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Řada firem dnes používá nějaký 
systém DMS pro správu dokumentů, 
lze k nim vaše nástroje pro správu 
a analýzu informací nějak přirovnat?
Tomáš Vejlupek: Jen velmi vzdáleně. 
Od počátku jsme měli na mysli, aby náš 
systém nebyl nijak omezený v tom, jaké 
typy dat a informací je schopný využít. 
Může tedy pracovat paralelně s různými 
druhy zdrojů externích i interních dat, 
které se mohou na vstupu kombino-
vat. Tuto schopnost označujeme jako 
hybridní fúzi dat. Mezi takové zdroje 
dat mohou patřit veřejné části ob-
chodního rejstříku, mediální databáze, 
bankovní výpisy, e-maily, nebo CMS 
systém. Dalším rozdílem je, že všechny 
tyto různé typy dat umíme zpracovat 
a propojit do společného sofistikova-
ného analytického indexu, který zajistí, 
aby uložené informace bylo možné vy-
hledat a analyzovat jejich obsah. Třetí 
unikátní vlastností našeho systému je 
schopnost vizualizace výsledků hledání, 
která umožňuje ukázat logická propo-
jení a vztahy mezi informacemi, jež pů-
vodně pocházely z různých zdrojů.
Bořivoj Kostka: Firmy mají dokumenty 
ve svých systémech, které s nimi umějí 
nativně pracovat, často to ale nestačí. 
V řadě případů uživatelé vytvářejí nebo 
uchovávají i další dokumenty, jež ozna-
čujeme jako šedá data, která stojí mimo 
tyto aplikace. Samozřejmě že není na 

škodu, pokud náš zákazník nějaký sys-
tém DMS má, my ho využijeme jako 
jeden ze vstupů pro náš systém a pro-
pojíme i s dalšími zdroji a dokumenty, 
které v DMS uložené nejsou. Dalším 
častým případem je, že podniky mají 
data uložená ve starších systémech, 
které sice už nechtějí provozovat, napří-
klad z úsporných důvodů, ale současně 
o ně nechtějí přijít. V takovém případě 
je možné taková data vzít, připojit je 
jako další zdroj, a tím je zpřístupnit uži-
vatelům. 

Co lidé nejčastěji hledají?
Tomáš Vejlupek: Nejčastěji pátrají po 
informacích, které jim poslouží k řešení 
nějakého problému. Pro každé hledání 
je ale klíčové sestavit dotaz, tedy určit 
to, co přesně se má hledat. Věříme, že 
odpověď může být jen tak dobrá, jaká 
je otázka. Proto jsme naše nástroje vy-
bavili něčím, čemu říkáme „znalostní 
báze“. Na rozdíl od jiných systémů 
uživatelé nenajdou jen odpovědi, ale 
především pomoc s tím, na co se mají 
vlastně ptát. Umožňuje to naše techno-
logie, kterou označujeme jako aktivní 
mapu poznatků. Pokud bych to měl vy-
světlit na jednoduchém případě, jak to 
funguje, tak si můžeme vzít situaci, kdy 
třeba hledáte informace o nějaké spo-
lečnosti. První volbou by asi bylo hledat 
podle jejího názvu, pokud však máte 

o dané firmě nějaké další poznatky, 
například adresu, názvy výrobků, iden-
tifikační údaje, jména majitelů a mana-
žerů, můžete jako vstup pro potřebnou 
rešerši využít kombinaci všech těchto 
údajů, které tvoří určitou myšlenkovou 
mapu. Náš software porovná tuto mapu 
s analytickými indexy v databázích, jež 
má k dispozici, a poskytne výsledek, 
který je mnohem bohatší, než kdyby se 
hledalo podle nějakého jednoho údaje.
Bořivoj Kostka: Řada průzkumů uka-
zuje, že zaměstnanci stráví relativně 
značnou část pracovního času hledáním 
informací. Pokud budou mít po ruce 
řešení, které tuto činnost urychlí, může 
to znamenat i finanční úsporu v perso-
nálních nákladech. Často také hledají 
soubory, jež v minulosti oni sami nebo 
jejich kolegové vytvořili. Obchodní na-
bídky, ceníky, marketingové materiály, 
produktová dokumentace většinou ne-
vznikají od nuly, ale úpravou předcho-
zích verzí. Podmínkou ovšem je, že pra-
covníci mají jednoduchou cestu k tomu, 
jak informace a soubory do systému 
uložit, tak aby mohly být zase efektivně 
nalezeny. A vyhledat je může nejen ten, 
kdo je uložil, ale mohou být přístupné 
i jeho kolegům.

