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Osnova školení – hlavní milníky

▪ Konfigurace, nastavení a seznámení s aplikací

▪ Napojení a práce s různými zdroji dat – Power Query

▪ Tvorba a správa relací – Power Pivot

▪ DAX jazyk – Power Pivot

▪ Prezentační vrstva – tvorba vizuálů

▪ Data stories s využitím vlastních vizuálů

▪ Publikování a sdílení reportů

▪ Zabezpečení (RLS) a automatické aktualizace
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Osnova školení

▪ Seznámení s aplikací a doporučenými nastaveními

▪ Napojení na data
• Importy

• DirectQuery (živé připojení)

• Import z PowerPivot datového modelu

• Možnosti aktualizace

▪ Zdroje dat
• Nerelační

• Relační

• Aktivní vs. neaktivní relace

• Fyzické vs. virtuální relace

• Kardinalita

• Směr křížového filtru

• Referenční integrita

▪ Práce s dotazy na pozadí (PowerQuery)
• Tvorba vlastních dotazů

• Tvorba funkcí

• Nečekaná změna zdroje dat

▪ Tvorba datového modelu nad konkrétními daty

▪ Tvorba a práce s kalendářem (DAX vs. PowerQuery)

▪ Kategorizace dat

▪ Hierarchie
• Jednotabulkové

• Mezitabulkové

• P\C hierarchie

▪ DAX dotazy

▪ DAX počítané sloupce
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Osnova školení

▪ Tabulkové DAX

▪ Míry

▪ KPI

▪ Vizualizace
• Vestavěné

• Vlastní

• Ukázka úpravy vlastního vizuálu

• Úprava bublinové nápovědy

▪ Interakce

▪ Drillování dat

▪ Filtry
• Na úrovni vizuálu

• Na úrovni stránky

• Na úrovni sestavy

▪ Role - Row Level Security

▪ Možnosti publikování
• Power BI Services (Office 365)

 Sdílení

 Balíčky obsahu

 E-mail

 Web (Iframe)

 QR kódy

• Vkládání reportů do Office aplikací

• Export do Excelu na další analýzy

▪ Úprava pro mobilní zařízení

▪ Volitelně: Zapojení do praxe – práce s vlastními daty
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Doporučená literatura
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Doporučená literatura
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Schéma Power BI nástrojů
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Jazyky Power BI

▪ SQL (Structured Query Language)
• Kdy

 SQL se používá před importem dat do datového modelu

• Kde

 Při napojení na relační databáze jako je SQL Server, MySQL, 
PostGres, IBM DB2. V dialogovém okně konektoru je "Advanced 
Options" a zde je možnost psát nebo vložit SQL kód

• Proč

 Pro předfiltrování, spojení nebo transformaci dat dříve, než s nimi 
začneme pracovat. Je účinnější provést komplexní připojení nebo 
výběr sloupců pomocí SQL oproti M nebo v rámci datového modelu 
přes DAX

• Obtížnost

 Střední, je to poměrně všudypřítomný jazyk
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Jazyky Power BI

▪ MDX (Multi-Dimensional Expressions)

• Kdy

 MDX se používá před importem dat

• Kde

 SQL Server Analysis Services (SSAS), OLAP kostky v Excelu

a v Power BI Desktop. V dialogovém okně konektoru je 

"Advanced Options" a zde je možnost psát nebo vložit MDX kód

• Proč

 Je lepší raději použít SQL. MDX je náročnější, méně přehledné 

a pomalejší v rámci jednotlivých operací

• Obtížnost

 Vysoká, velmi unikátní jazyk
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Jazyky Power BI

▪ M (Mashup query language, case sensitive)

• Kdy

 M se používá při importu dat

• Kde

 PowerQuery a v Query editoru Power BI Desktop. Kód v 

Advanced editoru se nejčastěji nazývá M code

• Proč

 Používá se na vyčištění dat, dále na tvorbu vlastních sloupců 

při importu dat

• Obtížnost

 Vysoká, je nutné přemýšlet jinak než u klasických jazyků
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Jazyky Power BI

▪ DAX (Data Analysis Expressions) 

• Kdy

 DAX se používá po importu dat

• Kde

 Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) Tabular 

models, PowerPivot a Power BI Desktop

• Proč

 Pro tvorbu počítaných sloupců a měr v datovém modelu

• Obtížnost

 Nízká, mírně náročnější než pokročilejší Excel funkce
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Jazyky Power BI

▪ R (R code) 

• Kdy

 R se používá před, během a po importu dat

• Kde

 Získat data\ Další…\ Skript jazyka R

Upravit dotazy\ Transformace\ Spustit skript jazyka R

• Proč

 Pro tvorbu stovek možných vizuálů (tzv. skriptované vizuály), 

napojení na Azure Machine Learning, atd.

• Obtížnost

 Velmi vysoká, plnohodnotný programovací jazyk

martin.haman@gmail.com
13



Modul 1

Koncept datového skladu a kostek

Aneb chci kvalitní zdroj dat



Business Inteligence

▪ Cílem BI je odpovědět všem potřebným na otázky 

týkající se byznysu za účelem efektivnějšího 

rozhodování

▪ BI může být i práce s papírem ☺

▪ BI je integrací několika komponent

• Data (např. dotazníky)

• Technologie pro sběr a prezentaci dat (Excel, Access)

• Lidé schopní data analyzovat a rozhodnout
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Data pro BI

▪ Každá společnost má data v různých zdrojových 

systémech (Excel, Access, SQL, SAP, Oracle, atd.)

▪ MS Query nezvládá udělat dotaz ze dvou různých 

zdrojů dat.

▪ Tyto zabezpečují chod společnosti, pro svoji 

komplexnost a složitost jsou ale nevhodné pro 

analýzu

▪ Proto se tvoří struktury určené právě pro analýzu,

tj datové sklady, datové kostky
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Kam s daty?

Datový 
sklad

Marketingové 
kampaně

CRM

Internet

ERP systémy

HR

Finance/ 
účetnictví

Další...
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Charakteristika datového skladu

▪ Obsahuje data pro analýzu byznysových procesů

▪ Poskytuje historicky konzistentní datové úložiště

např. po svatbě jiné jméno

▪ Slučuje data z různých zdrojů na jedno místo

▪ Data jsou validována a vyčištěna > kontrola dat

databáze snese všechno i záporný zisk

▪ Struktura je optimalizována dle potřeb pro dotazování 

a získání potřebných informací > normalizace dat
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OLAP a datové kostky

▪ OLAP = OnLine Analytical Processing

• hierarchická databáze přizpůsobená svojí strukturou pro 

analýzu pomocí klasických KT

▪ Datová kostka

• může mít až N dimenzí >> tzv. Multidimenzionální prostor

• obsahuje fakta, dimenze

▪ Do hotových datových kostek se připojujeme přes

SQL Server Analysis Services (SSAS)
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Skupiny měřítek, měřítka  (FACT tables)

▪ Skupina měřítek (Measure groups) – představuje 

skupinu metrik, které souvisí se stejným problémem.

▪ Tyto metriky (Mesures) mohou využívat různé 

agregační funkce (SUM, AVERAGE, atd.),

různé formáty a mít různé vlastnosti.

▪ Např: Skupina měřítek „Prodeje přes internet“

Metriky „Nákupní cena, prodejní cena, množství,...“

▪ Např: Skupina měřítek „Sklad“

Metriky „Množství na skladě, objednané množství, 

cena naskladněného zboží...“
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Dimenze, atributy  (DIM tables)

▪ Dimenze dává číslům analytický rozměr

• Např: Měřítko „prodej“ by mohlo souviset s následujícími 

dimenzemi: Geografie, Čas, Zákazník, Produkt,...

