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SOUHRN 

Tato práce se zabývá problematikou nestátního zpravodajství, blíže tedy Competitive 

Intelligence a to zejména jejím zpravodajským systémem, zpravodajským procesem a 

zpravodajským produktem. Práce vysvětluje a popisuje druhy nestáního zpravodajství. Klade 

důraz na technologie využívané v Competitive Intellingence a hodnotí význam Competitive 

Intelligence v České republice i zahraničí. 
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TITLE 

Competitive Intelligence – reporting system, reporting process, reporting product 

ABSTRACT 

The aim of this work is problems of non state intelligence, more closely Competitive 

Intelligence and especially his reporting system, reporting process and reporting product. 

This work explains and describes kinds of non state intelligence. Emphasis is accentuate to 

technology using in Competitive Intelligence and judge meaning Competitive Intelligence in 

The Czech republic and in abroad. 
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 Úvod 

Společnosti se v současné době nacházejí ve stále silnějším konkurenčním prostředí, 

které vychází ze stále větší deregulace a otevírání trhů, z technologických změn výroby i 

sílícího významu komunikace směrem k zákazníkovi. Rozdíly v technických parametrech 

výrobků se postupně smazávají a důraz se klade na komunikaci značky a nových produktů. 

S příchodem nových forem komunikace a informačních kanálů se stává pro společnosti 

životně důležité získávat včasné relevantní informace o konkurenci založené na soustavném 

monitoringu trhu. Jedině tímto způsobem mohou být společnosti konkurenceschopné a 

získají dobrý základ pro správné strategické rozhodování. Touto problematikou se začalo 

zabývat Competitive Intelligence (dále konkurenční zpravodajství), které se osvědčilo nejen 

v místech svého vzniku v Japonsku a USA, ale také se velmi začíná uplatňovat v evropských 

státech včetně České republiky.  Pro Českou republiku, jako mladého člena Evropské unie, 

je zájem o konkurenci životně důležitý pro vstup na zahraniční trhy a udržení se na nich. 

Firmy se musí smířit s tím, že je nutné do rozvoje konkurenčního zpravodajství investovat a 

vychovávat specialisty pro tento nový obor. V těchto firmách by se měl klást důraz na vznik 

nových oddělení zabývajících se touto problematikou a jejich zaměstnancům by měl být 

zajištěn ten nejlepší přístup k informacím. Pro podporu konkurenčního zpravodajství existuje 

organizace sdružující profesionály této oblasti s názvem SCIP (Society of Competitive 

Intelligence Professionals), která má pobočku i v České republice a má za úkol propagovat 

konkurenční zpravodajství, vzdělávat nové i stávající členy a zvyšovat zájem o tuto profesi. 

Vzhledem k těmto faktům a velkému potenciálu jsem se rozhodl, že zpracováním 

tohoto tématu seznámím s problematikou konkurenčního zpravodajství u nás i ve světě a 

umožním tak získat alespoň základní informace o situaci v dnešním konkurenčním prostředí. 

Hlavní cíl této práce je uvést do problematiky nestátního zpravodajství, rozdělit a 

popsat formy nestátního zpravodajství, popsat vznik a vývoj konkurenčního zpravodajství, 

vyjmenovat a stručně popsat roviny konkurenčního zpravodajství a seznámit s organizací 

SCIP. 

Dalším, neméně důležitým cílem této práce je vysvětlit a objasnit v souvislosti 

s konkurenčním zpravodajstvím pojmy jako zpravodajský systém, zpravodajský proces a 

zpravodajský produkt. V závěru práce se také zmíním o technologiích, které jsou využívány 
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právě v oblasti konkurenčního zpravodajství a budou zde uvedeny metody, kterými se 

konkurenční zpravodajství provádí a využití těchto metod v souvislosti se strategickým 

plánováním. 
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1 Informace 

Informace se vlivem globalizace a zuřící ekonomické války staly nejdůležitějším 

aktivem každé organizace mající zájem o existenci a udržení na trhu. Nejde o boj mezi 

zájmy států, ale jedná se o zájmy komerčních firem, které se pohybují ve stále nestabilnějším 

a rychleji se měnícím konkurenčním prostředí. Vlivem nástupu informačních technologií se 

přístup k informacím natolik urychlil, že dnes můžeme hovořit o informační společnosti, ale 

také o informační válce. V této válce jde o využití informací za účelem oslabení nebo nejlépe 

zničení konkurence na jedné straně a využití těchto informací k obraně před nepřítelem na 

straně druhé. Nejde však jen o získání informací, ale nejdůležitější je jejich využití a 

dosažení konkurenční výhody (competitive advantage). Nelze však opomenout ochranu 

informací, jejichž ztráta by pro nás mohla znamenat krach.  

Kdybychom chtěli definovat pojem informace, tak bychom mohli říci, že informací 

rozumíme každou zprávu, nebo údaj, předávanou jedním systémem (informačním zdrojem) 

jinému systému (příjemci zprávy), kterou se u příjemce zmenšuje, nebo odstraňuje 

neurčitost, která je dána jistým počtem stejně nebo různě pravděpodobných možností jeho 

chování (jednání).  

Informace musí též obsahovat atribut formy, obsahu a času (obrázek č. 1). 

 

Obrázek 1: Atributy informace; zdroj [12] 

Na základě těchto atributů mají informace svou směnnou a užitnou hodnotu a 

představují nejcennější aktivum firmy.  

V řízení firmy a konkurenčním prostředí nám nestačí pouze informace, ale důraz se 

klade na získání znalosti z této informace. Abychom mohli hovořit o zpravodajství, je nutné 
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si nejprve vysvětlit celý proces transformace dat na znalosti, který nám ve finále přinese jisté 

rozhodnutí. Tento proces nám zobrazuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2: Transformace dat ve znalost (rozhodnutí); zdroj [9]  

Data nám představují pouze izolovaná fakta, která mohou být pravdivá a obsahují jen 

omezený význam. Jde o holá fakta či čísla bez širšího pojetí. 

Informace nám představují kolekci relevantních dat, které už slouží k řešenému 

problému. Jsou tedy v kontextu srozumitelná a použitelná.  

Znalost se získá porozuměním významu informace, tedy posloucháním, čtením, učením 

se. Tuto znalost můžeme použít přímo při rozhodování nebo k zpracování zprávy, kterou 

využije osoba s rozhodovacími pravomocemi. [9] 

2 Zpravodajství 

Zpravodajství chápeme jako proces, při kterém jsou kontinuálně zpracovávány 

informace a výsledky jsou předávány zákazníkům, kterými jsou například top manažeři nebo 

v oblasti politické vůdci stran. Hlavním cílem zpravodajství je zamezit překvapení, tedy 

předvídat kroky nepřítele.  

Zpravodajství organizace můžeme rozdělit na dvě složky [9]: 

• zpravodajská služba, která shromažďuje a analyzuje informace z venkovního 

prostředí, 

• kontrarozvědka, která zjišťuje, co chce náš konkurent, jaké získal informace, 

aby se například mohla použít metoda dezinformace. Tato složka je důležitá 

především pro ochranu vlastních informací. 
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Techniky a postupy, které zpravodajství využívá, jsou ve značné míře převzaty 

z vojenského prostředí, kde prioritní byla ochrana státu a ta se často prováděla pomocí 

špionáže, tedy nelegální činností. Tento fakt se v dnešní době často projevuje při vnímání 

konkurenčního zpravodajství, které se oproti špionáži odehrává ve většině případů legálním 

způsobem. Obrázek č. 3 znázorňuje proces zpravodajství, který ve svém počátku obsahuje 

pouze data z různých zdrojů, ve kterých se postupně hledají souvislosti využitelné pro 

samotné zpravodajství. 

 

Obrázek 3: „Intelligence“ = obsah + kontext; zdroj[11] 

3 Formy nestátního zpravodajství 

Pod pojmem nestátní zpravodajství si můžeme představit vědomé a systematické 

uplatňování zásad práce s informacemi a následný proces přeměny těchto informací na 

znalosti. Celý proces se děje mimo rámec státních orgánů a institucí. Nestátní zpravodajství 

v sobě obsahuje získávání, zpracovávání a využívání relevantních informací ve svůj 

prospěch a získávání z těchto informací využitelných znalostí. Tyto znalosti jsou použitelné 

pro ochranu, při rozhodování a v prosazování společenských, politických a ekonomických 

zájmů. Zpravodajství pro nás není nic nového, protože tu existuje odjakživa, ale postupem 

času a s rozvojem tržního hospodářství se rychle determinuje a roste jeho význam. 

V minulosti bylo zpravodajství v rukou zvědů, špionů a státních tajných služeb. V současné 

době, zhruba od 50. let minulého století, se zpravodajství rychle přesouvá ze státní sféry do 

sféry nestátní, kde představuje zcela běžnou podnikatelskou činnost. Tak jako ostatní 

podnikatelské činnosti, tak ani zpravodajství si dnes nedokážeme představit bez vlivu 
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informatiky, informačních technologií, ale také psychologie, práva a managementu. S tímto 

rozvojem a ruku v ruce s rozvojem informačních technologií roste poptávka po vzdělaných a 

zkušených specialistech, a proto se tento obor stává velmi perspektivní a vyhledávaný. [2], 

[3], [4] 

3.1 Zpravodajský servis a komerční zpravodajství 

Zpravodajský servis je servis vlastní organizace (pro vlastní firmu, společnost, 

organizaci, instituci apod.), pro níž výsledný zpravodajský produkt slouží. 

Komerční zpravodajství představuje činnost specializovaných organizací (kanceláří, 

agentur, firem, společností apod.), pro které je tato činnost náplní podnikání. 

