prediktivní model poptávky pomocí nástrojů Business 

Intelligence pro společnost Technology Solutions ČR (dříve Avnet, s. r. o.).

Pro modelování je využit nástroj SPSS® Modeler společnosti IBM, spol. s. r. o, která je největším 

poskytovatelem řešení a služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací (IBM, 

2017). Cílem aplikace Business Intelligence v dané společnosti je zlepšení rozhodování pomocí 

tvorby prediktivních modelů budoucí poptávky. 

Na základě tohoto porovnání byly odhaleny velmi výrazné rozdíly a odchylky mezi

predikovanými hodnotami, a proto jsem vypracovala nový model, který na rozdíl od původního

modelu předpovídá poptávku čtvrtletně. 
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