▪ Dimenze se skládá z atributů, které můžeme používat 

pro analýzu

• Např.: Dimenze „Produkt“ obsahuje atributy

„název, velikost, barva“

• Např.: Dimenze „Zákazník“ má atributy jako

„kontaktní osoba, adresa, telefon, email, právní forma...“
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OLAP kostka

▪ Za leden v Plzni

prodáno 16,1 tis.

rohlíků
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Co BI nabízí uživatelům

Analysis 
Services

Reporting 
Services

5% 
analytici

15-25% 
informační 
pracovníci

65-80% příjemci 
informací

23
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Modul 2

Napojení na hotovou kostku

Jak vše úspěšně procházet



Jak vypadá datová kostka

▪ První je třeba v Data Tools –

BI for Visual Studio vytvořit 

datovou kostku s mírami, KPI 

dimenzemi, mining struktury

a akce&reporty

▪ Po té celý projekt nahrajeme 

na SQL Analysis a Reporting 

Server (Deploy a Process)

▪ Od teď je schopen uživatel

v Excelu získat data přes

Analysis Services
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Jak vypadá datová kostka

26

Všimněme si hierarchií, počítaných 

členů, měr, KPI i akcí
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Napojení na Analysis Services

▪ Vybereme zdroj dat Analysis Services

▪ Zadáme název serveru a název databáze

▪ Import dat znamená výběr měr, KPI, hierarchií

▪ Živé připojení – nic nevybíráme

27
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Napojení na Analysis Services

▪ Je možné využít i MDX zápisu

28
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Napojení na Analysis Services

▪ Následuje náhled na výsledné data

▪ Doporučuji, kvůli datovým typům, dát vždy upravit

martin.haman@gmail.com
29



Napojení na Analysis Services

▪ Veškeré sloupce mají přednastaven datový typ

Jakékoli položky (Any) a číslo s desetinnou čárkou

může být následně vyhodnoceno jako text!
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Napojení na Analysis Services

▪ Zobrazení MDX syntaxe přes rozšířený editor
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Napojení na Analysis Services

▪ Po vytvoření dotazu můžeme tvořit vlastní míry

▪ Vše je na pozadí v M jazyce
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MDX dotazy

▪ MDX je zkratka slov Multidimensional Expression

▪ Základní kostra syntaxe je:

SELECT

{[internetové prodeje],[prodeje přes obchody]}

ON COLUMNS,

NON EMPTY

{[roky]}

ON ROWS

FROM [moje kostka]
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MDX v SS Management Studio

▪ Ukázka jednoduchého MDX dotazu v SSMS
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martin.haman@gmail.com



Modul 3

VertiPaq alias xVelocity

Pozadí datového modelu



VertiPaq engine

▪ PowerPivot (PBID) oficiálně využívá

„xVelocity in-memory Analysis Services“

▪ Pracovním názvem byl však dlouhou dobu VertiPaq

▪ Interně je proto pořád vidět VertiPaq

▪ Ve skutečnosti dotazovací engine vykonává VertiPaq

dotazy, ne xVelocity dotazy

martin.haman@gmail.com
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VertiPaq engine

▪ Funguje v SS Analysis Services, Power BI

(server i local) a v Power Pivot v1 (Excel 2010), 

PowerPivot v2 (Excel 2013 a 2016)

▪ Technicky je PowerPivot lokální instance SSAS 

Tabular – v SSMS jsme schopni udělat „back up“ 

databáze (databaze.ABF) => lze přepsat na item.data

▪ PowerPivot je tedy SSAS, který běží přímo v Excelu

(to samé platí pro Power BI Desktop)

▪ Při načítání dat do paměti (load nebo refresh) se děje 

transformace na interní VertiPaq datovou strukturu
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VertiPaq engine

▪ Postup při načítání dat (viz další snímky):

1. Čtení dat a transformace do sloupcové struktury VertiPaq, 

šifrování a komprese každého sloupce

2. Tvorba slovníků a indexů pro každý sloupec

3. Tvorba relací

4. Počítání a komprese všech počítaných sloupců

▪ Poslední dva kroky můžou být i v opačném pořadí

(relace může být nad počítaným polem)

(počítané pole může být závislé na relaci – RELATED)
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VertiPaq engine

▪ Čtení dat a transformace do sloupcové struktury
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VertiPaq engine

▪ Pro jednotlivé sloupce z tabulky následuje tvorba 

slovníku jedinečných hodnot
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Tvorba jedinečných 

hodnot



VertiPaq engine

▪ Nahrazení jedinečných hodnot indexy

▪ Všechny sloupce tak budou číselně (integer)
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Slovníkové 

šifrování
Indexy



VertiPaq engine

▪ Duplicitní výskyty indexů jsou následně seřazeny
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4x

2x

3x

3x

R.L.E.

Run Length Encoding - máme 

seřazeno a víme počty jednotlivých 

indexů => velmi zredukován počet 

hodnot



VertiPaq engine

▪ Výsledné řešení je paměťově úspornější a rychleji 

prohledatelné

(start sloupec není třeba)

▪ Vše závisí na poměru počtu hodnot a počtu 

unikátních hodnot
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VertiPaq engine

▪ 1.obr má 4 unikátní členy (QTR), 2. má 7232 členů
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Modul 4

Power BI Desktop

Nová dimenze reportingu



Power BI Desktop

▪ www.powerbi.com

▪ Zcela zdarma (autorem Microsoft)

▪ Samostatné aplikace – desktopová, mobilní čtečka

▪ Přípona souboru *.pbix

▪ Integrace Power Query, Power Pivot, Power View

a Power Map nástrojů + hodně inovací navíc

▪ Rozšířené možnosti grafického zobrazení

▪ Částečnou alternativou jsou Power BI Services
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Verze Power BI

▪ Power BI Desktop

• Lze instalovat a neomezeně využívat na libovolných 

počítačích (bez nutnosti mít MS Office)

• Soubory lze ukládat pouze do *.pbix nebo publikovat

• Nelze ukládat do Excel formátů či PDF

▪ Power BI Services – zdarma pro osobní použití

• Maximální kapacita cca 1GB (Microsoftí cloud)

• Neomezený přístup ke všem datovým zdrojům

• Dashboardy nelze sdílet/publikovat, pouze posílat

např. přílohou jako *.pbix soubor
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Verze Power BI

▪ Power BI Pro – 9,99$/měsíc

• Získáme upgradem z Power BI Free

• Maximální kapacita cca 10 GB

• Prvních 60 dní je zdarma

• Power BI Pro Trial bude až do 31.5.2018 zdarma

• Jsme omezeni na aktualizacích (maximálně 8x denně)

a sdílenými prostředky

• Pro jednotlivce nebo menší firmy toto řešení stačí

• https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/
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Verze Power BI

▪ Power BI Premium – pro sdílení a spolupráci

• Jedná se o upgrade z Pro verze

• On premises možnosti (SQL Reporting Services 2017)

• Libovolný počet aktualizací

• Cenově poměrně nákladné (startuje na 5000$ měsíčně)

• Licencování za základě využité kapacity

• https://powerbi.microsoft.com/en-us/calculator/

▪ Power BI Mobile

• Čtečka reportů

• Aplikace je zdarma, je však potřeba Pro účet

• Lze instalovat na libovolné PC nebo mobil
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Verze Power BI

▪ Ceník jednotlivých Premium verzí
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Verze Power BI

▪ Power BI Report Server

• V rámci SQL Server Enterprise se software assurance

nebo Power BI Premium je Report Server zdarma

• Prerekvizity a instalace RS:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/reportserver-

system-requirements/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/reportserver-

install-report-server/
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Power BI Report Server

▪ Domovská stránka Report Serveru, více viz. Modul 6
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Power BI Desktop vs. Service vs. Mobile
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Pozice Power BI Desktop na trhu

▪ Microsoft není jediný, kdo nabízí aplikaci na tvorbu

a správu reportů, ale je nejlepší
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Je Excel konkurencí?