Zpravodajský servis a komerční zpravodajství v obecné podobě a v obecné rovině 

představují formu nestátního zpravodajství, která reaguje na konkrétní poptávky (zakázky) a 

směřuje k získání zájmových informací a jejich přeměně na znalost.  Klienty, zákazníky či 

zadavateli poptávky mohou být [2]:  

• občané, 

• organizace, 

• instituce, 

• občanská a profesní sdružení, 

• politické strany a hnutí, 

• sdělovací prostředky, 

• podnikatelské subjekty, apod.  

3.2 Specifické formy nestátního zpravodajství 

Soukromá detektivní činnost je specifickou formou nestátního zpravodajství, která 

v sobě zahrnuje především vyhledávání, zpracovávání a využívání informací, které mohou 

sloužit jako důkazní prostředek při správních řízeních či soudních kauzách. Dále se často 

jedná o vyhledávání a zpracovávání informací pro majetkoprávní kauzy a řešení 

partnerských či rodinných vztahů před soudem. Zde se může jednat o vyhledávání osob a 
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majetku (věcí movitých i nemovitých) a to odcizených nebo jsou-li předmětem úhrady dluhu 

nebo manželských sporů. [2], [6] 

Obchodní zpravodajství (Business Intelligence) chápeme jako jednu z forem nestátního 

zpravodajství k zajištění znalostí v oblasti ekonomiky – podnikatelských aktivit 

podnikatelských subjektů. Dalo by se říci, že jde o vědu o rozhodování při využití informací 

a to v situacích, kdy několik konkurentů chce dosáhnout stejných cílů a mají přitom možnost 

získat stejné informace. Mohlo by se zdát, že když firmy mají stejné informace, nemohou se 

tolik lišit, ale v konkurenčním boji jde hlavně o získání znalosti z těchto informací, a právě 

zde se nejvíce osvědčila metoda konkurenčního zpravodajství. Mnoho vedoucích pracovníků 

a manažerů si stále myslí, že když mají dostatečné množství informací, tak mohou dělat 

správná rozhodnutí, ale informace je pouhým začátkem rozhodovacího procesu. Kvalita 

informací je důležitá, ale mnohem důležitější je to, jak se informace analyzují a následně 

zpracují a využijí. Zpracování surových informací a dat na využitelnou znalost se rychle 

stává nejdůležitější zbraní špičkových manažerů. Proces, při kterém se informace přeměňují 

na znalosti, se nazývá zpravodajská analýza. [2], [6], [9] 

 Obrázek č. 4 znázorňuje obchodní zpravodajství jako soubor dílčích forem 

zpravodajství a faktory, které ho ovlivňují (použité pojmy jsou vysvětleny v kapitole č. 10). 

 

Obrázek 4: Obchodní zpravodajství; zdroj[9] 
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Press zpravodajství chápeme jako nestátní zpravodajství prováděné zpravodajskými 

součástmi sdělovacích prostředků nebo komerčními zpravodajskými kancelářemi 

(agenturami) ve prospěch a pro potřeby sdělovacích prostředků (novin, časopisů, rozhlasu, 

televize, internetových stránek a serverů apod). Mediální prostředí je závislé na společenské, 

politické a ekonomické situaci a na informacích z tohoto prostředí. Zpravodajské redakce je 

třeba chápat jako pracovníky nestátní zpravodajské služby. Investigativní novináři mají 

velmi blízko k soukromé detektivní činnosti. [2], [6] 

4 Konkurenční zpravodajství 

Konkurenční zpravodajství je systém metod, ve kterých jde o vyhledávání, získávání, 

vyhodnocování a nejlépe i uplatnění informací a znalostí o konkurenci, konkurenčním 

prostředí, trzích a zemích s cílem nebýt zaskočen a překvapen z kroků konkurence a získat 

z těchto legálně a eticky získaných informací konkurenční výhodu. Dále bychom mohli říci, 

že konkurenční zpravodajství je označení činnosti nebo procesu sloužícího pro získávání a 

interpretaci informací umožňujících rozhodování subjektů v konkurenčním prostředí. 

V podstatě se jedná o postupy a metody běžně užívané zpravodajskými službami s tím, že 

jsou zde respektována právní a etická pravidla pro komerční prostředí. Cílem konkurenčního 

zpravodajství je odhalit slabé a silné stránky konkurence a rozpoznat její strategické záměry 

ve svůj vlastní prospěch. Mezi tyto silné a slabé stránky konkurence patří informace o 

produktech a službách, marketingových aktivitách a celkové situaci na konkurenčním trhu. 

Konkurenční zpravodajství není považováno za žádnou formu špionáže. Je faktem, že 

převážná vetšina vstupních informací pochází z otevřených zdrojů. Informace, které nejsou 

dostupné přímo od konkurenčního subjektu, mohou být odvozeny četnými analytickými 

metodami při použití stávajících informací získaných z několika na sobě nezávislých 

informačních zdrojů. Těmito zdroji se například rozumí sledování produktové nabídky 

konkurence, sledování různých forem komunikace konkurence směrem k zákazníkovi, 

rozhovory s dodavateli a odběrateli, pracovníky konkurence, zákazníky. Pro pochopení 

významu konkurenčního zpravodajství je nejdůležitější si uvědomit jaký je rozdíl mezi 

informací a znalostí pro rozhodování. V mnoha případech si řídící pracovníci stěžují na 

množství informací, které potřebují pro svá rozhodnutí, ale právě zde zaměňují informace za 
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znalosti. Ve skutečnosti mají tito pracovníci příliš mnoho informací a neumí si z nich pro 

svou potřebu vytvořit znalost. [9], [14], [15] 

4.1 Konkurenční zpravodajství nebo průmyslová špionáž? 

Mnoho lidí pohlíží na konkurenční zpravodajství jako na průmyslovou špionáž, tedy 

jako na nelegální a neetickou aktivitu. Za hlavní důvod je nutné si uvědomit, že provádění 

konkurenčního zpravodajství skutečně vychází z metod využívaných ve zpravodajských 

službách. Problém je ten, že si lidé mylně myslí, že zpravodajská činnost je získávání tajných 

informací. Ve skutečnosti je základ zpravodajské činnosti ve sběru informací z otevřených 

zdrojů a následné analýze těchto informací. Uplatňuje se zde metoda vytěžování 

z otevřených zdrojů, která zajišťuje až 80% objemu všech potřebných informací a 

k metodám špionáže se přistupuje pouze v krajních případech. [10], [11] 

Informace využívané v konkurenčním zpravodajství tedy dělíme na otevřené (dále na 

publikované a nepublikované) a uzavřené (dále na důvěrné a chráněné), viz tabulka č. 1: 

Tabulka 1: Informace využívané v konkurenčním zpravodajství; zdroj[11] 

publikované: všeobecně každému snadno dostupné a poskytované 

s vědomím zdroje. 

Otevřené (veřejné): 

dostupné bez porušení 

právních či etických 

norem. 

nepublikované: nesnadno dostupné ale těm, kdo je chtějí zjistit, jsou 

poskytnuté či uvolněné s vědomím zdroje. 

důvěrné (privátní): bez ohledu na způsob a obtížnost získání je lze získat 

pouze bez vědomí zdroje. 

Uzavřené (neveřejné): 

jejich získávání nebo 

použití je nelegální či 

neetické.  

chráněné (tajné): jejich získání je možné pouze porušením zákona nebo 

překonáním zdrojem prováděné ochrany.  

 

V této souvislosti porovnáváme množství informací a náklady na jejich pořízení, viz 

tabulka č. 2: 
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Tabulka 2: Náklady na informace; zdroj[11] 

Typ zdroje množství 

informací 

náklady 

Otevřené publikované informace 80% 20% 

Otevřené nepublikované informace 5% 10% 

Uzavřené důvěrné informace 5% 20% 

Uzavřené chráněné informace 10% 50% 

 

Odpovědné provádění konkurenčního zpravodajství je procesem zcela etickým a 

legálním. Je ovšem nesmysl předstírat, že se konkurenční zpravodajství vždy provádí legálně 

a eticky ve všech organizacích. Korupce nebo daňové podvody jsou dnes na denním pořádku 

a je potřeba s tímto problémem bojovat a snažit se tyto činnosti včas odhalovat a tvrdě 

postihovat. Rozdíl mezi konkurenčním zpravodajstvím a průmyslovou špionáží můžeme 

chápat jako hru s pravidly a bez pravidel, kdy při porušování pravidel dříve nebo později 

stejně nebudu mít s kým hrát. Dnes s rozvojem informačních technologií a při dostatečné 

invenci a kreativitě není ani potřeba metod špionáže využívat. Profesionálové konkurenčního 

zpravodajství dokáží získat potřebné informace i na těch nejméně pravděpodobných místech 

a transformovat je na znalosti, které pomáhají jejich firmám fungovat, budovat svůj podíl na 

trhu, uvádět nové produkty a ničit své konkurenty. Jako příklad mohu uvést, že pomocí 

nejnovějších technologií je odborník na konkurenční zpravodajství schopný získat satelitní 

snímky, propojit údaje z vládních databází nebo si najmout psychologa pro analýzu 

rozhodování managerů konkurence. [10], [11], [12] 

4.2 Vznik a vývoj konkurenčního zpravodajství 

Vlastní vznik konkurenčního zpravodajství můžeme datovat přibližně do osmdesátých 

let minulého století. Na americkém trhu se začali objevovat japonské podniky se svými 

výrobky, které oproti americkým byly mnohem vyspělejší. Japonsko si v té době prožívalo 

ekonomický růst a USA zjistilo, že už není světovou průmyslovou velmocí. Po druhé 

světové válce USA téměř 30 let žilo s vědomím, že nemá rovnocenného konkurenta, a proto 
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když byla provedena analýza sledování konkurence, zjistilo se, že na tom byly americké 

podniky velmi špatně. USA se poté z vlastních chyb poučilo a dalo tak základy novému 

oboru, konkurenčnímu zpravodajství. Postupem času a hlavně s příchodem nových 

komunikačních a informačních technologií se tento obor rozšířil nejen dále do Evropy, ale 

téměř do celého světa. V dnešní době jsou metody konkurenčního zpravodajství nejvíce 

využívány kromě Japonska a USA v evropských státech jako Německo, Francie nebo 

Švédsko. Dále je potřeba zmínit i Rusko a Čínu, kde se projevuje velké snaha dohnat západ a 

stát se jejich rovnocenným konkurentem. [9] 

