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Formátovat jako tabulku (tzv. Chytrá tabulka, Excel Smart Table)
Vede uživatele v Excelu k tvorbě takzvané strojově čitelné tabulce. Jeden řádek záhlaví, žádné slučované buňky,
automatické kopírování vzorců a mnoho dalšího. Takto nachystaný zdroj je vhodný pro zpracování pomocí Power
BI, ale i dále přímo v Excelu (například pomocí kontingenčních tabulek).

Transformace dat (Transform data)
Úprava dat pro takzvanou strojovou čitelnost. Úpravy bývají často o více krocích a data jsou postupně nachystána
tak, aby vyhovovala. Prostředí, které se k tomu používá se nazývá Power Query (viz. níže).

Jednotlivé transformace se ukládají jako položky v seznamu a tvoří postupný návod jak nachystat data. Na
obrázku vidíme zdroj a 2 transformační kroky (tedy nejmenší díly Power Query dotazu):
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Power Query prostředí (Power Query okno)
Prostředí, ve kterém uživatel vytváří datové transformace. Umožňuje načíst a pracovat s jakýmkoliv zdrojem dat.
Typicky s CSV, TXT, Excel soubory, ale i databázemi (například SQL, Access, SAP) a webovými zdroji. Umí spojovat
více tabulek a lze v něm tvořit pomocí funkcí (podobně jako v Excelu). Výsledkem posloupnosti datových
transformací je Power Query dotaz (viz. níže).

Dotaz (Power Query Datový dotaz či Datová transformace, Query)
Výsledek posloupnosti kroků datových transformací. Většinou jde o tabulku, výsledkem však může být i jedna
hodnota (například číslo) nebo vektor (seznam) hodnot. Každý PQ datový dotaz je seznamem postupně po sobě
jdoucích operací s daty (transformačními kroky). Power Query datový dotaz je datovým návodem, kdy se má co
použít. Jednotlivé PQ datové dotazy vytvářejí datový model (viz. níže).
V Power Query datovém dotazu lze – a silně se doporučuje – definovat datové typy (například text, číslo, datum),
ale nelze definovat formáty zobrazení hodnot (jak má např. datum vypadat). Jednotlivé PQ datové dotazy jde mezi
sebou dále kombinovat (například slučováním nebo připojováním).

DAX dotaz (DAX query)
Dotaz z uživatelského rozhraní reportu vůči datovému modelu v jazyce DAX.
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Rozšířený editor (Advanced editor) Power Query
Editor a prohlížeč Power Query kódu, ukazuje sled příkazů transformačních kroků.

M jazyk (M language)
Je jazyk využívaný čistě v Power Query okně – při „klikání“ nebo psaní vzorců/funkcí.

Plochý (flat file) a dělený zdroj (delimited file) vs nestrukturovaný (unstructured file) a
částečně strukturovaný zdroj
Datové zdroje rozlišuejeme na ploché, dělené a nestrukturované podle toho, jak jsou v nich uloženy informace.

Plochý zdroj (Flat file)
Osahuje data uspořádané do jednotlivých sloupců a řádků, typickým příkladem jsou sobory CSV a jednotlivý list
Excelu. Plochý datový zdroj je do Power BI načten automaticky ihned, co uživatel určí soubor k načtení. Často při
načtení dat načtou i datové typy (například chytré tabulky excelu nebo SQL databáze). Ploché zdroje jsou
nejpřátelštější na načítání dat do Power BI.
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Dělený zdroj (Delimited file)
Také obsahuje data uspořádané do sloupců, ale data jsou ve formě textových řetězců, kdy příslušnost hodnot k
jednotlivým sloupcům určuje buď pořadí znaků nebo dělení pomocí pomocných rozdělovacích znaků (například
hvězdiček, kolmítek, tabelátorů). Dělený zdroj vyžaduje uživatelovu interakci pro korektní načtení, protože
uživatel musí dělit řádek textu na jednotlivé oblasti (ať dle pozice nebo dle rozdělovacích znaků) a získané
hodnoty převádět na datové typy. Dělené zdroje jsou pro Power BI načítání méně přátelské než ploché zdroje.

