
Legenda k používaným termínům 
na Power BI a pokročilých Excel kurzech

Martin Haman 

Pavel Adam

Power BI  
slovník pojmů 



Obsah

2 Plochý (flat file) a dělený 
zdroj (delimited file) 
vs. nestrukturovaný 
(unstructured file) 
a částečně strukturovaný 
zdroj

Plochý zdroj (Flat file)

Dělený zdroj 
(Delimited file)

Nestrukturovaný zdroj

Částečně strukturovaný 
zdroj

2 Datový zdroj (Data source)

3 Datový typ (Data type)

3 Formátovat jako tabulku 
(tzv. Chytrá tabulka, Excel 
Smart Table)

4 Formát dat

4 Formátovat (nastavit 
formát dat)

4 Transformace dat 
(Transform data)

5 Power Query prostředí 
(Power Query okno, 
editor Power Query)

6 Dotaz (Power Query 
datový dotaz či Datová 
transformace, Query)

6 DAX dotaz (DAX query)

6 Rozšířený editor 
(Advanced editor) Power 
Query

7 M jazyk (M language), 
někdy též Power Query

7 Převést sloupce na řádky 
(Unpivot)

Tento publikovaný slovník pojmů vznikl 
jako unikátní studijní pomůcka pro absol-
venty workshopů. Jednotlivé pojmy sice 
student na kurzech zaslechne, ale nemusí 
si hned vše poznačit nebo jim rozumět. 
Proto i s odstupem času může nahlédnout 
do slovníku a lépe pochopit Power 
BI terminologii. Například slovo „report“ 
může znamenat ve firmě účastníka kurzu 
něco jiného, než jak je chápáno na kurzech 
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Plochý (flat file) a dělený zdroj (delimited file) vs. nestrukturovaný 
(unstructured file) a částečně strukturovaný zdroj

Datové zdroje rozlišujeme na ploché, dělené a nestrukturované podle toho, 
jak jsou v nich uloženy informace.

Plochý zdroj (Flat file)
Obsahuje data uspořádané do jednotlivých sloupců a řádků, typickým 
příkladem jsou soubory CSV a jednotlivý list Excelu. Plochý datový zdroj je do 
Power BI načten automaticky ihned, jakmile uživatel určí soubor k načtení. 
Často se při načtení dat načtou i datové typy (například chytré tabulky excelu 
nebo SQL databáze). Ploché zdroje jsou nejpřátelštější na načítání dat do 
Power BI a práci s daty.

Dělený zdroj (Delimited file)
Také obsahuje data uspořádaná do sloupců, ale data jsou ve formě textových 
řetězců, kdy příslušnost hodnot k jednotlivým sloupcům určuje buď pořadí zna-
ků, nebo dělení pomocí pomocných rozdělovacích znaků (například hvězdiček, 
kolmítek, tabulátorů). 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 nestruktu-
rovaného 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 excelový soubor (tzn. několik 
excelovských listů), XML. 
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: extrahuje, 
transformuje, načítá. 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.

Datový typ (Data type)
Typ (tvar), v jakém je informace uložena: číslo (například desetinné, celé, 
procento), textový řetězec, datum, datum a čas, čas, trvání, 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 konkrét-
ních sloupců).

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

Formátovat (nastavit formát dat)

Takzvaně nastavit na-
příklad buňku/sloupec 
v Excelu na formát dat 
DATUM, barvu zelenou, 
černé ohraničení atd.
V Power BI se nastavuje 
formát automaticky 
pro celý sloupec dat, 
například měna.

Transformace dat (Transform data)
Úprava dat, aby výsledná data splňovala požadavky tvůrce transformace – 
typicky data vyčistila, spojila s jinými daty a předzpracovala nejčastěji do 
ploché tabulky tak, aby byla data strojově čitelná a připravena pro konzumaci 
BI reportem. Mezinárodní označení transformace dat je typicky ETL: Extract – 
Transform – Load, tzn. extrahovat data, transformovat a načíst je do datového 

modelu. Transformační úpravy velmi často mají více (transformačních) kroků. 
Prostředí, které se k datové transformaci v Power BI a Excelu používá, se 
nazývá Power Query (viz. dále).