4.3 Organizace sdružující profesionály konkurenčního zpravodajství 

Jak jsem již uvedl, velký rozvoj ve sledování a analýze konkurence se projevil 

v osmdesátých letech minulého století a to přesněji v letech 1985-1988, kdy z celkového 

počtu dnes existujících firem a pracovišť zabývajících se konkurenčním zpravodajstvím, 

vzniklo v USA 60% a v Evropě 37%. Následně se profesionálové začali sdružovat do 

různých asociací a sdružení. Největší a zároveň nejvýznamnější je americká SCIP – Society 

of Competitive Intelligence, která vznikla již v roce 1986. Od té doby se SCIP rozšiřovala i 

do dalších zemí světa. V dnešní době je tedy SCIP celosvětovou neziskovou organizací 

tvořenou jednotlivci, kteří se zabývají vyhodnocováním konkurentů a konkurenčních 

poměrů. [3] 

Cíle SCIP jsou [3]:  

• zavést a prosazovat konkurenční zpravodajství jako profesi, 

• pečovat o profesionální vývoj svých členům, 

• obhajovat vysoké etické standardy pro tuto profesi, 

• podporovat zvyšování zájmu o členství. 

 

Pravidla SCIP jsou [3]: 

• soustavně usilovat o zvyšování respektu a uznání profese konkurenčního 

zpravodajství, 



 

 

 - 17 - 

 

• věnovat se svému úkolu se zápalem a pílí při udržení nejvyšší míry 

profesionality a vyhýbání se jakýmkoli nelegálním praktikám, 

• svědomitě se držet a zůstávat věrný cílům, pravidlům a pokynům své vlastní 

organizace, 

• dodržovat veškeré aplikovatelné zákony, 

• pravdivě a přesně uvádět relevantní informace před každým rozhovorem, 

zejména svoji identitu a příslušnost k organizaci, 

• plně respektovat všechny požadavky na zachování důvěrnosti informací, 

• prosazovat a podporovat dodržování všech těchto etických standardů ve své 

organizaci, ve spolupráci se třetími stranami a v rámci celé profese 

konkurenčního zpravodajství. 

4.4 Roviny konkurenčního zpravodajství 

Z hlediska zaměření cílů konkurenčního zpravodajství můžeme konkurenční 

zpravodajství rozdělit do následujících rovin [9]: 

• útočné konkurenční zpravodajství, 

• obranné konkurenční zpravodajství, 

• vlivové konkurenční zpravodajství (lobbing). 

4.4.1 Útočné konkurenční zpravodajství 

Útočné (aktivní) konkurenční zpravodajství je základní složkou konkurenčního 

zpravodajství. Využívá se pro získávání, shromažďování, třídění a analýzu informací 

užitečných a potřebných při podnikání. Jedná se o získávání veškerých informací o 

konkurenci, trzích apod. Cílem útočného konkurenčního zpravodajství je snížení neurčitosti 

při rozhodování na co nejnižší úroveň. Dalším cílem je vést aktivní útok proti konkurenci (ať 

už skutečný nebo pouze předstíraný se záměrem odhalit strategii konkurence) za účelem 

získání konkurenční nebo strategické výhody. Útočné konkurenční zpravodajství by se mělo 

nacházet v organizační struktuře na úrovni marketingového nebo obchodního oddělení. 

Postup provádění útočného konkurenčního zpravodajství je [9]: 
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1. Získat informace dle zadaného problému. 

2. Třídit a analyzovat surové informace a následně vyselektovat a zpracovat relevantní 

informace. 

3. V procesu syntézy tyto relevantní informace přeměnit ve znalost o zadaném řešeném 

problému. 

4. Znalost zpracovat do formy přijatelné či požadované pro uživatele. 

5. Předat znalost uživateli. 

4.4.2 Obranné konkurenční zpravodajství 

Obranné (defenzivní) konkurenční zpravodajství má za úkol chránit vlastní zájmy. Jde 

především o citlivá data, která se nesmí dostat do rukou konkurence. Nemůžeme si dovolit 

tato data ztratit nebo je zveřejnit, protože by toho konkurence jistě využila. Jak jsem již 

uvedl, informace se stávají nejcennějším aktivem organizace a při jejich ztrátě nebo 

zveřejnění hrozí přinejmenším snížení našeho podílu na trhu, ale často vede postupně i ke 

krachu. Nemůžeme srovnávat ztráty na hmotném majetku a ztráty například know-how, 

které je základem každé společnosti. Defenzivní zpravodajství se tedy věnuje ochraně a 

zvěřejňování vlastních dat. [9], [11] 

Obranné konkurenční zpravodajství by mělo být výsadou každé organizace a ta by si ho 

měla vykonávat sama, bez zásahu jakékoliv speciální brokerské konzultační firmy. Jde 

samozřejmě o citlivé informace, které by se neopatrným zásahem mohli dostat jednoduše 

ven. Dalším aspektem k vykonávání tohoto zpravodajství je umístění v organizační struktuře. 

Mělo by se nacházet výše než je aktivní útočné zpravodajství, jelikož je nutné, aby mělo 

přístup ke všem informacím, které proudí v podniku. Obranné zpravodajství je tedy výše než 

zpravodajství aktivní. [9], [11] 

 

Mezi základní činnosti obranného konkurenčního zpravodajství bychom zařadili 

následující aktivity [1]: 

• fyzické zabezpečení firmy jako je zabezpečení bran, plotů, vchodů apod. Zde 

se využívá nejrůznější speciální techniky, jako jsou kamerové systémy, 
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ostnaté dráty, čidla atd. Dalším typem zabezpečení je fyzická ochrana 

(ochranka, psi apod.), 

• provozní bezpečnost v podniku, kde jedná se o ochranu vlastních informací 

přímo v provozu. Tato aktivita nám zajišťuje, aby se konkurence nedostala 

k informacím zevnitř, tedy pomocí výpočetní techniky nebo nejčastěji 

podplacením některého pracovníka. Zde se opět dostáváme k problému 

všudypřítomné korupce a kyberterorismu. Řešení těchto problémů je využití 

nejnovějších technologií k ochraně dat a dnes již standardnímu opatření 

v každé pracovní smlouvě ohledně úniku informací, 

• proti-rozvědné zpravodajství, které má za úkol monitorovat a objevovat 

veškeré útočné snahy směrem od konkurence. 

4.4.3 Vlivové konkurenční zpravodajství (lobbing) 

Vlivové zpravodajství je souborem metod působících a ovlivňujících budoucí vývoj 

vlastních kroků, kroků obchodních partnerů, konkurence nebo státní správy. Jedná se 

v podstatě o prosazení zájmů nebo rozhodnutí přes zpravodajské metody. [9] 

Nejčastějšími metodami vlivových - ovlivňovacích opatření (lobbystiky) jsou [9]: 

• metody veřejné či cílené argumentace a odborně věcného přesvědčování, 

• asertivní metody,   

• demonstrativní metody, 

• metody veřejné či cílené dezinformace. 

Mocným nástrojem v ovlivňování zájmového prostředí jsou v dnešní době média, která 

slouží jako prostředek ovlivňování. To se může dít mnoha způsoby, nejčastěji pomocí 

cílených sdělovacích prostředků, které jsou blízké našim požadovaným záměrům. Dalo by se 

říci, že s naším záměrem sympatizují. [9], [11] 

5 Zpravodajský systém 

Základem zpravodajského systému v pojetí konkurenčního prostředí je tzv. KONZIS, 

tedy konkurenční zpravodajský systém. KONZIS nezahrnuje pouze technologická řešení, ale 



 

 

 - 20 - 

 

je to celá řada nástrojů a metod umožňujících podporu provádění konkurenčního 

zpravodajství. KONZIS můžeme též nazývat jako informační systém pro podporu 

konkurenčního zpravodajství, což je spíše nadstavba informačního systému, která umožňuje 

čerpat informace ze všech interních informačních zdrojů a také z vybraných externích 

informačních zdrojů. Využívání informačního systému v organizaci je základem pro 

zvyšování schopnosti organizace využívat všechna dostupná informační aktiva a s tím 

zvyšovat úroveň systému správy znalostí, tedy knowledge managementu. Hlavní výhodou 

informačních technologií v procesu konkurenčního zpravodajství je zkrácení doby při 

vyhledávání a distribuci informací a usnadnění interpretace významu informací. Tento 

systém oproti jiným specializovaným informačním systémům nebude nikdy hotový, protože 

musí umožňovat neustálý rozvoj a zdokonalování. Je to tedy nekonečný proces, který má za 

úkol přinést organizaci relevantní informace, ze kterých získá konkurenční výhodu. [11], 

[14] 

5.1 Koncept KONZIS 

Konkurenční zpravodajský systém má tři základní stavební kameny pro své provádění 

[14]:  

• informační technologie – pracovní nástroje, 

• informační zdroje – suroviny, 

• metodiku – pracovní postupy. 

Základem tohoto konceptu je využívání informačních rafinerií, které jsou využity ke 

sdílení paměti a zahrnují v sobě přístup ke zvoleným informačním zdrojům, soubor nástrojů 

pro usnadnění interpretace informací a komunikaci vytvořených znalostí, napojení na 

základní informační systém organizace, pomocí kterého můžeme proces konkurenčního 

zpravodajství řídit a distribuovat informace, resp. zpravodajství.  