Nestrukturovaný zdroj
Obsahuje data bez jasné sloupcové struktury. Nestrukturovaným zdrojem je například text knihy, wordovský
dokument, obrázek. Načítání dat z nestrukturovaného zdroje je možné, ale je typicky velmi pracné a výpočetně
náročné.

Částečně strukturovaný zdroj
Obsahuje nestrukturovaná data, která jsou však organizována do nadřazené struktury. Příkladem je například
JSON, celý excel soubor (tzn. několikero excelovských listů), XML, CSV soubor.
Aby mohlo Power BI pracovat s daty, potřebuje získat data ve formě plochého zdroje. Jednotlivé ploché zdroje
mohou být mezi sebou relačně propojeny, čímž vytvoří datový model. Každý Power BI report musí obsahovat
datový model – jinak nemá co zobrazovat ani jak pracovat (chybí mu data)

Datový zdroj (Data source)
Z datových zdrojů pocházejí data, která Power BI zpracovává. Datové zdroje mohou být soubory (například XLSX,
CSV, JSON, PDF), databáze (například SQL, Access, SnowFlake, Hadoop), webové služby a informační systémy s
funkčním datovým rozhraním.

www.martinhaman.com

7

Datový typ (Data type)
Typ (tvar) v jakém je informace uložena: číslo desetinné (decimal number), číslo celé (whole number = integer),
textový řetězec, datum, datum a čas, logická hodnota (boolean), ale též seznam (list), záznam (record) a tabulka
(table). Datový typ doporučujeme nastavit přímo v Power Query, lze však i později v Power BI okně. Vždy se jedná
o nastavení konkrétního sloupce (nebo skupiny konkrétních sloupců):

Formát dat
Nastavení zobrazení dat sloupce určitého datového typu. Jak bude číslo (oddělovače desetinných míst, tisíců)
nebo datum vypadat. Formáty lze nastavit pouze v Power BI Desktop okně.
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Převést sloupce na řádky (Unpivot)
Jedna z velmi důležitých operací v Power Query. Převádí sloupcové (maticové) tabulky do strojově čitelných. První
obrázek obsahuje mnoho sloupců, které je nutné dát do řádků pro úspěšnou vizualizaci:

Následuje obrázek po převodu:
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Sloučit dotazy (Join)
Pomocí tzv. Joinů lze slučovat data z více zdrojových tabulek
vedle sebe do jedné. Podobně lze v Excelu spojovat pomocí
Svyhledat funkce. Operace přidává nové sloupce do
stávajícího dotazu nebo do nového. Přibývají počty sloupců.
Joinů je 6 typů, ale nejběžnější je levý vnější.

Připojit dotazy (Append)
Tato volba umožňuje přidávat jednotlivé dotazy (tabulky s daty) pod sebe, například výsledky za jednotlivé měsíce
leden až prosinec, do jedné výsledné tabulky. Počty sloupců se nemění (pokud se shoduje záhlaví), počty řádků se
navyšují.
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Seskupit (Group By)
Sloučení dat za stejné položky. Například ve sloupci existuje 10x záznam za Jméno, po operaci Seskupit bude
zobrazeno 1x Jméno se sloučenými daty (například hlasy). Seskupení provádějí automaticky také vizuály v Desktop
okně. Počty sloupců se pravděpodobně snižují (záleží na požadavcích), počty řádků se snižují.
Stav před Seskupení:

Nastavení operace Seskupit:

Výsledek operace Seskupit:
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Power Query Parametr
Někdy nazývaný také jako proměnná. Jeho změnou dochází ke změnám všude tam, kde jsou parametry použité.
To znamená, že parametr ovlivňuje, jaká data jsou načtena do datového modelu. Power Query parametry lze
měnit i v Desktop okně nebo v Power BI webové službě.

Například lze filtrovat tabulku obchodníků dle konkrétního jména, které následně může být změněno:
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DAX parametr
DAX obdoba Power Query parametru. DAX parametr ovlivňuje, jakým způsobem a jaká dat z datového modelu
jsou zpracována (co je z nich vypočteno). DAX jazyk je vysvětlován níže.