Jednotlivé transformace se uklá-
dají jako položky v seznamu – tvoří 
postupný návod přípravy dat. Na 
obrázku vidíme krok extrakce dat 
z datového zdroje a následující 
dva transformační kroky (tedy díly 
Power Query dotazu).

Power Query prostředí (Power Query okno, editor Power Query)
Prostředí, ve kterém uživatel vytváří datové transformace. Umožňuje načíst 
a pracovat s téměř jakýmkoliv zdrojem dat. Typicky s CSV, TXT, Excel soubory, 
ale i databázemi (například SQL, Access, SAP), webovými zdroji a informační 
systémy s funkčním datovým rozhraním (typicky API rozhraní, XMLA endpoint). 
Umí spojovat více tabulek (datových zdrojů). V Power Query okně lze data 
transformovat pomocí grafického uživatelského rozhraní, funkcí (podobně 
jako v Excelu), lze i vytvářet vlastní uživatelské funkce a tyto používat. 
Výsledkem posloupnosti datových transformací je Power Query dotaz 
(viz. níže).
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Dotaz (Power Query datový dotaz či Datová transformace, Query)
Výsledek posloupnosti kroků datových transformací. Nejčastěji je výsledkem 
plochá tabulka, 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 
jsou základní kameny datového modelu (viz. str. 13).
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: 2021-12-31 nebo 31.12.2021). Jednotlivé 
PQ datové dotazy lze mezi sebou dále kombinovat (například slučováním 
nebo připojováním). Jeden PQ datový dotaz však může kombinovat data z více 
datových zdrojů bez nutnosti odkazovat se na další PQ dotazy.

DAX dotaz (DAX query)
Dotaz z uživatelského rozhraní reportu (typicky z vizuálu, v případě Excelu 
z kontingenční tabulky) vůči datovému modelu v jazyce DAX.

Rozšířený editor (Advanced editor) Power Query
Editor a prohlížeč Power Query kódu, který ukazuje sled příkazů transformač-
ních kroků.

M jazyk (M language), někdy též Power Query

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

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:
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Následuje obrázek po převodu:

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 vytváří dotaz 
nový. Sloučením 
v dotazu přibývají 
počty sloupců, 
i když prvotním vý-
sledkem sloučení 
je jediný sloupec 
navíc – ten však 
obsahuje tabulky 
místo hodnot. 
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.

Seskupit (Group By)
Sloučení dat ze 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 typicky snižují. Pro rozdělování dat do určitých skupin lze však použít 
seskupení se zachováním všech řádků (All Rows).
Stav před Seskupením:

Nastavení operace Seskupit:
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Výsledek operace Seskupit:

Power Query Parametr
Někdy nazývaný také jako (PQ) 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. Konzument reportu (tzn. ne 
report developer) nemůže hodnotu PQ proměnné ovlivnit.

Například lze filtrovat tabulku obchodníků dle konkrétního jména, které 
následně může být změněno:

DAX parametr
DAX obdoba Power Query parametru. DAX parametr ovlivňuje, jakým způso-
bem a jaká data z datového modelu jsou zpracována (co je z nich vypočteno). 
DAX parametr je typicky určen pro interakci s konzumentem reportu (různé 
if-then analýzy a modelování obecně). DAX jazyk je vysvětlován dále.

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)“, 
které počítá výskyt jedinečných záznamů (tzn. samotné záznamy nemění).
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Databáze
Je systém uložení dat (souborů) s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory 
jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů.

Datový sklad (DWH = Data WareHouse)
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). Oproti databázi poskytuje datový 
sklad i definované metriky, které uživatel DWH používá. Struktura datového 
skladu je optimalizována dle potřeb pro dotazování a získání potřebných 
informací > normalizace dat.