Tato rafinérie má tři hlavní typy modulů [11]: 

• vstupní moduly zajišťují rozhraní k různorodým informačním zdrojům a jejich 

automatizované zpracování, 
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• procesní moduly jednak vytvářejí a aktualizují fulltextovou databázi (indexace) a 

jednak filtrují a třídí nová data na základě individuálních požadavků (profilace), 

• výstupní moduly umožňují různé formy vyhledávání a doručování informací dle 

typu, náročnosti, požadavků jednotlivých uživatelů. 

Funkce podporované v rámci KONZIS (obrázek č. 5) [11]: 

1. Plnění sdílené paměti (vstupní moduly): formalizace a sjednocení dat z různých 

informačních zdrojů. 

2. Centrální správa sdílené paměti (procesní moduly): indexace a profilace dat, 

zabezpečení a kontrola přístupu, optimalizace využívání, udržování konzistence, 

zálohování. 

3. Využívání sdílené paměti (výstupní moduly): prohledávání a filtrování obsahu sdílené 

paměti různými formami dle individuálních potřeb a typu jednotlivých kategorií 

uživatelů. 

4. Vytváření standardizovaných informačních výstupů (pravidla a postupy): metodika 

zpřístupňování a zpracování informací dle specifických potřeb organizace. 
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Obrázek 5: KONZIS – postup zpracování a využívání informací; zdroj[11] 

5.1.1 Informační technologie 

Hlavní funkce KONZIS stojí na dvou základních technologiích [10]: 

• fulltextová technologie, 

• technologie vizuální analýzy. 

5.1.1.1 Fulltextová technologie 

Tato technologie se využívá při vyhledávání, kdy předem neznáme ani povahu 

prohledávaných dat ani způsob, jakým budeme vyhledávat. Tedy oproti relační databázi, 
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která nám umožňuje vyhledávat záznamy jen na základě předem definované struktury 

záznamů, můžeme u fulltextové databáze použít libovolná data obsahující nějaké řetězce 

znaků (písmena, číslice). Záznamem tedy můžeme rozumět textový soubor, tabulku, 

prezentaci, zprávu z elektronické pošty, stránku www, ale také záznam z nějaké relační 

databáze. Abychom mohli vyhledat jakýkoliv dokument podle zadaného slova, musí index 

fulltextové databáze obsahovat seznam všech slov (nebo nějaké jeho modifikace), které se 

v dokumentech vyskytly a u každého slova je potom uveden název dokumentu a pozice toho 

slova v dokumentu. Všechny fulltextové databáze tedy poskytují vyhledávání všech 

dokumentů, které obsahují libovolně zvolené slovo (klíčové slovo). Fulltextovou technologií 

se budeme ještě zabývat v kapitole o technologiích v konkurenčním zpravodajství. [10], [11] 

5.1.1.2 Technologie vizuální analýzy 

Tato technologie začala nabývat na významu až s rozvojem informačních technologií. 

Do té doby se využívalo pouze tužky a papíru. V dnešní době se touto technologií zabývá 

řada grafických počítačových programů. Jedná se o vytváření schémat, která mohou být 

velmi jednoduchá pro pochopení dané situace, klíčových vazeb, důležitých transakcí nebo na 

druhé straně velmi složitých schémat, které při vytištění mohou zabírat úctyhodných 

rozměrů. Touto technologií se také ještě budeme zabývat. [10], [11] 

5.1.2 Informační zdroje 

Úkolem zpravodajství je poskytnout znalost pro informované rozhodnutí, resp. správný 

kontext pro interpretaci informací, kterou v souvislosti s určitým rozhodnutím získáváme. 

Obecně je tedy potřeba mít přístup k informacím, které vypovídají o situaci na celém trhu. 

Celý zpravodajský systém můžeme brát jako hru, ve které jsou pro nás důležité tyto faktory 

[14]: 

• hráči (firmy, organizace, experti, manažeři, politici),  

• cíle a motivace (tiskové, výroční a výzkumné zprávy, reklama),  

• situace a její vývoj (minulé a současné události na trhu a ve společnosti),  

• dostupné zdroje (technologie, suroviny, pracovní síla, kapitál),  

• herní pravidla (legislativa, vyhlášky, omezení, zvýhodnění). 



 

 

 - 24 - 

 

 

        Pro provádění zpravodajství je nutné zajistit dvě kategorie zdrojů informací [14], [15]: 

• primární zdroje – informace získaná “přímo v terénu” vlastními lidmi nebo 

pověřeným subjektem,  

• sekundární zdroje - zveřejněné dokumenty a zprávy, veřejné a placené 

databáze, internet, atd. 

Využívání primárních zdrojů je nutné systematizovat dvěma způsoby [14], [15]: 

• systematické ukládání (formalizace) jednou získaných informací do interního 

systému umožňujícího vyhledávání pomocí technologie zvolené pro 

zpravodajský informační systém,  

• vytváření komunikačně propojené sítě expertů, která je schopna operativně 

odpovídat na konkrétní dotazy - nejlépe formou zpráv ukládaných opět přímo 

do zpravodajského informačního systému. 

Sekundárních informačních zdrojů je v současné době k dispozici ohromné množství a 

není ani možné ani účelné snažit se o soustavné sledování všech. Pro potřeby zpravodajství 

je však nutné [14], [15]: 

• udržovat ve zpravodajském systému základní informace o maximu 

existujících zdrojů (obsah, kvalita, podmínky využívání, poskytovatel),  

• vybrat si vhodnou kombinaci zdrojů tak, aby pokud možno pokrývala veškeré 

informace o trhu a obsah těchto zdrojů pak buď ve svém zpravodajském 

systému soustavně aktualizovat, nebo si k aktualizovanému obsahu zajistit 

přístup prostřednictvím shodné technologie. 

Ze základních primárních a sekundárních zdrojů lze ve většině případů sestavit alespoň 

základní kontury řešené situace a poměrně přesně určit, které informace nám scházejí pro 

potvrzení či vyvrácení určité hypotézy. Tyto informace pak lze hledat v dalších sekundárních 

zdrojích nebo lze jejich získání zadat své informační síti či externímu subjektu (konzultační 

firmy, detektivní agentury, agentury zabývající se průzkumem trhu, atd.). Obecně se jedná o 

informační zdroje, dostupné především na internetu, jako periodika, WEB servery, rejstříky, 

oborové informace nebo knihovny. 
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 Pro příklad bych rád uvedl nejužívanější informační zdroje v České republice [14]: 

• Economia - největší vydavatel ekonomických a odborných periodik v České 

republice, 

• Anopress - shromažďuje a zpracovává plné texty novinových a časopiseckých 

článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a 

jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru, 

• ČEKIA - zpracovává informace z ekonomiky a kapitálových trhů, 

• Albertina Data - představuje unikátní databázi všech registrovaných firem a 

organizací v České republice. 

5.1.3 Metodika 

Jako součást implementace KONZIS je také metodika, která seznamuje uživatele 

s metodami vyhledávání a analýzy informací, aby byl schopen využít veškerých možností 

dané technologie a aplikace. Zde je nutné zdůraznit metodiku ANACAPA, která pro svou 

interpretaci definuje následující typy schémat [14]:  

• vztahová schémata pro vztahy mezi prvky jako jsou osoby, organizace, věci, 

místa, atd.,  

• komoditní schémata pro vztahy mezi subjekty a způsob provádění aktivit či 

transakcí, 

• kauzální schémata pro časový vztah a souslednost událostí,  

• postupová schémata pro pořadí událostí vedoucích k určitému výsledku nebo 

stavu, 

• síťová schémata pro velké množství transakcí stejného charakteru. 

Metodika ANACAPA také definuje určitá pravidla vytváření těchto schémat tak, aby 

jejich význam byl jednoznačný a aby tak mohla splňovat též svoji roli komunikace a sdílení 

informací jak v rámci analytického týmu, tak mezi analytikem a uživatelem. [14], [15] 
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6 Zpravodajský proces 

Z hlediska zavádění a tvorby konkurenčního zpravodajství v organizaci je nutné 

rozlišovat zpravodajství jako proces a zpravodajství jako produkt. Zpravodajství se provádí 

v procesu označovaném jako „zpravodajský cyklus“ a výsledkem tohoto zpravodajství musí 

být zpravodajský produkt. Vlastní postup realizace procesu konkurenčního zpravodajství 

může mít mnoho podob, ale vždy je nutné při zpracování jednotlivých úkolů vědět, které 

úkoly byly učiněny, který úkol se právě dělá a které se ještě musí udělat. [11] 

6.1 Fáze procesu konkurenčního zpravodajství 

Proces provádění konkurenčního zpravodajství je neustálý cyklus otázek a odpovědí, 

který má 4 základní fáze (obrázek č. 6) [12], [13]:  

1. Řízení a plánování – zjišťování informačních potřeb a určování postupu při jejich 

naplňování. 

