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Inkluzivní ekosystémy (otevřených) dat



„Observing Many Researchers Using 
the Same Data and Hypothesis Reveals 
a Hidden Universe of Idiosyncratic 
Uncertainty“

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2203150119



71 výzkumných týmů
1 261 modelů

Hypotéza: „More immigration will reduce 
public support for government provision of 
social policies“

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2203150119



https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2203150119



Velmi odlišné výsledky, způsobené volbami, 
které ani nebylo možné změřit. 

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2203150119



Zdroj: https://golemio.cz/insights/statistika-covid-19

https://golemio.cz/insights/statistika-covid-19








„Tým lidí v městské firmě Operátor ICT, který dělá z 
Prahy pomocí dat a technologií chytré město“































https://www.covid.praha.eu/

https://www.covid.praha.eu/


https://ockovani.praha.eu/

https://ockovani.praha.eu/


https://pragozor.cz/

https://pragozor.cz/


120 udržovaných dashboardů

4 000 hodin konzultací pro Prahu

Součást 90ti digitalizačních projektů 
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Open data



4 klíčové aspekty inkluzivních 
ekosystémů dat



Důvěra

Data owner Data analyst Decision maker
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Data re-use a inovace

Data owner

1st Data analyst
1st Decision maker

2nd Decision maker2nd Data analyst













Data owner Data analyst



Další otázky…













Kontext a obousměrný tok informací

Data owner Data analyst Decision maker









Motivace a emoce

?

Data owner Data analyst Decision maker



Motivation and emotion

Trust

Reuse of data and data innovation

Context and two way communication



Zlepšuje se situace nebo zhoršuje?

Vs

Není to tak katastrofické 



Motivace a emoce
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Open data

Data owners Data analysts Decision maker



Motivace a emoce

Důvěra

Re-use dat a inovace

Kontext a obousměrný tok informací



10 000 informačních systémů veřejné 
správy



100 000 tisíc úředníků



1,1 mld Kč

Objem uzavřených smluv v ČR v datové 
oblasti za roky 2017-2019



8 000 samostatných webů



Yes, It is



Rostoucí důvěra

Re-use dat a inovace

Zpětná vazba a pomoc státnímu sektoru





Co s tím

?



Spolupráce v rámci státu



RIA



Produktové metriky v legislativě



Chápání komplexity a pokora



Méně je někdy více



Data naivity
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