Datový
sklad

Marketingové
kampaně

CRM

Internet

ERP 
systémy

HR

Finance/
účetnictví

Další…

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 Desktopu. 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.

Primární klíč
Údaj pro databáze v Power BI a Excelu existuje, ale je automaticky vytvářen 
bez interakce uživatele při některých operacích (distinct řádky, group operace, 
proklamace dim_date jako hlavní datumové tabulky v DAX atd). Jednoznačně 
identifikuje každý záznam tabulky (pomocí jednoho nebo více sloupců). Nesmí 
obsahovat hodnotu Null. Vhodné je použít nevýznamový primární klíč (pole 
autonumber).
Na obrázku definován ikonou 1:

Cizí klíč
Údaj pro databáze v Power BI a Excelu existuje, ale pouze jako druhá část 
relačního propojení (1:*, 1:1). Často obsahuje duplicitní položky. Je párován na 
primární klíč druhé tabulky. Jedná se o jedno nebo více polí (sloupců).

Faktová tabulka
Jádro každého datového schématu tvoří jedna nebo několik faktových tabu-
lek. 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 (dimenzionální-
mi tabulkami).
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Dimenze (Dimension), dimenzionální tabulky
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,…
Dimenze jsou často využívány na filtrování vícero existujících faktových 
tabulek stejným parametrem.

Schéma Hvězda (Star schema)
Dimenzní tabulka je vázána přímo na faktovou (bez nutnosti dalších relačních 
spojení). Informace z DimProdukt, DimPodkategorie, DimKategorie neleží 
ve třech různých dimenzích, ale přímo v jedné (data seskupeny) napojené na 
faktovou tabulku. Power BI pracuje nejefektivněji (nejrychlejší DAX výpočty), 
je-li ve schématu hvězdy.

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 přehled i změnu zápisu funkcí a vzorců v Power Query 
okně (pro M jazyk = Power Query):

 

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, 
ale i všechny řádky pro clusterizaci 
dat).

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 mohou to 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:
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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 uživatelsky definovaným DAX kódem.

DAX počítaný sloupec (DAX calculated column)
Jedná se o výpočet v podobě nového sloupce, jako v případě klasických Excel 
tabulek. 
Pozn: Pozor na náročnost výpočtů DAX počítaných sloupců.

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

Power BI
Název pro skupinu nástrojů a služeb pro snadnější, rychlejší a efektivnější 
vizualizaci dat. Dále Power BI umí efektivně a zabezpečeně sdílet sestavy 
kolegům a klientům. 

Power BI – Desktop okno
Jakmile se načtou data do datového modelu, můžeme tvořit v Desktop okně 
relace (model pohled), nastavovat formáty (data pohled) a samozřejmě tvořit 
vizuály (sestava pohled). V pravé části máme postranní panel s filtry, vizuály 
a daty (pole).
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Vizuál
Je samostatný prvek Power BI reportu, který koncovému uživateli zobrazuje 
požadovaná data (např. 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 (viz úprava interakcí dále).

Upravit Interakce (Edit interaction)
Tato volba umožňuje nastavit vzájemné ovlivňování (neovlivňování) vizuálů 
na stránce reportu. Vypnutím interakci pak zafiltrování dat v určitém vizuálu 
nezafiltruje data v dalších vizuálech. Defaultní nastavení Power BI je aktivní 
interakce mezi všemi vizuály.
Pozn.: Vizuály postavené na R-ku anebo Pythonu jsou ovlivňované ostatními 
vizuály, ale tyto ostatní vizuály nereagují na filtrace v R-kových a Pythonových 
vizuálech.