2. Sběr informací – shromažďování informací, jejich hodnocení a verifikace. 

3. Analýza a produkce – objasnění informací v kontextu potřeb a tvorba zpravodajství. 

4. Distribuce – doručování zpravodajství uživatelům a zajištění zpětné vazby. 

Nezávisle na jednotlivých fázích musí být po celý zpravodajský proces zajištěna 

koordinace pro spolupráci všech účastníků procesu a pro jeho operativní řízení a plánování. 
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Obrázek 6: Fáze konkurenčního zpravodajství; zdroj[11] 

6.1.1 Fáze řízení a plánování procesu 

První věc, kterou musí management firmy pro zavedení konkurenčního zpravodajství 

udělat, je jmenovat koordinátora, který je přímo podřízený řediteli. Dalším krokem je sepsání 

doktríny a seznámení všech zaměstnanců s touto doktrínou. Měla by obsahovat podnět, který 

přiměl management firmy k zavedení konkurenčního zpravodajství a základní metodiku jeho 

provádění. Vlastní proces se pak musí odvíjet od plánu, který by měl obsahovat zadání a jeho 

prioritu, přehled o všech využitelných zdrojích a způsob jejich čerpání. [12], [13] 

6.1.1.1 Zadání 

Zadání představuje stanovení cílů, které mají být procesem konkurenčního 

zpravodajství splněny. Zadání by mělo vycházet z potřeb nejvyššího managementu a mělo 

by definovat veškeré konkrétní oblasti neznalosti a konkrétní otázky. Tyto otázky musí 

přesně vystihovat potřeby organizace a musí jasně vyjádřit daný problém. Jsou to pouze 

jasně vyjádřené otázky, na které lze najít jasné a úplné odpovědi. Správné zadání je důležité 

nejenom pro efektivní využití vlastních disponibilních zdrojů, ale též pro jasné zadání 

některých částí procesu externím subjektům. Zadání stojí u začátku, ale i konce každého 

procesu konkurenčního zpravodajství, protože právě opakovaným postupem celého procesu 

a vytvářením nových otázek a odpovědí se lze dopátrat co nejlepších výsledků. Je rovněž 
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důležité si uvědomit, že zadání je zároveň vstupem i výstupem procesu konkurenčního 

zpravodajství, neboť zodpovězené otázky dávají prostor pro další řešení nových otázek. 

K otázce tedy nemusíme dojít hned při prvním pokusu, ale jde o opakovaný proces, který 

nám odhaluje skryté odpovědi. [11] 

V zadání je nezbytně nutné odpovědět na tyto otázky [12]: 

• KDO – je zadavatelem, 

• CO – je cílem zadání, k jakému cíli má zpravodajství směřovat, 

• PROČ – vznikl řešený problém, 

• KDE – leží hranice řešení problému, 

• KDY – má být rozhodnutí provedeno, 

• JAK – má být zpravodajství prováděno, 

• KOLIK – prostředků lze na zpracování zadání čerpat. 

6.1.1.2 Plánování 

Cílem plánování procesu konkurenčního zpravodajství je optimální využití zdrojů na 

plnění jednotlivých zadání. Důležitými součástmi plánování jsou [11]: 

• akviziční politika informačních zdrojů (množství, výběr, cena), 

• časová koordinace jednotlivých částí procesu – řešení priorit. 

V prostředí větší organizace musí též plánování zahrnovat [11]: 

• správu lidských zdrojů (specialisté z různých oborů), 

• využití sdílených zdrojů (přístupy do databází, technika, prostory), 

• řízení nákladů na zpracování jednotlivých zadání (kompromis cena/ 

kvalita/rychlost). 
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6.1.2 Fáze sběru informací 

6.1.2.1 Shromažďování 

Shromažďování informací se někdy považuje za hlavní činnost konkurenčního 

zpravodajství, ale bohužel zcela mylně. Nejde totiž jen o shromáždění velkého množství 

informací, ale tento proces musí vycházet ze sběru informací relevantních k řešenému 

problému, které nám musí pomoci dopátrat se zodpovězení konkrétních otázek. V současné 

informační době není žádný problém získat dostatečné množství informací prostřednictvím 

různých informačních agentur, internetu nebo on-line databází, ale nemá význam 

shromažďovat všechno možné. Musíme se tedy zabývat sběrem informací přímo spjatých se 

zadaným problémem. Poté je nutné tyto informace ověřit z hlediska jejich spolehlivosti, 

platnosti a aktuálnosti, jelikož starou nebo informaci z neověřeného zdroje nelze pokládat za 

spolehlivou, proto stejně musí dojít k jejímu prověření. Výjimku mohou tvořit data 

významná z hlediska její historické hodnoty, které se musí shromažďovat postupně a 

samozřejmě z ověřeného zdroje. [11], [12], [13] 

Podle technologie shromažďování se informace dělí [11]: 

• informace v písemné formě jako jsou dokumenty, záznamy a schémata, které 

se následně musí převést do elektronické podoby, 

• informace neformálním způsobem poskytnuté jako jsou rozhovory, 

přednášky, projevy a prezentace, které se také musí převést nejprve do 

písemné a poté elektronické podoby. 

Podle informační hodnoty se informace dělí [11]: 

• primární informace přímo od zdroje, které jsou v původní podobě bez 

jakýchkoliv úprav (výroční zprávy, vládní dokumenty, projevy, tiskové 

konference, živé rozhovory, finanční zprávy, osobní pozorování), 

• sekundární informace upravené z primárních zdrojů (zkrácené, vyselektované, 

subjektivně vykládané), které poskytují doplňující informace. Pomáhají nám 

také identifikovat primární zdroje (noviny, časopisy, knihy, publicistické 

programy a reportáže, analytické zprávy). 
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6.1.2.2 Hodnocení a verifikace informací 

Další fází sběru informací je hodnocení a verifikace informací. Úkolem této fáze je 

získat relevantní informace z dat, které jsme nashromáždili v předchozí fázi. Hodnocení a 

verifikace se provádí hlavně podle klíčových slov, která jsou obsažena již v popisu 

problému. V této fázi se nám ale objevuje problém s pravdivostí informace, která může být 

nepravdivá a to buď nezáměrně (z neznalosti), záměrně (za účelem zatajení správné 

informace) nebo záměrně za účelem oklamání. Pro vyřešení tohoto problému je nutné u 

informací hodnotit jejich spolehlivost. V této souvislosti se dnes využívá pro ověření 

spolehlivosti informace metoda ratingu 4x4, která spočívá v rozdělení zdrojů z hlediska 

jejich věrohodnosti do čtyř skupin, stejně jako rozdělení informací do čtyř skupin z hlediska 

věrohodnosti jejich obsahu. Každá informace je tedy ohodnocována co do věrohodnosti 

obsahu a věrohodnosti zdroje. Podle toho, do jakých skupin je informace zařazena, se poté 

usuzuje o spolehlivosti dané informace. [11], [12], [13] 

Kódy používané pro ohodnocení zdroje pomocí ratingu 4x4 (tabulka č. 3): 

Tabulka 3: Hodnocení věrohodnosti zdroje; zdroj[11] 

A Nejsou žádné pochyby o věrohodnosti, pravdivosti a kvalifikovanosti zdroje  

NEBO zdroj byl ve všech předchozích případech spolehlivý. 

B Zdroj byl ve většině předchozích případů spolehlivý. 

C Zdroj byl ve většině předchozích případů nespolehlivý. 

D Dosud neověřený zdroj  

NEBO jsou pochyby o věrohodnosti, pravdivosti a kvalifikovanosti zdroje. 

 

Kódy používané pro ohodnocení informace pomocí ratingu 4x4 (tabulka č. 4): 

Tabulka 4: Hodnocení věrohodnosti informace; zdroj[11] 

1 Informace je bez výhrad známá jako pravdivá. 

2 Informace je známá osobně zdroji, ale ne osobně tomu, kdo ji pořídil. 

3 Informace není osobně známá zdroji, ale je potvrzena jinou již získanou informací. 
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4 Informace není osobně známá zdroji a v dané chvíli nemůže být nijak potvrzena. 

 

Z těchto tabulek se stanovuje stupeň důvěrnosti, který může mít každá firma podle 

firemní etiky jiný. Pro někoho v nějakém kontextu může být daná informace považována za 

otevřenou, ale v jiném případě za uzavřenou. Uvádí se například (tabulka č. 5): 

Tabulka 5: Příklad hodnocení věrohodnosti informace; zdroj[11] 

D1 Informaci lze dále šířit a sdílet bez omezení. 

D2 Informaci lze dále šířit a sdílet pouze v rámci (zpracování zadání, skupiny osob, atd.)  

 

Stanovení ratingu je také důležité z hlediska, že sběr a hodnocení provádí ve většině 

případů dvě odlišné osoby a tím se zvyšuje objektivnost zpracování. Rating je tedy jediným 

nástrojem, pomocí kterého může analytik posoudit možnost využití dané informace pro 

učinění daného závěru či předpokladu. [12] 

6.1.2.3 Porovnání a třídění informací 

Tato fáze připadá v úvahu, že máme velké množství informací a potřebujeme se 

v takovém množství rychle orientovat. Jednotlivé shromážděné informace je nutné převést 

do elektronické podoby a uložit do nějaké fulltextové či relační databáze. Touto fází 

připravíme shromážděné informace pro následnou analýzu a distribuci, ve které je potřeba 

jednoduše vyhledávat podle klíčových slov, zjišťovat a nalézat společný kontext informací, 

třídit informace podle společných atributů. [12], [13] 

6.1.3 Fáze analýzy informací 

Informace jsou pouhým začátkem rozhodovacího procesu. Kvalita informací je 

důležitá, ale mnohem důležitější je to, jak se informace analyzují a následně využijí. 

Zpracování surových informací a dat na využitelnou znalost se rychle stává nejdůležitější 

zbraní špičkových manažerů. Proces, při kterém se informace přeměňují na znalosti, se 

nazývá zpravodajská analýza. Analýza nám kvalitativně odlišuje zpravodajství od prostého 

monitoringu informací. Monitoring znamená pouhou selektivní distribuci shromážděných 

informací koncovým uživatelům, kdežto zpravodajstvím dostává koncový uživatel význam 
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shromážděných informací. Analýza je tedy proces, kdy dochází k přeměně dat a informací ve 

znalosti potřebné pro konkrétní rozhodnutí. [11], [12] 

6.1.3.1 Popis a interpretace informací 

V průběhu první fáze zpravodajského procesu je shromažďováno mnoho dílčích faktů a 

často se jedná o velké objemy dat v různých formátech a z různých zdrojů. Základním 

úkolem analýzy je porozumění (interpretace) významu všech shromážděných informací. 