Znamená to, že tak vlastně software 
Toveku zajišťuje určitou kolaborativní 
funkci?

Zpracované 
informace  
mají cenu Zlata
Podniky zatím příliš spoléhají na intuici svých manažerů, ti by ale měli 
mnohem častěji svá strategická rozhodnutí podložit analytickými výstupy, 
shodují se Tomáš Vejlupek a Bořivoj Kostka, spolumajitelé společnosti Tovek.
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Bořivoj Kostka: Ano, a v této souvis-
losti bych ho označil i za nástroj pro 
uchování firemního know-how. Jedním 
z typických problémů dnešních podniků 
je fluktuace, zaměstnanci mění práci 
stále častěji, noví lidé nastoupí nezřídka 
bez toho, aby jim ten, kdo odešel, svou 
agendu předal. Schopnost vyhledat in-
formace a výsledky práce současných 
i bývalých kolegů je jedním z předpo-
kladů, aby firma mohla efektivně pra-
covat. Naše nástroje jsou jednou z cest, 
jak tomu napomoci. Lidé přicházejí 
a odcházejí, ale podstatná část výsledků 
jejich práce a know-how může v našem 
systému zůstat.
Tomáš Vejlupek: Nejde ale jen o to, 
uchovat a zpřístupnit jednotlivé doku-
menty, umíme také uchovat práci, která 
byla vynaložena na předchozí hledání 
a analýzy. To umožňuje navázat na vý-

sledky činností své nebo svých kolegů, 
aby se vždy nemusela nějaká práce 
dělat znova. A cestou k tomu je již zmí-
něná aktivní mapa poznatků.

Jak tato mapa vzniká, kdo ji musí 
vytvořit?
Tomáš Vejlupek: Ta se vlastně automa-
ticky tvoří tím, že lidé určité věci hledají 
a své dotazy přirozeně zpřesňují tím, že 
je rozšiřují o další pojmy. V první fázi 
hledají třeba podle názvu firmy a díky 
tomu najdou jméno ředitele, hlavní vý-
robky, adresu – a tyto údaje použijí pro 
další dotaz. To je podobné, jako když 
hledáte na internetu, i tam je často první 
dotaz nespecifický a pro další hledání 
využijete také klíčová slova, která vám 
napovědí výsledky prvního dotazu. Pod-
statné ale je, že jednou získané mapy 
poznatků se ukládají a sdílejí mezi uži-

vateli firmy. Druhou možností je, že 
máte ve společnosti informatika, který 
cíleně takovou mapu sestaví a zpřístupní 
ji uživatelům formou předem připrave-
ného dotazu. To je užitečné především 
v případech, kdy se dotazy pravidelně 
opakují, třeba při pravidelném monito-
ringu nějaké zájmové oblasti. 

To vypadá složitě…
Bořivoj Kostka: Vůbec ne. Aplikaci mo-
hou využívat efektivně i lidé bez něja-
kých specifických technických znalostí 
nebo dovedností. Tovek zvládne po-
skytnout odpovědi i na jednoduché do-
tazy zadané pomocí jednoho nebo více 
klíčových slov – uživatelé se mohou 
ptát podobně, jako když vyhledávají na 
internetu. Proškolení uživatelé mohou 
pokládat složitější dotazy nebo využít 
náš specifický dotazovací jazyk, který 
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může dát přesnější nebo specifičtější 
výsledky. Pokud ale firma buduje něja-
kou znalost o daném subjektu, může se 
pro dotaz automaticky využít uložená 
mapa poznatků, i když je dotaz položen 
jednoduše jen zadáním jeho názvu.