▪ Datový model v Excelu není tolik aktualizovaný

a vylepšovaný hlavně díky kompatibilitě verzí

▪ Téměř vše lze v rámci reportingu v PBID dělat lépe

▪ Zabírá méně místa na disku (ne prázdný soubor)
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Aktualizace aplikace

▪ Aplikace se sama ozve ohledně možnosti aktualizace

(pokud ve Windows 10 nainstalujeme ze Store, tak se 

aktualizuje samo)

▪ Je nutné jít na web, stáhnout, nainstalovat

▪ Pak můžeme zkontrolovat, zda se povedlo

Soubor\ Možnosti a nastavení\ Možnosti\ Diagnostika
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Aktualizace aplikace

▪ Nejnovější aktualizace je vždy popsaná:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-

latest-update/

▪ Historie aktualizací:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-

latest-update-archive/
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Diagnostika

▪ Diagnostika\ Povolit trasování
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Preview funkce

▪ Soubor\ Možnosti a nastavení\ Možnosti\

Funkce preview

▪ Bez těchto voleb nemáme k dispozici vše
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Předvolby v rámci načtení dat

▪ Soubor\ Možnosti a nastavení\ Možnosti\

Načtení dat

▪ Většina voleb je užitečná, ale snižuje výkon
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Automatické obnovení souboru

▪ Aplikace umí po vzoru Office aplikací

Automatické obnovení po nestandartním vypnutí
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Automatické obnovení souboru

▪ Soubor\ Možnosti a nastavení\ Možnosti\

Automatické obnovení
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Pozor na .NET

▪ Aplikace, stejně jako Power Query, vyžaduje

.NET 4.0 a vyšší
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Zdroje informací

▪ https://powerbi.microsoft.com/it-it/search/

▪ https://community.powerbi.com/t5/Developer/bd-

p/Developer

▪ www.sqlbi.com (Marco Russo a Alberto Ferrari)

▪ blog.crossjoin.co.uk (Chris Webb)

▪ www.powerpivotpro.com (Rob Collie)

▪ www.neoral.cz (Jiří Neoral)

▪ www.martinhaman.com

(především publikované reporty)
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Možnosti napojení na zdroje dat

▪ https://powerbi.microsoft.com/en-

us/documentation/powerbi-desktop-data-sources/

• Excel (+ PowerPivot item.data)

• CSV

• XML

• Text

• Folder

• SQL Server Database

• Access Database

• SQL Server Analysis Services Database

• Oracle Database

• IBM DB2 Database

• MySQL Database

• PostgreSQL Database

• Sybase Database

• Teradata Database

• SAP HANA Database (Beta)

• Web

• SharePoint List

• OData Feed

• Hadoop File (HDFS)

• Active Directory

• Microsoft Exchange

• Dynamics CRM Online

• Facebook

• Google Analytics

• Salesforce Objects

• Salesforce Reports

• ODBC

• R Script (Beta)

• appFigures (Beta)

• GitHub (Beta)
martin.haman@gmail.com
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Možnosti napojení na zdroje dat

▪ https://powerbi.microsoft.com/en-

us/documentation/powerbi-desktop-data-sources/

• MailChimp (Beta)

• Merketo (Beta)

• QuickBooks Online (Beta)

• Smartsheet (Beta)

• Stripe (Beta)

• SweetIQ (Beta)

• Twilio (Beta)

• ZenDesk (Beta)

• Spark (Beta)

• Blank Query

• Microsoft Azure SQL Database

• Microsoft Azure SQL Data Warehouse

• Microsoft Azure Marketplace

• Microsoft Azure HDInsight

• Microsoft Azure Blob Storage

• Microsoft Azure Table Storage

• Azure HDInsight Spark (Beta)

• Microsoft Azure DocumentDB (Beta)

• Microsoft Azure Data Lake Store (Beta)
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Napojení na firemní informační systém

▪ Máme v zásadě tři možnosti:

1. On-premises produkt (desktopová instalace), která bude 

něco ukládat do lokální/vzdálené databáze => připojení 

jako na databázi, např. SQL server či Access

Power BI Desktop umí

2. Cloudová služba => k databázi se nedostaneme přímo

=> využívá se nejčastěji Odata

Power BI Desktop umí

3. Export z daného systému např. do Excelu a pracovat s tím 

jako se soubory
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Import z Power Pivot modelu

▪ Načtení dat čistě z Power Pivot modelu níže:
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Pozor při napojení na Access databázi

▪ I když máme plnou instalaci Office balíku, může být 

problém s napojením na *.accdb či *.mdb

▪ Access Database Engine situaci vyřeší (cca 28 MB)
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Zavádějící chybové hlášení

▪ Některé chybové hlášení nemusejí navigovat 

správným směrem a můžeme strávit dost času 

odhalování, kde je problém (tady jen c místo C)
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Credentials

▪ Při napojení na zdroj dat, který vyžaduje nějakým 

způsobem ověření uživatele, očekávejme uložení 

ověřovacích údajů na místní disk (User.zip)

▪ PBIX soubor neobsahuje tato citlivá data!
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Credentials

▪ C:\Users\Martin\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\User.zip

▪ V ZIP balíčku najdeme vše v potřebné pro Power BI Desktop
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Credentials

▪ Proto odeslaný PBIX soubor nezobrazí dotazy

v Query vrstvě!

▪ Často je při napojení na cizí lokální zdroje 

potřeba VPN a IPadresaPocitace\NazevServeru
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Volba Zadat Data

▪ Karta Domů\ Zadat data

▪

▪ V query dopadne následujícím způsobem:

▪

▪ Volba je vhodná na dodatečné číselníky a editace

je možná přes ozubené kolečko u Source
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Volba Zadat Data - přes řádek vzorců

▪ Tvorba tabulky přes Nový dotaz:

={[Text="Martin",Číslo=100,Datum=Date.FromText("20000101")],

[Text="Franta",Číslo=200,Datum=Date.FromText("20010101")]}

▪ V [hranatých závorkách] je jeden řádek

▪ Text je název sloupce

▪ Textová hodnota je v uvozovkách, číslo bez,

datum např. přes funkci
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Parametrizace

▪ Máme dva dotazy, 1. obsahuje zdrojové data (1,100)

a druhý by je rád využil (rozsah 1 až 100)

▪ ={NázevDotazu[NázevSloupce]{Číslo řádku}..}

={OdDo[Od]{0}..OdDo[Do]{0}}
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DirectQuery (živé připojení)

▪ V případě připojení na Analysis Services, SAP Hana, 

preview SAP BW, SQL Server, Oracle a Teradata lze 

volit tzv. živé připojení (umí referenční integritu)
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DirectQuery

▪ Volba je náročnější na hardware

▪ V případě DirectQuery NELZE importovat další data

▪ Živé připojení lze dodatečně změnit za import dat

▪ Import dat je nutné aktualizovat ručně nebo je k 

dispozici maximálně 8 aktualizací za den
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Relace

▪ Excel - bez relace

• Jeden řádek nemusí tvořit jednu objednávku

(objednávka může být klidně na 100 řádků)

• Prázdné řádky = problém (hlavně v KT)

▪ Databázové řešení - relace (3 typy)

• Relace = vztahy

• Do jedné tabulky se nedávají všechny informace

např. tabulka Zákazníci, Objednávky, Výrobky, atd.