Interpretace informací je založena na intelektuálním zpracování, na základě kterého se z dat 

extrahují důležité entity (lidé, organizace, věci, místa, události, atd.) a jejich vazby dávají 

smysl obsahu informací. Aby analytik dokázal významu všech shromážděných informací 

porozumět, je nutné, aby si je nejprve dal všechny dohromady v nějaké organizované a 

přehledné podobě. Je vědecky ověřené, že mozek zpracovává daleko lépe informace ve 

vizuální podobě, než v podobě textové, a proto jsou vyvíjeny metody pro vizuální prezentaci 

informací. Právě jednou z nejvíce rozšířených a používaných je metoda ANACAPA. Je to 

investigativní a analytická metoda, která se využívá pro zachycení a pochopení mnoha 

souvislostí pomocí grafických prezentací. Jako další bych mohl uvést srovnávací seznamy, 

frekvenční analýzy a analýzy příčin a následků, projekci do map nebo statistiky. [11] 

6.1.3.2 Logická úvaha 

Cílem logické úvahy je tvorba a formulace hypotéz. Hypotézy nemusí být vždy 

správné, ale v případě, že jsou realistické, tak mohou být užitečné. Cílem hypotéz je 

prezentovat myšlenky a nápady, které nám mohou ukázat směr, kterým bychom se mohli 

ubírat. Obsahují velký podíl spekulací, které musí být potvrzovány, modifikovány nebo 

zamítány na základě dalších poznatků. Zpravodajství je založeno na induktivní logice, tedy 

na usuzování o obecném na základě jednotlivého s patřičnou mírou spekulace a rizika. Míra 

spekulace a rizika závisí na kompromisu mezi množstvím a kvalitou dostupných informací a 

množstvím času, které je možné vynaložit. Velmi často se požaduje raději rychlý výstup 

v kvalitě než perfektní výstup, který už není aktuální. [11], [12] 

6.1.3.3 Formulace hypotéz 

V této fázi se vytváří hypotézy, které se potvrdí nebo vyvrátí a to na základě pečlivého 

zkoumání existujících nebo nově nashromážděných doplňujících informací. Hypotézy by 
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měly dávat odpovědi na otázky, které se stanovily v první fázi – zadání (KDO, CO, PROČ, 

KDE, KDY, JAK). [11], [12] 

6.1.3.4 Formulace závěrů 

Závěr nebo výsledek může mít několik podob [11]: 

• závěr - hypotéza o stávající situaci nebo stavu, která byla potvrzena 

s akceptovatelnou mírou rizika, na základě které lze provést konkrétní 

rozhodnutí. V případě, že není potvrzena žádná hypotéza, může být 

výsledkem soubor hypotéz nebo hypotéza nejpravděpodobnější, 

• předpověď – spekulace o tom, jaké alternativní vývoje situace a s jakou 

pravděpodobností mohou nastat, 

• odhad – vývoj některé měřitelné veličiny související se situací (peníze, čas), 

pokud by měla standardní průběh. 

Způsob a forma závěrů závisí na zadání, které může mít více podob. Může se jednat o 

znalost pro dlouhodobé plánování či zásadní rozhodování nebo může jít o poskytnutí 

doporučení při operativním rozhodování. Kromě strategických a operativních analýz se 

můžeme setkat i s analýzou rizik, hrozeb, příležitosti, zranitelnosti atd. [11], [12], [13] 

6.1.4 Fáze tvorby a distribuce zpravodajství 

Distribuce je poslední fází celého procesu. Jde o transformaci získaných znalostí z 

analýzy do podoby přijatelné pro koncového uživatele, který je využije při konečném 

rozhodování. Pro distribuci jsou důležité tři atributy [11]: 

• obsah – výsledek analýzy musí obsahovat relevantní informace, 

• kontext – obsah musí souviset s konkrétní situací, zadáním či rozhodováním, 

• aktuálnost – doručení „balíčku“ v potřebném čase. 

Předmětem distribuce jsou typicky následující informační produkty [11]: 

• analýza – kompletní dokumentace případu včetně prezentace závěrů a 

veškerých fakt, 
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• reporty – periodické informační hlášení o nových informacích, jejich 

kontextech a dílčích závěrech, 

• avíza – upozornění na výskyt / nalezení nové informace a jejího možného 

významu. 

Způsob distribuce je velmi individuální z hlediska možností technického vybavení. 

7 Zpravodajský produkt 

Zpravodajský produkt je výsledkem zpravodajského procesu a musí splňovat 

následující tři atributy (obrázek č. 7): 

• včasnost – doručení neúplné informace může mít vliv na rozhodnutí, ale 

informace doručená po rozhodnutí nikoliv, 

• účinnou formu – informace musí být zveřejněna příjemci ve srozumitelné 

formě, aby ji mohl využít ve svých myšlenkových pochodech, 

• využitelný obsah – aby byla informace využitelná, musí se týkat řešeného 

problému. 

Z hlediska využitelnosti je nejdůležitějším kritériem včasnost, jelikož po rozhodnutí už 

nemá informace žádnou cenu. Naopak největší cenu má informace pro příjemce, který se 

k ní dostane jako první. Následuje atribut forma, protože informace, kterou není schopen 

příjemce zpracovat je pro něj také k ničemu a její transformace by mohla trvat tak dlouho, že 

by už nemusela být splněna podmínka včasnosti. Jako třetí v řadě je využitelný obsah, který 

by měl na první pohled zaujímat vyšší postavení, ale i v případě, že informace obsahuje jen 

relevantní otázku k řešenému problému, tak může u příjemce způsobit jiný pohled na řešení 

problému a může vést ke správnému rozhodnutí. [11], [12], [13] 
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Obrázek 7: Zpravodajský produkt, zdroj[3] 

Účely produktů jsou [3]: 

• varování o událostech s možným dopadem na probíhající rozhodování nebo 

na bezpečnost firmy, vyžadující okamžitou pozornost či akci konkrétního 

člověka ve firmě, 

• přehledy o aktuální situaci na trhu a v oboru, které jsou relevantní pro činnost 

konkrétní skupiny lidí ve firmě (vývoj, marketing, prodej, atd.), 

• znalost o dlouhodobém vývoji na trhu, konkurence a podmínek podnikání 

souvisejících s klíčovými zájmy managementu. 

Konkurenční zpravodajství zahrnuje vše, co se nějak dotýká strategie firmy, ochrany 

jejich zájmů a všeho, co je může ohrozit či podpořit. Sem můžeme zařadit veškeré 

příležitosti, rizika, výhody či nevýhody. To je tedy velmi široká a obsáhlá definice, a proto je 

nutné nějakým způsobem standardizovat oblasti sledování a rozdělit je do základních 

kategorií, mezi které řadíme [12]: 

• dodavatelé – vliv závislosti na podmínkách získávání klíčových surovin, 

komponent či práv, 
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• distribuční kanály – vliv závislosti na přístupu k cílovému segmentu 

koncových zákazníků, 

• koncoví zákazníci – vliv závislosti na poptávce, koupěschopnosti a volbách 

zákazníků, 

• známá konkurence – vliv jejich nových produktů, služeb, taktiky a strategie, 

• neznámá konkurence – vliv nových technologií, komplementárních produktů, 

fůzí a trendů, 

• vnější vlivy – legislativa, ekonomika, politika, sociální situace, příroda, 

významné události,  

• vlastní firma – klíčoví zaměstnanci, klíčové know-how, klíčové provozní 

funkce a zdroje. 

V souvislosti s účelem, pro který je zpravodajství prováděno na operativní, taktické 

nebo strategické úrovni a pro tvorbu duševního kapitálu organizace lze definovat 

následujících sedm typů zpravodajských produktů (tabulka č. 6) [12]: 

Tabulka 6: 7 základních typů zpravodajských produktů; zdroj [12] 

 

8 Konkurenční zpravodajství a technologie 

Ačkoliv není nutností při realizaci konkurenčního zpravodajství žádný informační 

systém využívat, tak si v dnešní době tento proces bez nových technologií nedokážeme 

představit. V mnoha případech mají velký vliv na efektivitu práce a jsou nedílnou součástí 

zpravodajského procesu. Rychlost reakce je kritickým faktorem konkurenceschopnosti, a 
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proto množství informačních zdrojů a množství samotných informací každým dnem roste. 

Na druhou stranu vytížení a stres manažerů zapříčiňuje pokles jejich pracovního výkonu, 

takže jedině nejnovější technologie nám mohou zajistit konkurenceschopnost. Klíčovou roli 

hrají technologie, které mají následující vlastnosti [11]: 

• zvýšení rychlosti zajištění informací (fáze sběru), 

• zvýšení schopnosti analyzovat velké objemy dat (fáze analýzy), 

• zvýšení efektivnosti prezentace výsledků (fáze distribuce). 

Na trhu dnes najdeme již velké množství technologií, které je možné pro výše uvedené 

potřeby použít. Nedílnou součástí každé technologie je její metodika používání, která je 

důležitá jako technologie sama, protože bez návodu nebo školení se těžko naučíme s něčím 

novým zacházet. V realizaci konkurenčního zpravodajství hraje stále hlavní roli lidský faktor 

a technologie mají pouze za úkol zvýšit jeho intelektuální kapacity. V této práci se zaměřím 

na technologie, které využívá firma TOVEK ve svých aplikacích a to jsou [10], [11]: 

• fulltextovou technologii americké firmy Verity, Inc., která byla vytvořena 

na základě požadavku amerických zpravodajských služeb (CIA) - projekt 

RUBRIC, 

• technologii pro vizuální analýzu a prezentaci informací britské firmy i2 

Ltd, která vychází z metodiky ANACAPA použité americkou FBI již při 

vyšetřování vraždy J.F.K.. 