Vlastní vizuál (Custom vizual)
Vlastní vizuály lze přidat pomocí tlačítka Další vizuály, pak pravděpodobně 
Z AppSource:

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

Průřez (Filtr, Slicer)
Průřez je tvořený a zobrazovaný jako ostatní vizuály v Power BI. Jeho jedinou 
funkcí je filtrovat hodnoty. Výběr hodnot k filtrování může mít mnoho podob – 
klasická zatržítka, přepínače, osy (pro čísla nebo datumy), tlačítka (i s obrázky) 
nebo rozbalovací nabídky.
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Filtr (Filter)

Filtry můžeme mít na úrovni vizuálu, strany reportu, 
celého reportu (lze mezi ně počítat i podrobnou ana-
lýzu). K dispozici jsou v panelu pravé části obrazovky 
Power BI okna, redukují zobrazovaná data stejně, 
jako by tak učinila stejná volba ve vizuálu Slicer.

Podrobná analýza (Drill through)

Filtr s odkazem z určitého vizuálu na další stranu 
reportu s libovolnými detaily, ale zobrazené 
detaily jsou zafiltrovány hodnotami, ze kterých 
byla podrobná analýza volána. Například v grafu 
na první straně je ziskovost za jednotlivé vyráběné 
modely. Podrobná analýza na všechny vyráběné 
modely umožní odkaz na další stranu s podrobnými 
informacemi o konkrétních modelech, podrobná 
analýza na jeden určitý model ukáže podrobné 
informace o tomto jednom určitém modelu.

Procházení hierarchie dolů a nahoru (Drill down, Drill Up)
Pokud je v hodnotách vizuálu (ať v řádcích či sloupcích) více hierarchicky 
spojených položek, například Banka a v ní jednotlivé účty, tak se objeví 
v záhlaví vizuálu šipky dolů. Procházení hierarchickou strukturou směrem dolů 
je Drill down (v příkladě jdu ze skupiny hodnot Banka na skupinu hodnot Účty), 
návratem k nadřízené struktuře hierarchie je Drill up.

Záložka (Bookmark)

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

Popis (Tooltip)

Zobrazí doprovodné či vysvětlu-
jící informace k danému vizuálu 
formou bubliny, která se objeví po 
najetí myši na zobrazené hodnoty 
vizuálu. Velmi často je používán 
jako komentář (doprovodná 
informace) k vizuálu. Podobně jako 
Drill through, i Tooltip zobrazuje 
informace v kontextu těch údajů, 
na které míří kurzor myši.
Defaultní podoba popisu může být 
přepsána uživatelskou podobou. 

Report
Report je výsledek práce v Power BI Desktopu (po publikování se z reportu 
stává sestava, viz dále). Report je konkrétní soubor s příponou PBIX. Vždy 
obsahuje datový model a zpravidla obsahuje více stran a na nich množství 
vizuálů různých typů, jak můžeme vidět na obrázku dále (jedna strana reportu):
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Stránka reportu (Report page)
Jedná se o konkrétní jednu stranu reportu. Počet stran není nijak limitován.
Pozn.: Nedoporučujeme vytvářet mnohé desítky stran reportů, místo toho 
použijte filtry pro zobrazení různých údajů na téže straně reportu.

Motiv (Téma, Theme), vizuální identita
Umožňuje nasadit korporátní identitu. Ty správné barvy, písmo a další. 
Bez nutnosti procházet a nastavovat jednotlivé vizuály.
Nefunguje na vlastní (custom) vizuály, pouze na Power BI inherentně přítomné 
výchozí vizuály (ideálně s výchozím nastavením).

Mobilní rozložení (Mobile layout)
Rozložení stránky reportu 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.

Šablona (PBIT soubor)
Vytvořený report (tj. PBIX soubor) v sobě obsahuje datový model s údaji, které 
byly získány z dotazovaných datových zdrojů, často na základě Power Query 
parametrů. Šablona (PBIT soubor) je způsob, jak uložit vytvořený report tak, 
aby obsahoval datové transformace, propojení dat, DAX míry a vizuály, ale aby 
NEobsahoval data extrahovaná z datových zdrojů. Sdílením PBIT souboru (přes 
e-mail, na síťovém disku) tedy sdílíte, jak se s daty má pracovat a jak mají být 
výsledky vizualizovány, ale data samotná nesdílíte – pokud nemá k datovým 
zdrojům uživatel PBIT souboru přístup, dat nebude schopen dosáhnout.
Při otevírání PBIT souboru je uživatel nucen definovat PQ parametry, lze tak mít 
jeden identický datový model.
PBIT soubor je možný způsob, jak dodržet datovou bezpečnost (nesdílet data 
všem, ale pouze těm, kteří k datům 
mají přístup), přesto je lepší způsob 
publikace reportu do webové služby 
a následné využití RLS nebo OLS (viz 
dále).