Není slabinou, že je celý systém 
postavený na nestrukturovaných 
datech?
Bořivoj Kostka: Možnost využít jakákoli 
data bez nároku na nějaké jejich vnitřní 
uspořádání je důvodem, proč můžeme 
zpracovávat tak široké množství vstupů. 
Nestrukturované zdroje ale neznamenají, 
že stejně nestrukturované jsou i výstupy. 
Vstupní údaje analyzujeme a třeba au-
tomaticky rozpoznáváme některé typy 
údajů. Ty obecné, jako jsou třeba jména 
osob, názvy firem, telefonní čísla, e-mai-
lové adresy apod., jsou k dispozici všem 
uživatelům. Další specifické typy je 
možné systém naučit rozpoznávat, pou-
žíváme přitom metody strojového učení. 
Nové možnosti stále rozvíjíme, pomocí 
strojového učení můžeme třeba dosáh-
nout i zpracování obrázků, kde jsme 
schopní systém naučit, aby rozpoznával 
nějaké konkrétní objekty, třeba mobilní 
telefony. 
Tomáš Vejlupek: Také výsledek dotazu 
můžeme označit jako strukturovaný. 
Není to jen soupis výsledků, ale může 
se znázornit jako uspořádaná skupina, 
ve které jsou znázorněné i vazby mezi 
jednotlivými daty. Pokud je například 
výsledkem dotazu skupina faktur, mů-
žete je vzájemně propojit třeba podle 
odběratele nebo doručovací adresy.

Kromě vlastních dat uživatele nebo 
dostupných databází, které Tovek 
zpracovává, je tu ještě jeden zdroj 
informací, jímž je celý veřejný 
internet zpřístupněný například 
vyhledáváním Googlu. Umíte tento 
zdroj nějak využít také?
Tomáš Vejlupek: Ano, poskytujeme 
funkci, kterou označujeme jako asisto-
vané vyhledávání. Pomocí něj můžete 
vyhledávání ve vlastních datech doplnit 
vyhledáváním na internetu. Pokud zís-

káte nějaký užitečný výsledek, můžete 
jednoduše nalezené informace přidat 
do svých dat. Neuloží se jen výsledek 
vyhledávání, ale stáhnou se i nalezené 
stránky, které označíte jako relevantní, 
a přidají se do vašeho indexu. Tak mů-
žete svá vlastní data obohacovat o in-
formace nalezené na internetu a za-
členit je i do svých výstupů. Výsledky 
internetové rešerše máte tak vlastně tr-
vale uložené a překonáte jedno z úskalí 
webového vyhledávání, kdy na stejný 
dotaz můžete v průběhu času dostat 
rozdílné výsledky, protože relevance 
jednotlivých stránek se může změnit. 
Pokud byste neměli možnost si výsle-
dek nějak uchovat, mohlo by se stát, že 
podstatná informace, kterou jste jednou 
už vyhledali, se při pozdějším hledání 
nenajde, protože se mezitím ve výsled-
cích propadla hluboko dolů. 
Bořivoj Kostka: Zase jde o klíčový 
princip našeho řešení, kterým je jed-
noduché přidávání prakticky libovol-
ných dat do interní databáze. V tomto 
případě můžete uložit – a později i najít 
– libovolnou webovou stránku, kterou 
máte otevřenou ve svém browseru, 
jiné soubory můžete nechat zaindexo-
vat například tak, že je pošlete e-mai-
lem v příloze na nějakou specifickou 
adresu. A nenajdete tam jen to, co jste 

sami uložili, ale i výsledek podobné 
práce svých kolegů nebo předchůdců. 
Pokud jde o sociální sítě, umíme jedno-
duše číst a ukládat vlákna komunikace 
na Twitteru, u Facebooku je situace 
s automatizovaným přístupem horší, ale 
velmi často se využívá při zmíněném 
asistovaném vyhledávání. Ovšem exis-
tují i řešení s využitím softwaru třetích 
stran, která jsou určená pro státní in-
stituce a jsou schopná automatizovaně 
číst i z Facebooku větší množství dat, 
třeba za účelem vyhledávání nějaké ne-
legální činnosti. 