8.1 Fulltextová technologie Verity 

Prakticky jako všechny fulltextové technologie, tak i Verity je založena na vyhledávání 

určitého dokumentu na základě „klíčového slova“. Rozdíly se mohou vyskytnout ve 

složitějších dotazech, tedy více klíčových slovech. Dále to může být funkce, kdy aplikace 

seřadí dokumenty podle důležitosti jejich obsahu vzhledem k dotazu nebo aplikace, které 

jsou schopné vyhledané dokumenty roztřídit do skupin podle nějakých vyjádřených 

vlastností. Technologie Verity splňuje nejvyšší nároky pro danou oblast použití, a proto je 

dnes považována za světového lídra ve svém oboru. Nejdůležitější vlastnosti fulltextové 

technologie Verity jsou [10]: 
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• pojmové vyhledávání pomocí strukturovaných dotazů, 

• přesné hodnocení důležitosti vyhledaných dokumentů vzhledem k dotazu, 

• statistické vyhodnocování obsahu dokumentů. 

8.1.1 Pojmové vyhledávání 

Jestliže hledáme informace k nějakému tématu, tak máme už dopředu rozmyšlená 

klíčová slova, která v souvislosti s tématem použijeme. Každé klíčové slovo má svojí 

důležitost a ve výsledku identifikujeme výskyt těchto klíčových slov a podle jejich množství 

a kombinace určujeme, jak je pro nás dokument významný. Na příkladu si ukážeme, jak 

může vypadat dotaz pro vyhledávání informací o firmě SYPETO, jestliže nás zajímají 

zejména informace o obchodních výsledcích (obrázek č. 8) [10]: 

 

Obrázek 8: „TOPIC“ o firmě SYPETO; zdroj[10] 

Formě strukturovaného dotazu se říká „TOPIC“ a je tvořen [10]: 

• klíčovými slovy (listy), 

• váhami, které určují míru významnosti výskytu slov pro vyhodnocení 

důležitosti dokumentu, 

• listovými operátory, které určují způsob porovnání slova z dotazu se slovy 

v dokumentech, 

• logickými operátory, které určují způsob hodnocení výskytu skupin slov 

v dokumentu, 
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• strukturou, která umožňuje členit popis pojmu na vyšší nebo obecnější 

významové jednotky. 

Při stavbě TOPICu se klíčová slova rozdělují do tří kategorií [10]: 

• determinující – jednoznačně identifikují téma (název firmy nebo konkrétních 

názvů produktů), 

• asociující – mohou se vyskytovat též v jiné souvislosti (jména lidí či obecných 

názvů produktů), 

• indikující – zvyšují důležitost dokumentů týkajících se určitého aspektu (např. 

ekonomické údaje).  

TOPIC může mít v některých případech i stovky slov, ale díky své struktuře je stále 

přehledný. Soubor vytvořených TOPICů je možné organizovat do znalostní báze, kde každý 

má své jméno, podle kterého je možné ho použít v dotazu, a svůj popis, podle kterého jej lze 

vyhledat. Popis TOPICu obsahuje kromě klíčového slova i popis pojmu, který říká, co se 

pomocí něj dá vyhledat. Znalostní báze nám zajišťuje uchování vytvořené znalosti a sdílení 

této znalosti s jinými uživateli. Nesmíme opomenout, že vždy je tak dobrý výsledek, jak je 

dobrý dotaz. [10], [11] 

8.1.2 Určování důležitosti dokumentu 

Další důležitou vlastností technologie Verity je schopnost řadit vyhledané dokumenty 

podle důležitosti k dotazu. Ať již se jedná o velmi složitý dotaz (TOPIC) nebo jenom o 

několik klíčových slov, rozhodnutí o tom, zda určitý dokument dotazu vyhovuje či ne záleží 

na tom, jakými operátory jsou jednotlivá klíčová slova spojena. U běžných fulltextových 

technologií (tzv. booleovských) je možné klíčová slova spojovat pouze operátory AND (A) 

nebo OR (NEBO). V prvním případě se vyhledají pouze dokumenty obsahující všechna 

klíčová slova, ve druhém případě všechny dokumenty, které obsahují alespoň jedno klíčové 

slovo. Pokud volíme AND, budou vyhledané dokumenty odpovídat přesně tomu, na co se 

ptáme (jsou tam všechna klíčová slova), ale mnoho dalších zajímavých dokumentů 

nenajdeme (chybí třeba jen jedno klíčové slovo). Pokud volíme OR, vyhledáme všechny 

potenciálně důležité dokumenty (obsahují alespoň jedno klíčové slovo), ale nerozeznáme, 
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které jsou nejdůležitější, a musíme je všechny přečíst. Oba operátory lze pro zmírnění tohoto 

problému různě kombinovat, ale to je pro laika velmi obtížné.  

Operátor ACCRUE, který se zapisuje jednoduše jako čárka mezi jednotlivými 

klíčovými slovy, funguje na principu “čím více různých klíčových slov je nalezeno, tím je 

dokument důležitější”. Na prvním místě jsou dokumenty obsahující všechna klíčová slova 

dotazu a na dalších místech postupně dokumenty obsahující méně a méně různých klíčových 

slov. Pro přesné vyhodnocení důležitosti (relevance) dokumentu se pak berou v úvahu 

uvedené váhy slov a četnost jejich výskytu. [10] 

8.1.3 Shlukování dokumentů podle obsahu 

Jako poslední významnou vlastnost technologie Verity si uvedeme shlukování. 

Shlukování je založeno na statistické analýze obsahu prováděné již při jeho indexaci. Pro 

každý dokument je vybrána řada slov (významový vektor), která s určitou pravděpodobností 

vystihuje obsah dokumentu a na jeho základě se rovněž vytváří automatická anotace 

v podobě tří nejvýznamnějších vět z dokumentu. Shlukování vyhledaných dokumentů se pak 

provádí podle definovaného počtu shodných slov v jejich významových vektorech (tato 

slova zároveň tvoří název shluku). Orientace v seznamu vytvořených shluků je pak mnohem 

snazší, než orientace v jednotlivých dokumentech. Pomocí shluků je možno rychle 

identifikovat skupiny dokumentů, které odpovídají našemu problému. Mnohdy lze také 

nalézt nějakou zajímavou souvislost, o které jsme ani netušili, že existuje. [10], [11] 

8.2 Technologie pro vizuální analýzu a prezentaci informací firmy i2 

Každý ví, že mozek zpracovává daleko lépe informace ve vizuální podobě, než 

informace v podobě textu. Informace vyjádřené v podobě obrázků a schémat je mozek 

schopen zpracovávat “paralelně” (mnoho informací současně), a proto dokáže daleko lépe 

interpretovat jejích celkový význam (znalost). Naproti tomu informace vyjádřené pouze v 

podobě textu mozek zpracovává “sériově” (jednu po druhé) a k pochopení jejich celkového 

významu je pak potřeba mnohem větší koncentrace a mnohem více času. 

Právě z tohoto důvodu byly a jsou vyvíjeny metody pro vizuální prezentaci informací a 

jednou z nejvíce rozšířených a standardizovaných je metoda ANACAPA. Pro analýzu ale i 

pro prezentaci a komunikaci informací se používají různé typy grafických schémat 
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vytvářených podle určitých pravidel. Základní typy schémat jsou: vztahová, komoditní, 

kauzální, postupová a síťová. Pravidla jsou důležitá zejména proto, aby se různá schémata 

dala kombinovat a aby každý na první pohled věděl, co schéma představuje (jedná se vlastně 

o určitý grafický jazyk). [10], [11], [12] 

Schémata mají tři hlavní oblasti využití [10]: 

• analýza a interpretace shromážděných informací,  

• prezentace (komunikace) výsledků analýzy,  

• koordinace sběru resp. analýzy informací v týmu. 

Britská firma i2 se včas chopila příležitosti a pro počítačové zpracování informací dle 

metodiky ANACAPA vytvořila produkt Analyst’s Notebook, jež znázorňuje obrázek č. 9. 

Ten se velmi rychle rozšířil a stal se v oblasti zpravodajské analýzy de-facto standardem. 

Díky své uživatelské komunitě firma i2 tento produkt neustále zdokonaluje přesně dle potřeb 

zpravodajské a vyšetřovací práce a doplňuje jej o řadu nadstaveb. 
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Obrázek 9: Analyst’s Notebook; zdroj[10] 

Ve schématu je ke každému objektu (entity) a ke každé spojnici (link) připojena karta, 

ve které jsou uloženy různé atributy, umožňující provádět selektivní vyhledávání, zakrývání 

a kopírování objektu, a do které lze rovněž ukládat detailní textové informace.  

Analyst‘s Notebook tak umožňuje popisovat informace nejenom vizuální formou, 

umožňující jejich snadnou interpretaci, ale též textovou formou, umožňující zachytit veškeré 

potřebné detaily.  
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Schémata mohou být velmi jednoduchá pro jasné pochopení situace, klíčových vazeb či 

hlavních transakcí nebo mohou nabývat velice úctyhodných rozměrů, kdy ve vytištěné 

podobě zabírají celou stěnu kanceláře.  

Vytváření schémat je možné ve třech hlavních režimech [10]: 

• ruční zadávání dat zahrnující jednak vytváření vizuálního popisu zkoumaného 

problému pomocí různých typů ikon a vazeb a jednak doplňování podrobných 

informací do příslušných karet,  

• import dat ze strukturovaného textového souboru, který je obyčejně výsledkem 

exportu dat z nějaké databáze (transakční, účetní či bankovní systém, telefonní 

ústředna atd.),  

• zobrazování objektů a vazeb již existujících v nějaké databázi (produkt pak vlastně 

představuje grafické rozhraní k této databázi).  

Na produkt Analyst´s Notebook navazuje produkt iBase (obrázek č. 10) resp. celý 

soubor analytických produktů pod názvem Analyst’s Workstation. iBase je databázová 

aplikace umožňující snadnou správu a organizování dat tvořících buď předmět zpracování 

nějakého složitějšího problému (zadání) nebo znalostní bázi analytika či analytického týmu. 