• Tabulky mají primární a cizí klíče

• Mimo jiné je zde lepší zabezpečení, vyhledávání, třídění
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Relace (kardinalita)

▪ Relace 1 : N je nejběžnější typ, např.:

• Občan (1) a jeho doklady (N)

• Učebna (1) a její vybavení (N)

▪ Relace 1:1 je jich velmi málo:

• Objekt, který má strašně moc atributů, např. 300

• Tabulka umí jen 255 položek a díky tomu je nutné data 

rozdělit do dvou tabulek s touto relací 1:1

▪ Relace M:N (přes prostředníka):

• Učitel (M) a předmět (N)

• Učitel učí více předmětů a předmět je vyučován více učiteli

• Tvorba tří tabulek - Učitel (1) - (M) Rozvrh (N) - Předmět (1)
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Tvorba relací v PBID

▪ Máme dvě možnosti jak vytvořit relace

• Autodetekce

 Běží na pozadí

 Automaticky vytvoří relace mezi sloupci se stejným názvem

a datovým typem

 Sama určí kardinalitu a směr křížového filtru

• Ruční tvorba

 Přes správu relací

 Pomocí tažení položky z tabulky první do druhé

▪ Je potřeba nemít ve sloupcích null, prázdné hodnoty 

a duplicity!
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Star vs. Snowflake

▪ Power BI nesnáší dobře velké mezitabulky
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Referenční integrita

▪ Referenční integrita je k dispozici jen v případě

Direct Query režimu (jinak je možnost neaktivní)

▪ Obecně hlídá, zda není na straně N nějaký záznam, 

který není na straně 1 (tzv. sirotci)
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Primitivní datové typy

▪ Power BI Desktop nemá rád neprimitivní datové typy 

jako primární nebo cizí klíč (platí i pro složené)

▪ Jako primitivní datový typ se bere např. číslo nebo 

text

▪ Datum bude vyhodnoceno jako non-primitive!
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Aktivní vs. neaktivní relace

▪ Pokud někde objevíme neaktivní relace, může to 

souviset se špatným automatickým propojením 

tabulek

▪ Power BI Desktop automaticky odhaduje relace podle 

stejných názvů sloupců a datového typu

▪ Po napojení např. na Excel soubory se ještě 

automaticky tvoří tzv. obousměrné křížové filtry
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Směr křížového filtru

▪ Křížový filtr může být jednosměrný nebo obousměrný

(odkud kam dosáhneme na data)
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Směr křížového filtru - Single

▪ CPStrav (finance) > CP (událost) > CPVydaje (jízdenky, atd.)
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Směr křížového filtru - Both

▪ CPStrav (finance) > CP (událost) > CPVydaje (jízdenky, atd.)

89



Pozor na chyby při načítání dat

▪ V query vrstvě se vyplatí zkontrolovat Error hodnoty

v rámci jednotlivých sloupců
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Popis aplikace

▪ Power BI Desktop má 2 základní okna!

1. Query – napojení na zdroje dat

2. Desktop – relace, DAX, vizualizace
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Popis aplikace - Query okno

▪ Jedná se o velmi povedený nástroj na dolování dat

92



Pamatovat

▪ Query je case-sensitive!

Column1 není to samé jako column1

▪ Striktně odděluje datový typ číslo a text, proto 

nemůžeme použít např. Text.Start() na číselný 

sloupec a naopak

▪ Pozor na datový typ Any

▪ Pozor na regionální nastavení zdroj vs. PBID

(Zdroj český web, region US)
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Základní operace

▪ Mezi jednodušší operace patří určitě očišťovací 

operace, rozdělování a spojování dat či změny 

datového typu
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Základní operace

▪ Práce s připravenými funkcemi a podmíněnými 

sloupci patří opět mezi intuitivní volby
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Unpivot

▪ Česky řečeno převede sloupce na řádky

Např. máme data za 12 měsíců ve sloupcích

a rádi by jsme vše v jednom sloupci
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Z webu dynamicky

▪ Novinkou je možnost získat data z dynamických webů

martin.haman@gmail.com
97



Tvorba vlastní funkce

▪ Automatizace procházení a načítání zdrojů

▪ Výsledné chování bude něco jako cykly ve VBA
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Group By

▪ Přijdeme o možnost rozpadu na

detail, ale někdy se může hodit
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Merge

▪ Připravený merge aplikací – „žluté sloupce“

▪ Takzvaně ručně můžeme merge udělat přes nabídku

na ribbonu
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Append

▪ V případě stejné struktury, ale více souborů lze využít 

append možnosti na vytvoření jednoho dotazu
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Preview

▪ Demonstrace toho, že data fyzicky nestahuje, ale 

pouze se podívá do zdroje

▪ Dokud nedáme aktualizaci, tak ukazuje klidně 50 dní 

staré data
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Data source settings

▪ Pokud pošleme soubor mimo počítač, kde byl 

vytvořen,

tak nebude fungovat zobrazení dotazů

▪ Na soubory „nedohlédne“
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Popis aplikace – Desktop okno

▪ Pás karet obsahuje kromě „File“ ještě 3 základní a 2 

pomocné karty, které se objeví jen při práci s vizuály

▪ Karta domů slouží pro načtení a publikování dat, 

úpravy dotazů (Power Query) či tvorbu nových 

stránek
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Popis aplikace

▪ Karta Zobrazení umožňuje nastavit reporty pro 

zobrazení na mobilních zařízeních

▪ Karta Modelování slouží hlavně pro tvorbu výpočtů, 

definování datových typů a kategorizaci dat
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Popis aplikace

▪ Přes pomocné tzv. kontextové karty nastavujeme 

interakce mezi vizuály

▪ Dále pak procházíme k podrobnostem
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Popis aplikace

▪ Levá část nabízí 3 tlačítka

Relace

Tabulkové zobrazení

Vizualizace

▪ Spodní část umožňuje práci s „listy“ v případě 

vícestránkových reportů
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Popis aplikace

▪ První pravé podokno 

Vizualizace nabízí veškeré 

možnosti pro práci s vizuály 

(pozor na 3 záložky)

Jsou zde také filtry pro 

jednotlivé vizuály, stránky

i celý report

▪ Druhé pravé podokno Pole

nabízí seznam tabulek a všech 

polí, výpočtů, hierarchií a KPI
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Popis aplikace

▪ Nad nabídkou tabulek v pravé horní části nalezneme 

ještě možnost Hledat

▪ Full text vyhledávání je někdy (hlavně když hledáme 

schovanou míru) opravdu šikovné
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Vizualizace dat

▪ Po zpracování dat následuje

tvorba vizualizací

▪ Máme k dispozici vestavěné

▪ Vizuál R scriptu

▪ Případně můžeme využít

tzv. custom visuals

▪ https://store.office.com/ sekce Power BI

▪ K dispozici je cca 150 vlastních vizualizací (včetně R)

▪ Jen některé jsou z dílny Microsoftu
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Custom visuals

▪ Před stažením je často možné shlédnout video

▪ Vždy je možné stáhnout ukázkový soubor
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Custom visuals

▪ Téměř cokoliv, co jsme kdy potřebovali, je ke stažení
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Certifikované custom visuals

▪ Všechny vizuály z Office store by měly být stabilní

a bez jakýchkoliv pochybností o původu

▪ Seznam certifikovaných vizuálů najdeme na:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-custom-

visuals-certified/

▪ Něco podobného mají balíčky obsahu (rozebírám v 

Modulu 5):
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-

developer-content-pack-overview/
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Vizualizace je celkem věda
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Ukázka vlastního reportu
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Ukázka vlastního reportu
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Oficiální, Microsoftem schválené R vizuály, máme

k dispozici na webu:

https://store.office.com/ sekce Power BI

a dále musíme hledat 
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Než však budeme moct v Power BI Desktop

používat vizuály R scriptu, tak je nutné nainstalovat:

„The R Project for Statistical Computing“

http://mirrors.nic.cz/R/
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Veškeré informace o R jazyce v souvislosti

s Power BI Desktop se lze dozvědět na
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-

r-visuals/

▪ Rozšiřující informace o R na české verzi projektu 
http://www.r-project.cz/

▪ Lepší editor R jazyka
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download