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)
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• 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)

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 a samot-
ného reportu do cloudu (Power BI webové služby).

Power BI webová služba
Jedná se o cloudové prostředí, kam mohou uživatelé Power BI publikovat 
svoje reporty. Webová služba je dále členěna na jednotlivé pracovní prostory 
(Workspace, viz dále), které umožňují správu přístupů k datovým sadám 
a sestavám (viz dále) a dispozici se zdroji nutnými pro korektní nastavení 
pravidelných refreshů datových sad (gateway, viz dále).

Tenant
Tenant je prostředí Power BI, které obsahuje správu zdrojů dostupných vaší 
skupině: předplacených funkcionalit, uživatelů, domén a skupin. Tenant 
musí být spravován administrátorem, s ohledem na množství IT navázaných 
nastavení doporučujeme, aby správce tenantu byl z IT oddělení. 
Tenant je vázán na DNS doménu – typicky je tenant nastaven pro e-mailové 
účty stejné přípony (například e-maily končící @skoda-auto.cz).

Pracovní prostor (Workspace)
Pracovní prostor (Workspace) je vyhrazený prostor webové služby, do kterého 
jsou publikovány reporty a který dále organizuje datové sady, sestavy, dashbo-
ardy, datové toky a Power BI aplikace. V pracovním prostoru administrátoři 
pracovního prostoru (jde typicky o Power BI developery) nastavují politiku 
přístupu jak k pracovnímu prostoru (jmenují další administrátory, členy 
pracovního prostoru, přispěvatele a čtenáře), tak k datovým setům, i způsob 
sdílení reportů (dashboardů, podkladových dat) pro koncové zákazníky 
a další Power BI developery, kteří chtějí používat existující datové sady jako 
vstupy pro další BI reporting. V pracovním prostoru developer nastavuje 
datové brány k jednotlivým datasetům, určuje kdy, mají probíhat pravidelné 
refreshe datových sad, a pouze v pracovním prostoru může developer vytvářet 
dashboardy.
Pracovní prostor nemá v Power BI Desktopu alternativu – existuje pouze 
v cloudu.
Každý pracovní prostor existuje v přidělené kapacitě (viz níže). 
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Pracovní prostor může být 
buď osobní (dostupný pouze 
jednomu pevně danému účtu, 
takovýto prostor se jmenuje 
„My Workspace“), nebo sdílený 
(veškeré jiné pracovní prostory 
než My Workspace). 