Jedinečné položky (Distinct)
Označení pro zachování jedinečných záznamů. Stejný význam jako Odebrat duplicity v Excelu nebo v Power Query.
Případně se stejným názvem existuje DAX funkce DISTINCT a pro implicitní míry existuje nastavení Count
(distinct), která počítá výskyt jedinečných záznamů (tzn. samotné záznamy nemění).

Databáze
Je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí
klíčů.

Datový sklad
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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Power Pivot
Je doplněk do aplikace Excel pro modelování dat (pro použití je tento doplněk nutné v Excelu aktivovat).
Umožňuje pracovat s velkými objemy dat, tvorbu a správu relací, DAX jazyk a další. Jedná se o kartu v Excelu a po
kliknutí na Spravovat se aktivuje celé okno (vypadá jako další Excel okno).

Datový model
Je zpravidla několik souvisejících tabulek a často relačně spojených. To, co tvoříme v Power Pivot okně nebo
v Power BI Desktop. Součástí datového modelu jsou i definované DAX míry a parametry.
Datovým modelem naopak nejsou grafické prvky typu firemní loga, výplně pozadí stránek reportu nebo barevná
schémata.
Datový model jsou výsledky Power Query datových dotazů daných do kontextu ať již relačními propojeními nebo
uživatelsky definovanými DAX mírami.
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Kostka (OLAP kostka, Cube)
Jedná se o způsob organizace dat, který rozšiřuje dvojrozměrné tabulkové uspořádání. Každá datová dimenze je
uložena v jedné ose kostky (může mít až N dimenzí).
Datový model v Power Pivot je Kostka.

Faktová tabulka
Jádro každého schématu tvoří jedna nebo několik faktových tabulek. V nich jsou uložena vlastní analyzovaná data
– číselné a finanční hodnoty, které jsou použity k analytickým výpočtům – agregacím, třídění, atd. Většinu
paměťového místa v datovém skladu zabírají faktové tabulky, které obsahují detailní údaje ze všech zdrojů, tedy
řádově více údajů než ostatní tabulky.
Faktové tabulky jsou pomocí cizích klíčů spojeny s dimenzemi.
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Dimenze (Dimension)
Obsahují seznamy hodnot sloužících ke kategorizaci a třídění ve faktových tabulkách. Dimenze dává číslům
analytický rozměr. Například prodej by mohl souviset s následujícími dimenzemi: Geografie, Čas, Zákazník,
Produkt,...

Schéma Hvězda (Star schema)
Dimenzní tabulka je vázána přímo na faktovou. Informace z DimProdukt, DimPodkategorie, DimKategorie neleží
ve třech různých dimenzích, ale přímo v jedné (data seskupeny) napojené na faktovou tabulku.
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Schéma Vločka (Snowflake schema)
Pouze dimenze na nejnižším stupni hierarchie (například DimProdukt) bude vázána přímo na faktovou tabulku,
ostatní (DimPodkategorie, DimKategorie) pak na některou z nižších dimenzí v hierarchické struktuře (DimProdukt)
– podle tvaru svého diagramu se takové schéma nazývá vločka.

Relace
Propojení tabulek na základě společné informace (například osobní číslo zaměstnance).
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Kardinalita datové relace
Typ relace (propojení). Kardinalita M:1 znamená duplicity v první tabulce (propojovací sloupec) a unikátní položky
v druhé tabulce (propojovací sloupec). Kardinalita 1:1 říká, že v obou tabulkách (v propojovacích sloupcích) jsou
jedinečné záznamy. Kardinalita M:N ukazuje duplicity na obou stranách.
Kardinalita je totiž i číslo, které udává, kolik je v M hodnotách N unikátních hodnot (kdy N je menší či rovno M).