Napadá mne, že jednou z důležitých 
možností pro využití v komerčním 
prostředí je analýza trhu 
a konkurenčního prostředí... 
Tomáš Vejlupek: Přesně tak. Jde 
o obor, který se někdy označuje málo 
vžitým pojmem competitive intelli-
gence. Jeho cílem je díky analýze získat 
reálné podklady pro obchodní rozhod-
nutí. Naše nástroje mohou analyticky 
vyhodnotit informace z velkého množ-
ství různých zdrojů, a tak mohou po-
moci takové podklady připravit.

A je tedy o takové využití zájem?
Tomáš Vejlupek: Většina firem určité 
typy sledování konkurence dělá, ale 
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často roztříštěně a na různých úrovních. 
Obchod, marketing, vrcholové vedení, 
ti všichni sledují konkurenci a situaci 
na trhu ze svého úhlu pohledu. Pro 
podniky by mohlo být velkou výzvou 
všechny tyto informace soustředit, 
zhodnotit a přetavit v nějaké syntetické 
závěry, ze kterých vyplynou byznysová 
rozhodnutí. Jsou vysoce konkurenční 
segmenty, jako je třeba farmacie, kde 
takový přístup vidíme. Je to i otázka 
firemní kultury, lidé se musejí naučit, 
jak a které informace hledat a kam je 
ukládat, aby se s nimi dalo dále praco-
vat. Cenným zdrojem mohou být třeba 
zkušenosti lidí z terénu, kteří jednají 
se zákazníky nebo s dodavateli. Během 
této činnosti nasbírají řadu poznatků, 
jež pokud nikam neuloží, zůstanou ne-
využité. Přitom může jít o informace 
naprosto jedinečné, které se nedají nijak 
jinak získat. Nejčastější případ, kdy je 
potřeba získat aktuální přehled o situaci 
na trhu, je okamžik, kdy se uvádí na trh 
nový produkt nebo služba. To je chvíle, 
kdy nějaké podklady pro svou činnost 
potřebují obchod, marketing, PR, opera-
tiva nebo i technická podpora.
Bořivoj Kostka: Pokud jde o hlubší 
analýzu získaných poznatků, máme 
bohužel zkušenost, že většině společ-
ností se tak zatím spíše neděje. Přitom 
náš software je právě tím nástrojem, 
který by mohl firmám poskytnout kon-
solidovaný pohled na možný rozvoj 
jejich byznysu ve vztahu ke konkurenci 
a mohl by vést k formulaci firemní stra-
tegie. Většina činností zatím směřuje jen 
k dílčímu monitorování situace, vyhod-
nocují se jednotlivé události, na které 
následuje nějaká reakce. Obvykle chybí 
ten další logický krok, kterým je investi-
gativní činnost s využitím nalezených 
informací. Firmy se povětšinou orientují 
na využití, které bychom označili jako 
taktické, operativní. Možná další vývoj 
ukáže, že pro strategická rozhodnutí 
o směřování firmy již nebude stačit, 
aby se spoléhala jen na intuici svých 
lídrů, a ve větší míře dojde k využívání 
hlubších analýz. Nelze samozřejmě če-
kat, že vrcholoví manažeři budou sami 