▪ Úvod do jazyka na
http://stephlocke.info/RMSFTDP/GettingStarted.html
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Při přidávání nějakého R vizuálu to po nás může chtít 

instalaci rozšiřujícího balíčku pro R jazyk

▪ Podporované rozšiřující balíčky R jazyka v Power BI 

Services (vizuály budou fungovat na webu)
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-

service-r-packages-support/
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Instalaci rozšiřujícího balíčku musíme udělat sami 

přímo přes aplikaci R v případě zdroje dat R script

install.packages("condformat")
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Jazyk R - R script

▪ Napojení přes R script na libovolné zdroje dat

(tzv. R Machine Learning script) bude nejspíše 

vyžadovat rozšiřující balíčky:
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Pokud bude spouštěný PBIX soubor obsahovat 

nějaké skriptované vizuály, je možné je zkontrolovat
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Kromě schválených máme ještě komunitní stránky, 

kde je daleko více možností (cca 40):
http://community.powerbi.com/t5/R-Script-Showcase/bd-p/RVisuals
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Vybereme některý z nachystaných R scriptů

např. Data Smoothing with Splines

▪ Následuje možnost stažení všeho potřebného

(komunitní web)
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Jazyk R - skriptované vizuály
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▪ Ukázka psaného vizuálu 

v aplikaci PBID vpravo

▪ Zapneme R vizuál

▪ Přetáhneme datová pole

▪ Definujeme proměnnou, 

typ grafu, barvy, atd.



Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Instalované balíčky se ukládají do R složky

▪ Buď je najdeme na disku nebo v aplikaci přes Help
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Jazyk R - skriptované vizuály

▪ Lze si také zajistit výpis balíčků přímo vypsáním 

potřebných příkazů:
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Jazyk R - RStudio

▪ Případně více uživatelsky přívětivé je RStudio

(zdarma), kde máme balíčky hned vypsané:
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Synoptic Designer for Power BI

▪ http://synoptic.design/

▪ Vložíme obrázek, např. osobní automobil

▪ Nadefinujeme a pojmenujeme oblasti
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Synoptic Designer for Power BI

▪ Následuje export jako Název.svg pro využití

v BI Desktop v kombinaci s vlastním vizuálem

SynopticPanelBySQLBI-1.5.0.pbiviz

131
martin.haman@gmail.com



Synoptic Designer v praxi

▪ Ukázka vizualizace nad vlastním obrázkem
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Odstranění vlastních vizuálů

▪ Tlačítko se třemi tečkami\ Odstranit vlastní vizuál
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Šablona v Power BI Desktop

▪ Na základě reportu můžeme udělat šablonu

▪ Pamatuje si napojení na zdroje dat (na to pozor)

▪ Dále pak použité vlastní vizuály, motivy, atd.
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Šablona v Power BI Desktop

▪ Pozor na případný problém s kompatibilitou

▪ Pokud mám šablonu vytvořenou ve verzi 2.40

a používám ji pro novější verze > není problém

▪ Naopak pokud vytvořím šablonu ve verzi 2.44

a budu s ní chtít pracovat ve verzi 2.40 > je problém
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Power BI - zpřístupnění ostatním

▪ Publikovat do Power BI Services (Office 365)
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Power BI - zpřístupnění ostatním

▪ V případě, že klikneme na „Získat rychlý přehled“,

tak se zapínají tzv. insights (hledá vhodné data

a typy vizuálů pro jejich vykreslení)
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Power BI - zpřístupnění ostatním

▪ Po chvilce hledání nabídne cca 20 vizualizací:
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Power BI - zpřístupnění ostatním

▪ Druhou variantou je publikovat na Report Server

▪ Je nutné mít nainstalovanou druhou verzi PBID 

aplikace, která tuto volbu podporuje, ale zase neumí 

publikovat do Office 365
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Power BI - zpřístupnění ostatním

▪ Po publikování máme report okamžitě na webu

▪ Přes balíčky obsahu ho můžeme nasdílet ve firmě
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Power BI - zpřístupnění ostatním

▪ Pro mimo firemní zájemce o report využijeme

možnosti Publikovat na web (kód pro vložení)
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Ukázky hotových reportů

▪ Stovky profesionálně zpracovaných reportů:
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-p/DataStoriesGallery
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Barvy

▪ Výchozí barevná paleta v Power BI
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Témata

▪ Celé sady barev najdeme ke stažení:

https://community.powerbi.com/t5/Themes-Gallery/bd-p/ThemesGallery
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Témata – JSON file

▪ Témata nejsou jen

o barvičkách, ale lze

přes ně definovat

velikosti písma a další

vlastnosti vizuálů
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Modul 5

Power BI Services (Office 365)

Podělte se o svou analýzu



Office 365

▪ Power BI v rámci Office 365 je výhodné

• pro týmovou práci

• pro sdílení se zákazníky

• pro publikování široké veřejnosti

▪ Jedná se o SharePoint prostředí bez nutnosti 

instalovat a konfigurovat server atd.

▪ Pro využití všech benefitů Power BI je potřeba mít

PRO verzi (10 USD/měsíc)
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Office 365 - cena

▪ https://products.office.com/cs-cz/office-365-home

▪ Vyzkoušet lze zdarma

po dobu 1 měsíce

▪ Vyžaduje zadání

informací o platební

kartě

▪ Po měsíci 270 Kč/měs.

nebo 2700/rok
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Office 365

▪ Po prvním přihlášení do Office 365 uvidíme pouze 

základní aplikace

▪ Kvůli Power BI musíme navštívit web www.powerbi.com
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Office 365

▪ Na webu powerbi.com zadáme emailovou adresu, 

přes kterou se přihlašujeme do Office 365:

▪ Následuje přihlášení do Office 365 a žluté tlačítko

Power BI je k dispozici
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Office 365

▪ Pozor, je nutné zadat firemní Office 365 email!
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Office 365

▪ Potom potřebujeme získat potřebné data

▪ Lze to provést několika způsoby:

1. online zdroje statické – OneDrive (např. CSV soubory)

2. online zdroje živé – Azure (např. SQL databáze)

3. online služby – např. Google Analytics

4. online balíčky obsahu – např. kolegou publikované data

5. Power BI Desktop – publikované pbix soubory

6. Power BI Publisher – výřezy z Excelu (jen jako obrázky)
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Napojení na OneDrive

▪ Postup napojení na pbix soubor na OneDrive:
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Napojení na OneDrive

▪ Firemní OneDrive nabízí podnikové zdroje

▪ Výhodou online umístění je 24/7 dostupnost

▪ Pozn. nelze se napojit na relační databázi z OneDrive
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Napojení na OneDrive

▪ OneDrive jsou přehledné webové složky

▪ Nejlepší je využít jako zdroj dat model z Power BI 

Desktop (využívá xVelocity columnstore index):
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Napojení na OneDrive

▪ Právě jsme načetli datovou sadu a můžeme tvořit 

vizualizace v sestavách:
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Tvorba Dashboardů

▪ Dashboard = Řídící panel

▪ Vytvořené vizualizace lze připnout na řídící panely 

přes ikonu připínáčku v pravé horní části dlaždice
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Tvorba Dashboardů

▪ Některé Custom vizualizace zatím nejdou připnout

na řídící panely = nelze je sdílet či dostat do Excelu

(viz. další snímky)

▪ Ale Microsoft na tom pracuje
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Tvorba Dashboardů

▪ Pohled na dlaždice na řídícím panelu
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Alerty - Výstrahy

▪ Výstrahy najdeme pouze na Dashboardech a jen

u některých typů vizuálů – např. karty, KPI, budíky

▪ Klikneme na trojtečku v pravém horním rohu
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Alerty

▪ V následujícím kroku

upravujeme jednoduché

volby a potvrzujeme

▪ Pokud toto nestačí,

můžeme volit MS Flow

pro sérii případných akcí

(link úplně dole na obr.)
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Alerty přes MS Flow

▪ Po kliknutí na link se zobrazí přihlášení do Flow

(pod stejným účtem jako do Office 365 a Power BI)

▪ Následně můžeme definovat sérii akcí
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MS Flow

