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„Ministerstvo financí utratilo v prosinci 2011 za IT podporu 

systému Státní pokladny téměř 4 miliony Kč!“  (Hrom.cz) 



Práce s daty 

• Nezaměřovat se jen na detail, konkrétní 
údaje, ale i přehledová data, která dodávají 
zjištěním z těchto údajů kontext. 

 

• Mít stejná zdrojová data. Z těch lze 
následně tvořit porovnatelné výstupy. 

 

• Jak předávat data včetně získaných 
informací? 



DATA + VIZUALIZACE = 
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Tvorba kvalitních dat 

– Každý z nás data nejenom zpracovává, ale zároveň je tvoří. 

 

– Když budu data dobře ukládat, v budoucnosti se mi to vyplatí. 
• Znovupoužití dat v následujících pracovních úkolech 

• Znovupoužití dat pro pracovní úkoly kolegů 

• Reporting činnosti 

 

– Strukturované ukládání informací 
• Nepíšu informace do souvislého textu, ale např. do tabulky 

• Data přibývají „dolů“ (řádky), nikdy „do strany“ (sloupce) 

• Data píšu na jedno místo (nikoliv např. každý rok do jiného souboru) 

• Data validuji (např. jejich sdílením s kolegy) 

 

– Řízení osobních údajů (GDPR) 
• Neznamená nemít osobní údaje, ale vědět kde jsou a řídit jejich tok 

 

 



Otevřená data 

– Otevřená data nejsou jen transparentnost vůči veřejnosti. 

 

– Otevřená data mám teď hned. 
• Nemusím je shánět týden po organizci. 

• Nemusím zvažovat, zda přínos dat nepřeváží náklady na jejich 
získání. 

 

– Otevřená data můžu předat dál. 
• Můžu je bez obav konzultovat s kolegy, nebo i zveřejnit. 

 

– Otevřená data jsou pro všechny stejná. 
• Můžeme se u jednoho stolu bavit nad svými výsledky. 

 

– Otevřená data jsou validována veřejností. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data as a Service 

• Není efektivní, aby se každý učil pracovat s daty a zdroji 
dat. 

 

• Základní zpracování dat nemusí dělat odborník na dané 
téma. Datový analytik může být student na stáži. 

 

• Tým datových analytiků, nebo datový analytik do každého 
týmu? Záleží na velikosti. 

 

• Kromě toho je potřeba 
– mít jednotný zdroj i úložiště dat 

– umět definovat požadavky na data 
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