hledat potřebné podklady pro svá roz-
hodnutí. Ideální situace je, když firma 
má k dispozici byznysového analytika, 
jenž je schopný pracovat s nástroji, jako 
je ten náš, a který bude situaci na trhu 
průběžně monitorovat a periodicky vy-
hodnocovat. Ten pak může svému ma-
nagementu poskytovat závěry ze svých 
analýz, které se stanou podklady pro 
klíčová rozhodnutí. 
Tomáš Vejlupek: Sledování konku-
rence není jediným typickým využitím 
našich nástrojů. Využívají je třeba spo-
lečnosti, které se zabývají akvizicemi 
firem a snaží se nejprve shromáždit 
informace o předmětech svého zájmu. 
Nebo se chtějí zorientovat v datech, 
která získaly společně se zakoupenou 
firmou. Další velkou oblastí je analýza 
ohlasů z trhu, kdy jsme schopní s vyu-
žitím technologie třetí strany na převod 
mluvené řeči zpracovat záznamy z call 
center. Jinou aplikační oblastí je ky-
bernetická bezpečnost, kdy náš systém 
hlídá a vyhodnocuje provozní zprávy, 
které generují síťová zařízení během 
svého provozu: v případě, kdy nasta-
vená pravidla zaznamenají překročení 
povolené úrovně rizika, je vyrozuměn 
operátor, kterému se současně mohou 
poskytnout podklady pro kvalifikované 
řešení nastalé situace. Můžeme sledovat 
ohlasy trhu nebo zákazníků například 
na změnu designu nebo obchodních 
podmínek. Vyhodnocení záznamů chat-
botů, záznamů z call centra a e-mailů 
na technickou podporu v kombinaci 
třeba s mediálním ohlasem může napo-
moci ke včasné a efektivní nápravě pro-
blémů, na které si zákazníci stěžují. 

Pro některé uživatele může 
být výhodnější nebo technicky 
schůdnější, pokud nějaké řešení 
využívají jako službu. Je to možné 
i v případě vašich nástrojů?
Bořivoj Kostka: Ano, i to je možné. 
Výhodné to může být třeba pro menší 
firmy, které nemají k dispozici nutnou 
infrastrukturu nebo jim chybí potřebný 
administrátor. Databáze a analytické 
indexy běží na našem serveru a zákaz-

ník využívá klientskou aplikaci nebo 
jen jednodušší webové rozhraní. Je 
možné také kombinované řešení, kdy 
veřejná data, jako jsou obchodní rejstřík 
nebo mediální databáze, jsou na našich 
serverech a na serveru zákazníka se 
ukládají jeho interní data, která nechce 
nebo legislativně nemůže svěřit třetím 
subjektům. Na funkčnost to nemá vliv, 
dotazy se zpracují nezávisle na tom, 
kde jsou  data fyzicky umístěna. 
Tomáš Vejlupek: V poslední době 
jsme začali nabízet oborová řešení 
pod názvem Knowledge Gate, kde 
jsou zpřístupněny soubory informací 
a nástroje relevantní pro vybrané 
obory činnosti. Například KGATE4Ma-
nagingPlaces poskytuje syntetické in-
formace o zájmových lokalitách, které 
lze využít při hledání investic do ne-
movitostí nebo při rozhodování, kde 
se má organizovat nějaká akce. Vy-
užití takových řešení formou služby je 
jednoduché a může se uplatnit třeba 
v případě, kdy si zákazník potřebuje 
udělat jednorázovou rešerši nebo sle-
dovat nějakou zájmovou oblast jen po 
omezenou dobu. 

Působíte výhradně v Česku,  
nebo jste pronikli i do zahraničí?
Bořivoj Kostka: Těžištěm našeho byz-
nysu je Česká republika, ale několik 
zajímavých projektů jsme dokončili 
i pro zahraniční zákazníky, například 
v Řecku nebo v Číně. Vždy ale ve spo-
lupráci s lokálním partnerem, který za-
jistí zákaznickou podporu.
Tomáš Vejlupek: Uspěli jsme i v glo-
bálním měřítku, třeba pro společnost 
PayPal jsme uskutečnili časově ome-
zený projekt pro sledování a hodnocení 
ohlasu jejich zákazníků na nové uživa-
telské rozhraní. Nebo jako jediná česká 
firma jsme se stali součástí mezinárod-
ního konsorcia pro řešení bezpečnost-
ního projektu PEONEER, jehož cílem je 
zpracovávat a automaticky interpretovat 
data získaná družicovým snímkováním 
Země. 

alexander lichý

rozhovor   l    CFO world