Sdílená a dedikovaná kapacita 
Publikací reportu do webové služby proběhne nahrání reportu na cloudový 
server, který se stará jak o nastavené refreshe datových sestav, tak udržuje 
datový model k dispozici pro dotazy koncových zákazníků.
Sdílená kapacita je server Microsoftu, který je sdílený s mnoha dalšími PBI 
developery z různých zemí, oblastí a firem. Ve sdílené kapacitě nemáte 
vyhrazenu ani výpočetní, ani paměťovou kapacitu serveru. V konečném 
důsledku nastavený refresh datového zdroje proběhne často až několik 
minut poté, co byl nastaven pro svoji aktivaci. Reporty ve sdílené kapacitě 
neposkytují některé funkcionality jako reporty v dedikované kapacitě (typicky 
mají omezenější možnosti v počtu refreshů za den s minimálním rozestupem 
30 minut mezi refreshi pro jeden datový set, datové modely musí mít menší 
velikost, nepodporují notifikace).
Dedikovaná kapacita je server Microsoftu se zarezervovaným výpočetním 
a paměťovým zdrojem pro PBI developery jednoho tenantu (viz str. 29) 
v cloudovém serveru, jde o zarezervovanou kapacitu pro potřeby vaší 
skupiny vaší firmy. Zarezervování výpočetních a paměťových zdrojů – a jejich 
nepřetěžovaní – ve svém důsledku znamená, že nastavené refreshe datových 
zdrojů probíhají do několika vteřin od nastaveného času refreshe. Máte také 
k dispozici veškeré dostupné funkcionality. Refreshe jednoho datového setu 
nejsou omezené denním stropem. Dedikovaná kapacita umožňuje její správu 
a sledování jejího vytěžování administrátorem tenantu. Dedikovaná kapacita 
je přístupná na základě licenční politiky Microsoftu – buď ve tvaru PPU licencí 
(premium per user), nebo licencováním kapacity určité velikosti (v dostupném 
škálování Microsoftu) pro váš tenant.

Datová brána (Data Gateway)
Datová brána nemá obdobu v Power BI Desktopu, ve kterém report přebírá 
autorizace PBI developera k přístupu k datům – tzn. přistoupí tak pouze 
k těm informacím, ke kterým má developer přístup. Report vypublikovaný 
do webové služby nedokáže převzít přístupová práva k datovým zdrojům 
a datový zdroj zase nemůže jen tak z ničeho nic poznat, že má ke svému obsahu 
připustit webovou službu.
Datová brána řeší tyto problémy: zpřístupňuje datové zdroje datovým setům 
dle nastavení jednotlivých PBI developerů. Jedna datová brána může být 
používána více datovými sety i více PBI developery. Zjednodušeně řečeno jde 
o technický účet, který autorizuje přístup datových setů ke zdrojovým datům. 
Administrátor tenantu pak autorizuje PBI developery k používání jednotlivých 
datových bran.
Datová brána tedy propojuje datový zdroj z webovou službou a s PBI 
developerem. 
Jeden datový set může používat více datových bran. Má-li datový set několik 
datových zdrojů, stačí, aby jeden datový zdroj neměl přiřazenou datovou 
bránu, a datový set nemůže být refreshován. 

Sestava
Po publikování reportu do Power BI webové služby se daný report rozpadne 
na sestavu a datovou sadu. Sestava existuje pouze v Power BI webové službě 
a jedná se o grafickou část původního Desktop reportu s vizuály a vizuální 
identitou, která vypadá totožně jako zobrazení reportu v Power BI Desktop. 
Sestava však neobsahuje data datového modelu – ty jsou uloženy v datové 
sadě (datasetu, viz dále), proto každá sestava musí být napojena na alespoň 
jeden dataset.
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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, často relačně spojených, a DAX míry. Zobrazení 
a možnosti jsou jiné než v Power BI Desktop.
Na datové sady se lze napojovat sestavami. Jedna datová sada může být 
zdrojem pro více sestav, nemusí však mít vůbec žádnou sestavu. Datová sada 
může být konzumována nejen sestavou, ale i napojením se na datovou sadu 
z Excelu (typicky Analyze in Excel).

Datové sady Power BI – jako zdroj v Power BI Desktop

Publikované datové sady lze využít jako zdroj pro další reporty 
v Power BI Desktop. Jedná se o možnost připojení k datům, která 
leží v Power BI webové službě. Výhodou je „centrální“ správa 
a aktualizace dat.

Řídící panel (Dashboard)
Řídící panel vzniká pouze v Power BI webové službě, neexistuje jeho 
ekvivalent v Power BI Desktop. Jedná se o sestavu složenou z vizuálů (ve tvaru 
dlaždic) poskládaných z jednoho nebo více publikovaných reportů. Lze kom-
binovat vizuály z různých reportů pro tvorbu komplexních přehledů. Interakcí 
z jednotlivými vizuály (dlaždicemi) se lze prokliknout na detaily té sestavy, 
z které integrovaný vizuál pochází.