Řádek vzorců (Formula bar)
Řádek vzorců slouží pro zápis funkcí nebo vzorců v Power Query okně (pro takzvaný M jazky):

Nebo pro DAX jazyk v Desktop okně:

Agregovat (sumarizovat)
Takzvaně dát data dohromady formou některé z běžných funkcí (počty, suma, avg, min, max, unikátní počty).
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DAX jazyk (Data Analysis Expressions)
Jazyk práce s daty nejen v Power BI Desktop (Excel Power Pivot, SSAS, Azure). Jedná se o kolekci funkcí, operátorů
a konstant, které lze použít ve vzorci nebo výrazu k výpočtu a vrácení jedné hodnoty (typicky vypočtená hodnota
DAX míry, viz níže) nebo více hodnot (typicky DAX vypočítávaná tabulka nebo DAX mezivýsledek u složitějších DAX
měr, viz níže). Lze přirovnat k vylepšeným Excel funkcím.

DAX míra (DAX measure)
Je název pro typ výpočtu v Power BI. Vstupními daty je typicky datový model, ale můžou být i DAX funkce
(například aktuální datum a čas, ID koncového uživatele). Výsledkem je vždy pouze jedna hodnota (například
součet prodejů nebo textový řetězec provozů se stejným objemem výroby). Každý vizuál Power BI dotazuje
datový model DAX mírou (či několika mírami), aby věděl, co má zobrazit.
Typickým příkladem DAX míry je funkce SUM.

DAX implicitní a explicitní míra (Implicit / explicit measure)
Implicitní míra
Míra definovaná automaticky od Power BI při přesunu sloupce dat do polí vstupů vizuálů. Má u sebe „zobáček“ a
jde uživatelsky měnit (suma, avg, min, max, mean, …), uživatel ale nad ní nemá kontrolu ani se nemůže na
implicitní míru odkazovat ve výpočtech jiných měr.

Explicitní míra
Uživatelsky definovaná míra = míra s DAX kódem
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DAX počítaný sloupec (DAX calculated column)
Jedná se o výpočet v podobě nového sloupce, jako v případě klasických Excel tabulek.

DAX tabulka (DAX table)
Výpočet v podobě celé nové tabulky (nepůjde vidět v Power Query okně).

Kontext vyhodnocování
Vnitřní vs. vnější
Row vs. filter

www.martinhaman.com

20

Desktop okno
Jakmile se načtou data do datového modelu, můžeme tvořit v Desktop okně relace (model pohled), nastavovat
formáty (data pohled) nebo samozřejmě tvořit vizuály (sestava pohled). V pravé části máme postranní panel
s filtry, vizuály a daty (pole):

Vizuál
Je samostatný prvek Power BI reportu, který koncovému uživateli zobrazuje požadovaná data (například objem
výroby za definované období) v požadované formě (např. sloupcový graf nebo koláčový graf, ale i barevný
semafor: zelená když objem výroby je v souladu s požadavky, červená když není).
Vstupními daty každého vizuálu jsou vždy data z datového modelu.
Vizuály jsou samostatné prvky, mohou – ale nemusí – se však vzájemně ovlivňovat.
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Vlastní vizuál (Custom vizual)
Vlastní vizuály lze přidat pomocí tlačítka Další vizuály, pak pravděpodobně Z AppSource:

Následně v AppSource lze nalézt stovky vlastních vizuálů. Určitě používat pouze certifikované, tedy ty s ikonou
fajfky:

Upravit Interakce (Edit interaction)
Tato volba umožňuje nastavit vzájemné ovlivňování (neovlivňování) vizuálů na stránce reportu.
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Průřez (Filtr, Slicer)
Je filtr, který je tvořený a zobrazovaný jako ostatní vizuály v Power BI. Může mít mnoho podob – klasické zatržítka,
přepínače, osy (pro čísla nebo datumy), tlačítka (i s obrázky) nebo rozbalovací nabídky.

Filtr (Filter)
Filtry můžeme mít na úrovni vizuál, strana reportu, celý report. K dispozici za účelem redukce zobrazovaných dat.