▪ Lze například odeslat email, když je splněna podmínka
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MS Flow

▪ Seznam definovaných kroků (individuálních či 

týmových) najdeme ve správě Flow
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MS Flow

▪ Ukázka některých šablon, které jsou k dispozici

v rámci MS Flow (workflow na SharePointu)

martin.haman@gmail.com
171



Streamované vizuály

▪ Na existujícím Dashboardu 

vybereme možnost přidat 

dlaždici

▪ Ve spodní části je vlastní 

streamovaná data

▪ Na výběr je API nebo 

PUBNUB

martin.haman@gmail.com
172



Streamované vizuály

▪ Po vybrání PUBNUB se nás zeptají na zdroj dat

▪ Buď vybereme z již nadefinovaných nebo

+ Přidat streamovanou datovou sadu
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Streamované vizuály

▪ Při přidávání nové datové sady musíme vědět

1. Klíč, například:

sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe

2. Název kanálu, například:

pubnub-sensor-network
▪ Více viz.:

https://www.pubnub.com/developers/realtime-data-streams/sensor-

network/

▪ Další free stream data:

https://www.pubnub.com/developers/realtime-data-streams/
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Streamované vizuály

▪ Raději vše ještě jednou na obrázcích:
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Streamované vizuály

▪ Právě jsme nadefinovali novou datovou sadu, ale 

vizuály ještě nemáme

▪ Znovu vybereme možnost přidat dlaždici na 

Dashboardu a tentokráte vybereme existující datovou 

sadu...
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Power BI Q&A

▪ Q&A = Otázky a odpovědi

▪ V rámci řídících panelů lze tvořit nové dlaždice přes 

dotazování

▪ Prohledává všechny zdroje dat, na které jsme 

napojeni jednotlivými dlaždicemi v daném 

dashboardu!
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Q&A - Natural Language Queries

▪ Dotazování v reálu, když se nezadaří
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Q&A - Natural Language Queries

▪ Výsledek, 

když se 

ptáme 

správně
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Správa osobního uložiště

▪ Velmi elegantně můžeme dělat pořádek
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Možnosti „sdílení“ reportů

▪ Po vytvoření reportů v Power BI Desktop a 

následném publikování do svých Office 365

máme následující možnosti sdílení:

• Sdílet (pouze řídící panely) konkrétním osobám

může přečíst kdokoliv přes Power BI Mobile

• Publikovat na web (sestavy) – link v emailu nebo iframe

může přečíst kdokoliv bez nutnosti vlastnit PBI Mobile

• Vložit do SharePointu Online – opět link, ale ne veřejně 

přístupný. Na stránce lze nastavit oprávnění atd.

• Balíčky obsahu (řídící panely, sestavy, datové sady)

data jen v rámci firmy. Postupně nahrazováno Apps

• QR kódy (sestavy) konkrétním osobám

může přečíst kdokoliv přes Power BI Mobile
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Možnosti „sdílení“ reportů

• Pracovní prostor aplikace (tzv. Apps) vylepšení možnosti 

balíčky obsahu o "kabát" v podobě aplikace dostupné na 

firemním Store

• Odběry pro rozesílání formou emailů

• Dlaždice v Office aplikacích (řídící panely nebo sestavy)

přes doplněk Power BI Tiles (zdarma)

Autor – DevScope

ke stažení přes kartu Vložení\ Store

• Celé stránky reportů v Office (řídící panely nebo sestavy)

přes doplněk Power BI SmartShapes, 30 dní trial

Autor - DevScope

https://www.devscope.net/products/PowerBI_SmartShapes/

default.aspx
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Možnost Sdílet

▪ Možnost sdílet report je jen v části Řídící panely

▪ Lze po té zobrazit přes

Power BI Mobile

▪ Vidíme ve sdílených
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Publikovat na web

▪ Pro mimo firemní zájemce o reporty můžeme 

vytvořit kód pro vložení na web nebo link do emailu
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Publikovat na web

▪ Po vytvoření kódu pro vložení stačí umístit na 

příslušné webové stránky či poslat mailem a hotovo

▪ Správa kódů je pod Nástroje\Spravovat kódy
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Vložit do SharePointu Online

▪ Pro firemní zájemce o reporty je k dispozici možnost 

vložení na firemní SharePoint bez úniků dat
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Vložit do SharePointu Online

▪ Na SharePointu založíme novou stránku a jedním

z obsahů je i Power BI sestava
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Vložit do SharePointu Online

▪ Link na report vložíme do stránky a dáme Publikovat
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Vypublikovaný report
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Balíčky obsahu

▪ Balíčky obsahu = content packs

▪ Veškeré dashboardy, sestavy a datové sady

můžeme komukoliv v organizaci nasdílet

▪ Balíčky můžeme vytvořit přes nastavení

▪ Správa balíčků je pod zobrazit balíček
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Balíčky obsahu

▪ Nasdílený balíček obsahu si dotyčný zobrazí přes 

tlačítko Získat v levé spodní části Power BI
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QR kódy

▪ Jakoukoliv sestavu jsme schopni publikovat i přes

QR kódy
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QR kódy

▪ Obrázek s QR kódem lze stáhnout a využívat 

kdekoliv
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Pracovní prostor aplikace (Workspace App)

▪ V levé nabídce Power BI nejdeme Workspaces

a pak Create app workspace
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Pracovní prostor aplikace

▪ Definujeme název,

ID, ale hlavně

režim čtení/úprav

▪ Zadáme emaily

▪ Sdílíme
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Pracovní prostor aplikace

▪ Následně definujeme podrobnosti, obsah a přístup
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Pracovní prostor aplikace

▪ Po nadefinování všeho potřebného je aplikace

k dispozici
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Pracovní prostor aplikace

▪ Editovat již hotovou aplikaci musíme přes existující 

dashboard (ne přes aplikaci) a tam vpravo nahoře je 

příslušné tlačítko

▪ Jsme tedy schopni měnit úplně vše
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Pracovní prostor aplikace

▪ Ostatní ve firmě jsou schopni získat a používat 

aplikaci přes Aplikace\ Získání dalších aplikací…
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Sledování návštěvnosti reportů

▪ Report metrics tlačítko vygeneruje jednostránkový 

report, který ukazuje základní přehled o využití
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Zobrazení souvislostí

▪ Dashboardy a Reporty mají

k dispozici možnost zobrazení 

zdrojů, ze kterých čerpají
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Automatická aktualizace zdroje - Gateway

▪ Pro automatickou aktualizaci reportu (datové sady)

je potřeba mít nainstalovanou Gateway

▪ Po instalaci spustíme

(přihlášení přes náš

Office 365 účet)

▪ Jakmile je aktivní, tak

jdeme na web do

Power BI Services
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Gateway

▪ Po instalaci a spuštění (přihlášení) do brány 

následuje přidání zdrojů v Power BI Services

▪ Nastavení\ Správa bran (Manage gateways)

▪ Ve správě by jsme měli vidět alespoň jednu bránu
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Gateway

▪ Bran můžeme mít větší množství

▪ Vybereme tu správnou a nadefinujeme zdroje
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Gateway

▪ Zdrojů je k dispozici opravdu dost

a pokud by bylo třeba aktualizovat

např. Excel nebo CSV soubor, tak

volíme možnost File
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Gateway

▪ Máme tedy nainstalovanou a spuštěnou Gateway na 

konkrétním počítači + na webu jsme bránu doplnili

o libovolné zdroje, které má aktualizovat

▪ Posledním krokem je pro daný report nastavit 

automatickou aktualizaci a její četnost
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Gateway

▪ Pro konkrétní dataset jdeme do Gateway connection

▪ Vybereme příslušnou bránu a potvrdíme
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Gateway

▪ Zkontrolujeme credentials a můžeme na plánování 

aktualizací, max 8x denně, chybu pošle na mail
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Gateway

▪ K dispozici je i aktualizuj okamžitě přes trojtečku

u daného datasetu
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Gateway

▪ Historii aktualizací (plánované vs. na vyžádání) 

včetně úspěšnosti najdeme ve správě datasetu
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Gateway

▪ Pokud potřebujeme zkontrolovat nebo zastavit službu 

Gateway, tak ji najdeme pod:
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Gateway

▪ Pokud máme dotazy parametrizovány, tak je lze 

spravovat v rámci nastavení u příslušného Datasetu
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Row-Level Security (RLS)

▪ Potřebujeme automaticky ovlivňovat kdo a co v rámci 

reportu vidí? Např. konkrétní regiony, oddělení?