Power BI aplikace (Power BI app)
Jedná se často o soubor řídících panelů a sestav na jednom místě dostupných 
přes webový odkaz (podobně jako stránky e-shopu) jak z počítače, tak 
z chytrých mobilů. Nastavení Power BI aplikace obsahuje správu přístupů jak 
k aplikaci, tak k podkladovým datům. Power BI aplikace nemá ekvivalent 
v Power BI Desktopu – jde čistě jen o cloudovou službu. Většinou je Power BI 
aplikace podpořena doprovodnými odkazy, možností komentování a týmové 
práce. Každá Power BI aplikace je vázána na určitý pracovní prostor.

© C A F I N32 33



© 2022 CAFIN


	Plochý (flat file) a dělený zdroj (delimited file) vs. nestrukturovaný (unstructured file) a částečně strukturovaný zdroj
	Plochý zdroj (Flat file)
	Dělený zdroj (Delimited file)
	Nestrukturovaný zdroj
	Částečně strukturovaný zdroj
	Datový zdroj (Data source)
	Datový typ (Data type)
	Formátovat jako tabulku (tzv. Chytrá tabulka, Excel Smart Table)
	Formát dat
	Formátovat (nastavit formát dat)
	Transformace dat (Transform data)
	Power Query prostředí (Power Query okno, editor Power Query)
	Dotaz (Power Query datový dotaz či Datová transformace, Query)
	DAX dotaz (DAX query)
	Rozšířený editor (Advanced editor) Power Query
	M jazyk (M language), někdy též Power Query
	Převést sloupce na řádky (Unpivot)
	Sloučit dotazy (Join)
	Připojit dotazy (Append)
	Seskupit (Group By)
	Power Query Parametr
	DAX parametr
	Jedinečné položky (Distinct)
	Databáze
	Datový sklad (DWH = Data WareHouse)
	Power Pivot
	Datový model
	Kostka (OLAP kostka, Cube)
	Primární klíč
	Cizí klíč
	Faktová tabulka
	Dimenze (Dimension), dimenzionální tabulky
	Schéma Hvězda (Star schema)
	Schéma Vločka (Snowflake schema)
	Relace
	Kardinalita datové relace
	Řádek vzorců (Formula bar)
	Agregovat (sumarizovat)
	DAX jazyk (Data Analysis eXpressions)
	DAX míra (DAX measure)
	DAX implicitní a explicitní míra (Implicit / explicit measure)
	Implicitní míra
	Explicitní míra
	DAX počítaný sloupec (DAX calculated column)
	DAX tabulka (DAX table)
	Power BI
	Power BI – Desktop okno
	Vizuál
	Upravit Interakce (Edit interaction)
	Vlastní vizuál (Custom vizual)
	Průřez (Filtr, Slicer)
	Filtr (Filter)
	Podrobná analýza (Drill through)
	Procházení hierarchie dolů a nahoru (Drill down, Drill Up)
	Záložka (Bookmark)
	Popis (Tooltip)
	Report
	Stránka reportu (Report page)
	Motiv (Téma, Theme), vizuální identita
	Mobilní rozložení (Mobile layout)
	PBIX soubor
	Šablona (PBIT soubor)
	Aktualizovat (Refresh)
	Cloud
	Publikovat (Publish)
	Power BI webová služba
	Tenant
	Pracovní prostor (Workspace)
	Sdílená a dedikovaná kapacita 
	Datová brána (Data Gateway)
	Sestava
	Datová sada (Dataset)
	Datové sady Power BI – jako zdroj v Power BI Desktop
	Řídící panel (Dashboard)
	Power BI aplikace (Power BI app)
	Obsah

	Tlačítko 58: 
	Stranka 9: 
	Stranka 18: 

	Tlačítko 57: 
	Stranka 9: 
	Stranka 19: 

	Tlačítko 63: 
	Stranka 9: 
	Stranka 19: 