Procházení hierarchie (Drill down)
Pokud je v hodnotách (řádky, sloupce) více položek, například Banka a v ní jednotlivé účty, tak se objeví v záhlaví
vizuálu šipky dolů. Procházení směrem dolů je Drill down, opakem je Roll up.
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Podrobná analýza (Drill through)
Filtr s odkazem na další stranu s libovolnými detaily. Například v grafu na první straně je ziskovost za jednotlivé
vyráběné modely. Podrobná analýza umožní odkaz na další stranu s podrobnými informacemi o konkrétních
modelech.

Záložka (Bookmark)
Něco jako printscreen obrazovky reportu pro konkrétní zobrazení (nebo skrytí) objektů nebo stavu filtrů. Záložku
můžeme dát k tlačítku (obrázku) a můžeme přepínat pohledy na data (například filtr na Top10 položek nebo
zobrazení všech položek).

Popis (Tooltip)
Velmi podobné jako komentář (doprovodná informace) k danému vizuálu formou bubliny.

www.martinhaman.com

24

Report
To, co vzniká pouze v Power BI Desktop (po publikování se z reportu stává sestava, viz. níže). Report je konkrétní
soubor s příponou PBIX. Zpravidla obsahuje více stran a na nich množství vizuálů různých typů, jako můžeme vidět
na obrázku níže (jedna strana reportu):

Stránka reportu (Report page)
Jedná se o konkrétní jednu stranu reportu. Počet stran není nijak limitován.
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Motiv (Téma, Theme)
Umožňuje
Nefunguje na vlastní (custom) vizuály, pouze na Power BI inherentně přítomné výchozí vizuály.

Mobilní rozložení (Mobile layout)
Rozložení stránky pro mobilní zařízení s automatickým přepínáním zobrazení mezi mobilem „na výšku“ a „na
šířku“.

PBIX soubor
Jedná se o zkratku Power BI XML. Jedná se o typ souboru, který otevírá aplikace Power BI Desktop.
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Aktualizovat (Refresh)
Aktualizace může být v Power BI chápána více způsoby:
Celý datový model v PBIX souboru – Desktop okno, karta Domů, tlačítko aktualizovat

Celou datovou sadu ve webové službě (ruční nebo automatická aktualizace)

Jeden Power Query dotaz – přes trojtečku (pravé tlačítko myši) v Desktop okně, v seznamu tabulek (Pole)

Náhled v Power Query – v Power Query okně, karta Domů, Aktualizovat náhled (pro jednu nebo všechny tabulky)
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Cloud
Poskytování služeb či programů uložených na serverech poskytovatele, k nimž zákazník (uživatel) přistupuje na
dálku a v zásadě odkudkoliv. Zároveň je možné zabezpečeně posílat a ukládat data u poskytovatele služby
(například Microsoft).

Publikovat (Publish)
Jedná se o tlačítko v Power BI Desktop a také o proces přenesení dat do cloudu (Power BI webové služby).

Power BI webová služba
Jedná se o cloudové prostředí, kam mohou uživatelé Power BI publikovat svoje reporty.
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Sestava
Po publikování reportu do Power BI webové služby se daný report rozpadne na sestavu a datovou sadu. Sestava je
tedy pouze v Power BI webové službě a jedná se o grafickou část s vizuály (ekvivalent termínu report z Power BI
Desktop). Zobrazení sestavy vypadá totožně jako zobrazení reportu v Power BI Desktop.

Datová sada (Dataset)
Po publikování reportu do Power BI webové služby se daný report rozpadne na sestavu a datovou sadu. Datová
sada je datový model, tedy zpravidla několik souvisejících tabulek a často relačně spojených. Zobrazení a možnosti
jsou jiné než v Power BI Desktop.
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Řídící panel (Dashboard)
To, co vzniká pouze v Power BI webové službě. Nelze vytvořit v Power BI Desktop. Jedná se o sestavu složenou z
vizuálů poskládaných z jednoho nebo více publikovaných reportů. Lze kombinovat vizuály z různých reportů pro
tvorbu komplexních přehledů.

Power BI aplikace (Power BI app)
Jedná se často o soubor řídících panelů a sestav na jednom místě. Většinou je podpořeno doprovodnými odkazy,
možností komentování a týmové práce.
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