▪ První musíme nastavit v aplikaci roli (filtr)

Modeling\ Manage Roles

▪ Následuje tvorba nějakého filtru
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RLS

▪ Jakmile jsme nastavili nějaké role a vypublikovali

soubor, tak pro jednotlivé Datasety přes ikonu 

trojtečky jdeme do Security
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RLS

▪ V Security pro daný Dataset uvidíme předdefinované 

role a pro ně můžeme nastavovat kdo je „členem“ 

dané role => kdo vidí data s tímto aplikovaným filtrem
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Power BI pro vývojáře

▪ První možnost je poněkud zavádějící:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/power-bi-

embedded/

▪ Volba ukáže demo aplikaci a odkaz na stažení PBID 

aplikace
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Power BI pro vývojáře

▪ Tzv. demo aplikace ukazuje téměř jen report:
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Power BI pro vývojáře

▪ Pokud nám jde o tvorbu či úpravu vizuálů:

https://github.com/microsoft/powerbi-visuals
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ První nainstalujeme NodeJS

https://nodejs.org/en/download/

▪ Po té ve Windows PowerShell dáme příkaz:

npm install -g powerbi-visuals-tools
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Následně zkontrolujeme, zda je instalace OK 

zadáním příkazu   pbiviz do konzole:
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Dalším krokem je instalace certifikátu přes příkaz:

pbiviz --install-cert
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Ukázkový vizuál stáhneme zde:
https://github.com/Microsoft/PowerBI-visuals-sampleBarChart
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Stažený soubor rozbalíme a adresář umístíme do 

příslušné složky

▪ Po té v PowerShell upravíme cestu (CD nebo CD..)

▪ Je totiž důležité, aby PS našel package.json, který

je v kořenovém adresáři staženého klonu

▪ Následuje instalace příkazem npm install

▪ Po instalaci spustíme pomocí pbiviz start

(za předpokladu používání v Office 365)
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Po startu je třeba povolit přístup (Office 365)
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Vizuál můžeme vyzkoušet v Power BI, ale nejprve

musíme Povolit vizuál vývojáře pro testování

(Office 365\ Power BI\ Nastavení\ Obecné\ Vývojář)

▪ Následně otevřeme v editačním režimu nějakou 

sestavu a vizuál vývojáře je k dispozici
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Můžeme zkusit např. přes Visual Studio prozkoumat

barChart.ts a capabilities.json soubory a dělat úpravy

▪ Je tedy dobré mít:

• https://www.visualstudio.com/cs/

• Déle pak Microsoft Web Developer Tools

• Zkontrolovat, zda VS nepoužívá starou verzi Node.js

Tools\ Options\ Projects and Solutions\ External Web Tools

• Lze nainstalovat i VS šablonu na tvorbu nového vizuálu:

https://github.com/Microsoft/PowerBI-visuals-core/wiki/Create-

new-Power-BI-Visuals-using-template
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Jakmile máme hotovo, uděláme *.pbiviz soubor

▪ V PowerShell mít nastavenou cestu k pbiviz.json

a dát příkaz   pbiviz package

▪ Hotový soubor najdeme v podadresáři dist
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Když budeme chtít úplně nový vizuál, tak v PowerShell:

pbiviz new MujNazevVizualu

▪ Vygeneruje se nová složka s potřebnými soubory
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Velmi zajímavá je webová stránka:
http://microsoft.github.io/PowerBI-visuals-core/playground/index.html
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Dříve byl webový editor, který byl celkem jednoduchý
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Tvorba či úprava vizuálu

▪ Vlevo původní budík, vpravo upravený typ 
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Export do PowerPointu

▪ Jakoukoliv sestavu můžeme exportovat do PPTX
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Export do PowerPointu

▪ Momentálně se ještě některé vizuály po exportu 

nezobrazí a výsledek není dle očekávání…
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Napojení do PowerPointu (zpoplatněno)

▪ www.devscope.net >> Power BI Tiles Pro Desktop

▪ Od verze 2010 a po zadání Office 365 mailu fungujeme

▪ 30 dní zkušební verze zdarma
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Napojení do PowerPointu

▪ Vkládáme celé stránky ze sestav a řídících panelů
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Napojení do PowerPointu

▪ Jsou to obrázky s možností aktualizace
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Napojení dlaždic / reportů do MS Office

▪ Jednotlivé dlaždice (Tiles) lze z dashboardů dostat

do Excelu nebo PowerPointu 2010 a vyšší

▪ Stačí mít nainstalován Power BI Tiles (zdarma)
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Napojení dlaždic / reportů do MS Office

▪ Power BI Tiles chce oprávnění v rámci Office 365
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Napojení dlaždic / reportů do MS Office

▪ Doplněk automaticky nabídne po přihlášení k účtu

v Office 365 seznam řídících panelů a reportů
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Napojení dlaždic / reportů do MS Office

▪ Po výběru řídícího panelu vybíráme a přidáváme 

jednotlivé dlaždice (bez interakce mezi sebou)
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Napojení dlaždic / reportů do MS Office

▪ Takto vypadá napojení celého reportu, který je plně 

funkční včetně filtrů a dynamických vizuálů!
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Napojení dlaždic / reportů do MS Office

▪ Kromě Excelu lze velmi dobře napojit do PowerPointu, 

kde i při prezentování na celou obrazovku vše funguje
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Tvorba dlaždic z Excelu

▪ Nově můžeme tvořit dlaždice v Excelu a připínat na 

dashboardy přes Power BI Publisher
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Tvorba dlaždic z Excelu

▪ Stačí stáhnout doplněk z www.powerbi.com
https://powerbi.microsoft.com/en-us/excel-dashboard-publisher/

▪ Přihlásit se pod účtem Office 365

▪ Označit data a použít tlačítko Pin
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Tvorba dlaždic z Excelu
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Tvorba dlaždic z Excelu

▪ Výsledek
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Tvorba dlaždic z Excelu

▪ Jedná se vždy o importovaný obrázek s možností 

aktualizace (přepisu obrázku na pozadí)

▪ Update tile je obyčejný update dlaždice

▪ Update tiles in Pin Manager je správa a update všeho
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Tvorba dlaždic z Excelu

▪ Pin manager rozliší kontingenční tabulku, výběr 

obyčejných buněk nebo graf (PowerView neumí)
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Analyzovat v Excelu

▪ Veškeré datové sady lze analyzovat v Excelu
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Analyzovat v Excelu

▪ První potřebujeme mít nainstalováno: Stáhnout\

Aktualizace pro modul analyzovat v aplikaci Excel

SQL_AS_OLEDB.msi  (cca 63 MB)

▪ Po té musíme být přihlášeni v Excelu v doplňku 

Power BI Publisher konkrétním Office 365 účtem

(případně mít přímo Office 365 instalaci)

▪ Následně stačí pro daný report na webu kliknout na 

Analyzovat v Excelu (pravým nebo …)

▪ Uložíme ODC soubor někde na disk a dvojklikem 

spustíme

▪ Při otevírání povolíme připojení
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Stáhnout sestavu

▪ Perfektní možností je stažení celé sestavy jako PBIX 

souboru (k nerozeznání od originálu)
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Power BI Mobile