[10] 

 

Obrázek 10: iBase; zdroj[10] 
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iBase ve vazbě na Analyst´s Notebook umožňuje [10]: 

• práci s obsahem databáze přímo z grafického prostředí (prohlížení, vytváření, 

změna),  

• vyhledání a vykreslení objektů, které na základě definovaných relací (až do 

10. úrovně) souvisejí s vybraným objektem,  

• vyhledání a vykreslení možného propojení mezi dvěma objekty ve schématu 

přes další objekty v databázi (až přes 10 úrovní vazeb),  

• automatické vykreslování časových sousledností událostí z databáze,  

• jednoduché vytváření i velmi složitých výběrů pomocí vizuální konstrukce 

dotazu -Super Query.  

Součástí balíku Analyst’s Workstation mohou být i moduly [10]:  

• modul rozhraní s nejrozšířenějšími GIS systémy (ArcView, Mapinfo, Pafec), 

pomocí kterého je možné získat kontext dat v souvislosti s jejich 

geografickým rozložením, 

• modul rozhraní s “datamining” aplikací iGlass, pomocí kterého lze data 

analyzovat z pohledu četnosti, trendů, periodicit, odchylek, korelací atd. Při 

analýze se zaznamenávají provedené volby a vždy je tak možno se vrátit 

k poslednímu vyhovujícímu znázornění a pokračovat jinou cestou až 

k dosažení použitelného výsledku. 

Obrázek č. 11 znázorňuje další součásti balíku Analyst’s Workstation. 

 



 

 

 - 45 - 

 

 

Obrázek 11: Balík Analyst’s Workstation; zdroj[10] 

9 Závěr 

Definic a pojetí konkurenčního zpravodajství jsou desítky, ale všechny mají ve své 

podstatě stejný význam. Konkurenční zpravodajství je systematický, legální a etický proces 

sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a organizování informací o konkurenčních firmách, 

ekonomickém prostředí a vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly 

odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a provést správné 

strategické rozhodnutí, které pomůže zvýhodnit firmu oproti ostatním konkurentům. 

Ve světě se konkurenční zpravodajství rozvíjelo hlavně s rozvojem internetu, na kterém 

se dají najít téměř všechny informace, důležité je ale vědět kde a jak hledat. U nás se jedná o 

poměrně novou metodu získávání informací. Základním prvkem pro konkurenční 

zpravodajství je totiž nastolení tržní ekonomiky a zavedení soukromého podnikání. Velký 

rozvoj přišel po vstupu České republiky do EU, protože přibyla českým podnikům další 

konkurence. V současné době je konkurenční zpravodajství stále více využíváno, je to 

způsobeno existencí silného konkurenčního prostředí, které je výsledkem stále větší 

deregulace a otevírání nových trhů. Konkurenční zpravodajství díky soustavnému 
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monitoringu poskytuje relevantní informace o konkurenci, které se stávají základem pro 

dobré strategické rozhodování. 

Práce se snaží představit konkurenční zpravodajství jako jednu z forem nestátního 

zpravodajství a v souvislosti s ním jeho zpravodajský systém, proces a produkt. Je složena 

z osmi hlavních kapitol, kde první se zabývá stoupajícím významem informace a snaží se 

vysvětlit proces přeměny dat ve znalosti. Ve druhé se zaměřuji na pojem zpravodajství, který 

definuji a vysvětluji jeho podstatu a důležitost. Třetí kapitola je zaměřena na problematiku 

nestátního zpravodajství, kde uvádím jeho formy, které následně popisuji a vysvětluji jejich 

význam.  

Další a stěžejní kapitolou je samotné konkurenční zpravodajství, které je jednou ze 

specifických forem nestátního zpravodajství. Zaměřuji se v ní na vysvětlení pojmu 

konkurenční zpravodajství, na rozdíl oproti špionáži, za kterou je často mylně označován. 

Dále je zde popsán vznik a vývoj konkurenčního zpravodajství, organizace SCIP, která 

sdružuje profesionály na konkurenční zpravodajství, a jsou zde podrobně popsány roviny 

konkurenčního zpravodajství. 

Pátá kapitola je vyhraněna pro zpravodajský systém, tedy tzv. KONZIS (konkurenční 

zpravodajský systém), který je založen na třech základních bodech a to na informačních 

technologiích, informačních zdrojích a metodice. Následující část se zabývá zpravodajským 

procesem, který se provádí v procesu označovaném „zpravodajský cyklus“ a jehož 

výsledkem je zpravodajský produkt. V této části je kladen důraz na fáze zpravodajského 

cyklu, mezi které řadíme řízení a plánování, sběr informací, analýzu informací a závěrečnou 

tvorbu a distribuci zpravodajství. Sedmá kapitola je vyčleněna pro zpravodajský produkt, u 

kterého je důležité splnění výše uvedených atributů. Jsou zde uvedeny i účely a typy 

zpravodajských produktů. 

Poslední kapitola se zabývá technologiemi, které konkurenční zpravodajství využívá. 

Zde jsem popsal technologie, které ve svých produktech využívá firma TOVEK, která se řadí 

mezi špičku na českém trhu ve vývoji produktů pro konkurenční zpravodajství. Jedná se o 

fulltextovou technologii Verity a technologii pro vizuální analýzu a prezentaci informací 

firmy i2. 
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10  Slovník 

Z důvodu častého používání zkratek a termínů v souvislosti s konkurenčním 

zpravodajstvím jsem se rozhodl tyto termíny vysvětlit a jasně stanovit jejich význam. [9] 

Benchmarking – Je to nový nástroj na zvyšování konkurenceschopnosti. Spočívá ve 

srovnávání s ostatními konkurenčními firmami, zjištění vlastních silných a slabých stránek a 

jeho výsledky upozorní na oblasti, ve kterých firma zaostává za konkurencí. 

Business Intelligence – Obor činnosti nadřazený všem procesům zpravodajství 

v obchodním segmentu. Jsou zde sledovány, shromažďovány, analyzovány a zpracovávány 

údaje o obchodu jako celku, nejen o zákaznících, trhu nebo konkurentech. Stejný termín se 

používá v souvislosti se správou, analýzou a vyhodnocováním velkých objemů dat, většinou 

v souvislosti s ukládáním surových dat, jejich správou a dataminingem. 

Competitive Intelligence – Tento termín odpovídá legálnímu a etickému sbírání 

informací o obchodní konkurenci, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly provést 

správné rozhodnutí.  

Competitor Intelligence – Tento pojem nelze zaměňovat s pojmem Competitive 

Intelligence, jedná se pouze o část zpravodajství zaměřenou přímo na jednotlivé konkurenty 

a nikoliv na prostředí. 

Country-Intelligence – Jedná se o zpravodajství, které dává informace o zemích světa 

a jejich konkurenčním prostředí. Jeho cílem je zjišťování a vyhodnocování informací (hlavně 

geografických, obchodních, ekonomických a politických). 

Customer Intelligence – Zpravodajství, které se zabývá sběrem, vyhodnocováním a 

analýzou informací o zákaznících, potenciálních zákaznících a také trzích. 

Data – Jsou vyjádřením skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možné 

přenášet nebo zpracovat, slouží jako reprezentace holých faktů, dějů a věcí.  

Data Mining – Je to analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a 

potenciálně užitečných informací z dat. Data mining se používá v komerční sféře a je 

nepostradatelný pro společnosti, které operují s obrovským množstvím dat a potřebují je 

efektivně vyhodnocovat.  
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Dezinformace – Vědomě zavádějící nebo mylné informace zaslané společnosti 

s úmyslem zmást nebo uvést v omyl další společnosti.  

Informace – Je výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo 

organizace dat. Jedná se o správně vybraná, použitelná a srozumitelná data. Je to určitý 

komunikovatelný prostředek.  

Informační rafinerie – Je to komplexní řešení monitoringu, sběru, analýzy a 

zpracování informačních zdrojů zajišťující automatické plnění archivu informačním 

obsahem a distribuci individualizovaných informací uživateli.  

Knowledge management – Praktická odborná činnost zaměřená na využívání znalostí 

v rozhodovacích a řídících procesech při plném využití informačních a komunikačních 

technologií. 

Market Intelligence – Zpravodajství, které se zabývá trhem a zvláště informacemi o 

jeho charakteristice, velikosti, nových trendech a směru vývoje. 

Partner Intelligence - Zpracované informace shromažďované o firemních obchodních 

partnerech se vztahem k budoucímu možnému vývoji. 

Podnikový informační systém – Informační systém poskytující managementu kromě 

klasických „agend“ též nejrůznější ekonomické ukazatele, které v porovnání se statistickými 

záznamy umožní vytvářet časové řady, které slouží pro vysvětlení současných stavů, ale i 

pro předpověď budoucích trendů. 

Špionáž - Nelegální a neetická forma sbírání informací. Jedná se o termín, s kterým je 

někdy konkurenční zpravodajství mylně zaměňováno. 

Technical Intelligence – Technické zpravodajství, které se zabývá sledováním novinek 

v technologickém vývoji. 

Verifikace - Ověřování, kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, logického 

systému, nebo funkce přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti úsudku formální 

analýzou. Experimentální verifikace je soubor operací, které umožňují dokázat platnost 

nějaké hypotézy tím, že její důsledky srovnávají se zkušeností. 

Znalosti - Schopnost člověka nebo jakéhokoli jiného inteligentního systému uchovávat, 

komunikovat a zpracovávat informace do systematicky a hierarchicky uspořádaných 
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znalostních struktur. Znalost je charakterizována schopností abstrakce a generalizace dat a 

informací. 

Zpravodajství – Je soubor informací, které byly přefiltrovány, vydestilovány a 

analyzovány. 
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