▪ Instalace Power BI Mobile pod Windows vyžaduje 

zařízení s Windows 10 (telefon, tablet, počítač)

▪ Instalace probíhá z Windows store
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Power BI Mobile

▪ Možnosti připojení – Power BI Services nebo

SQL Server 2016 Reporting Services
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Power BI Mobile

▪ Po přihlášení přes Power BI Services máme

k dispozici jako první seznam aplikací
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Power BI Mobile

▪ Po přepnutí vidíme seznam pracovních prostorů 
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Power BI Mobile

▪ Jakmile proklikneme „My workspace“ prostor,

tak vidíme veškeré Dashboardy i Reporty
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Power BI Mobile

▪ Synchronizace je možná kdykoliv na vyžádání
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Power BI Mobile

▪ Ukázkový report v mobilní aplikaci
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Zlepšování produktu

▪ Co dalšího bude přibývat se dozvíme na webu:
https://ideas.powerbi.com/forums/265200-power-bi-ideas

▪ Snaha o to být nejlepší je patrná na každém kroku…
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Modul 6

Power BI Report Server

On-premises řešení



Report Server

▪ Jedná se o jedinou "necloud" možnost jak reportovat 

v rámci firmy s využitím Power BI

▪ Designově vypadá velmi podobně jako Power BI 

Services a je velmi intuitivní

▪ Umožňuje uploady již hotových reportů z PBID

▪ Déle je možné s využitím dvou dalších aplikací tvořit 

reporty přímo:

1. SQL Server Report Builder (Paginated Report)

2. SQL Server Mobile Report Publisher (Mobile Report)

▪ Power BI Report server řeším pořádně na dalším 

školení a v další prezentaci 



Upload reportů z PBID

▪ Ve správné verzi PBID dáme File\ Save as\ PBI RS

▪ Vybereme adresář a ukládáme
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Upload reportů z PBID

▪ Nelze uploadovat v RS nebo z PBID aplikace vše
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Zobrazení reportů v Report Serveru

▪ Zobrazení reportů funguje totožně jako v Services
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Definování Data Source

▪ Pro tvorbu s využitím 

Report Serveru je nutné 

nadefinovat Data Source, 

déle pak vytvoříme 

Datasety, se kterými již lze 

tvořit reporty i KPI
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Report Builder

▪ Při tvorbě Paginated reportů se otevře toto okno:
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Tisk a uložení

▪ Reporty lze tisknout (PBID aplikace toto neumí)

▪ Můžeme report vypublikovat do Power BI Services

▪ Dále lze reporty ukládat do celé řady formátů:
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Modul 7

DAX

Data Analysis Expressions



DAX výpočty

▪ DAX obsahuje více než 200 funkcí (evoluce Excel 

funkcí), konstant a operátorů

▪ Původně vznikl pro Power Pivot v Excelu a SQL 

Server Analysis Services

▪ Veškeré výpočty jako jsou počítané sloupce, míry 

nebo tabulky jsou tvořeny jen pomocí tohoto jazyka

(kromě editoru dotazů, tam je využitý M jazyk)

▪ Odkazovat se lze je na sloupec nebo tabulku

▪ DAX se věnuji pořádně jako samostatné oblasti

na dalším dvoudenním školení a v další prezentaci
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Rychlé míry

▪ V případě, že nechceme dojít moc do styku s DAX, 

lze využít na některé výpočty tzv. rychlé míry

▪ Pravým tlačítkem na číselný sloupec a poslední 

položka
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DAX Počítané sloupce vs. Measures

▪ Než se pustíme do zběsilé tvorby DAX je důležité 

si ujasnit:

▪ Počítané sloupce (Calculated columns)

• tzv. výpočty na detailní úrovni jsou uloženy v databázi

• V případě velkých FACT tabulek sežerou hodně RAM

• Mají smysl jen pro využití ve filtrech

• Nahrazujeme X funkcemi (Measures)

▪ Míry (Measures)

• Počítány při agregování hodnot v okamžiku daného dotazu

• Nevyužívají RAM, ale procesorový výkon
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Kontext

▪ Dále je dobré ujasnit si rozdíl mezi Row a Filter

kontextem:

• Row context – v podstatě se uplatňuje při tvorbě jakéhokoliv 

počítaného sloupce, ale i míry která je aplikována na daný 

sloupec

• Filter context – uplatňuje se, když je aplikován jeden nebo 

více filtrů k dosažení výsledku. Je uplatňován ve 

vizualizacích, např. v grafech (prodeje za zákazníky atd.)
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X funkce

▪ Jedná se o velkou rodinu funkcí (několik desítek fcí.)

▪ SUMX, COUNTX, PRODUCTX, RANKX, atd.

▪ Ve výpočtu je třeba definovat tabulku, kde pracujeme

a daný výraz, který by jsme v tabulce dělali:

• MeasureX = SUMX(DimProduct;[ListPrice]-[DealerPrice])

▪ Díky tomu není potřeba výpočty na detailní úrovni

(až na výjimky)

▪ Tabulky jsou pak přehlednější
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CALCULATE

▪ Funkce CALCULATE potřebuje funkci FILTER, když 

je některý z filtrů jako TRUE/FALSE (Boolean)

▪ Špatně:
CALCULATE([INT];DimProduct[ListPrice]>DimProduct[DealerPrice]) 

▪ Správně:
CALCULATE([INT];FILTER(DimProduct;[ListPrice]>[DealerPrice]))

▪ Pozn.: zkusme si uvědomit, co se děje s daty na 

pozadí
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Funkce pro práce s časem

▪ Prerekvizita - označení tabulky jako časové

+ časová tabulka musí obsahovat sloupec

s unikátními datumy

▪ Porovnání se stejným obdobím předchozího roku 

SAMEPERIODLASTYEAR - od úrovně rok až po den

=SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date])

▪ Porovnání s předchozím obdobím - např. rok s rokem

=PREVIOUSYEAR(DimDate[Date],"30-6")

umožňuje jiný začátek roku, porovná od 1.7. po 30.6

PREVIOUSQUARTER

PREVIOUSMONTH

PREVIOUSDAY
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Funkce pro práce s časem

▪ Porovnání s následujícím obdobím - např. rok s rokem

NEXTYEAR

NEXTQUARTER

NEXTMONTH

NEXTDAY

▪ PARALLELPERIOD

▪ Počáteční a konečné stavy pro výpočty zásob na 

skladě, stavů na účtech CLOSINGBALANCEYEAR, 

OPENINGBALANCEMONTH, ...
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Funkce pro práce s časem

▪ Kumulované nárůsty od začátku období do

aktuálního data:

TOTALYTD - Year To Date (nabaluje částky až po rok)

TOTALQTD

TOTALMTD
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Tabulkové DAX

▪ V Power BI Desktop příslušné 

funkce opravdu vytvoří novou 

tabulku!

▪ NázevTab = FCE(…)
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Tabulkové DAX

▪ Ukázka pokročilejší tab. DAX funkce s vnořením do 

filtru a vícenásobnou podmínkou
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Tabulkové DAX v DaxStudio

▪ DaxStudio využívá:

• číslování řádků kódu

• barevné odlišování

• tabulační odskoky

• náhled na data (včetně např. fotek produktů)

• komentování  // toto je komentář

• výstup je možný i jako TXT soubor

▪ Důkaz, že je model pod SQL Analysis Services
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Tabulkové DAX v DaxStudio

▪ DaxStudio umí napojení na model:

• PowerPivot (musíme přes Excel)

• Power BI Desktop (designer je starý název)

• Analysis Services (tabular server)
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Tabulkové DAX v DaxStudio

▪ Ukázka zápisu funkce SUMMARIZE
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Tabulkové DAX v DaxStudio

▪ Spustit, připojit, napsat, nahrát do Excelu…
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DaxStudio

▪ Zajímavá je i záložka DMV příkazů

martin.haman@gmail.com
287


