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MAMA AI
The MAMA AI

● nová evropská technologická společnost
○ umělá inteligence (AI)
○ porozumění textu, rozpoznávání hlasu
○ generování textu
○ konverzační inteligence
○ hlasoví asistenti, chatboti
○ AI a Cloudové technologie

● 25+ let historie teamu v IBM (Watson)

https://themama.ai/
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Projekt COVID Report

● Unikátní projekt (v evropském i světovém kontextu)
● Otevřená data (ÚZIS)
● Špičková strojová automatizace (MAMA AI)
● Personalizovaný obsah
● Řada technologických inovací
● Spolehlivý produkční provoz přes 4 měsíce
● Široká dostupnost (Mobilní Rozhlas)
● Vysoký zájem společnosti
● Pro-bono aktivita
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Projekt COVID Report

Cíl: Informovat občany o skutečném počtu nakažených a nových přírůstcích přímo v místě 
jejich bydliště, zaměstnání nebo tam, kde bydlí jejich blízcí. Tlumit případnou paniku, ale 
také posilovat obezřetnost v místech, kde počty případů rostou.
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Projekt COVID Report

Cíl: Informovat občany o skutečném počtu nakažených a nových přírůstcích přímo v místě 
jejich bydliště, zaměstnání nebo tam, kde bydlí jejich blízcí. Tlumit případnou paniku, ale 
také posilovat obezřetnost v místech, kde počty případů rostou.

Historie:
● září 2020 - e-maily o aktuální covidové situaci na základě dat z ÚZIS pro Nové Strašecí
● do prosince 2020 - automatizace a rozšiřování reportů, grafy s historickým vývojem
● únor 2021 - spolupráce s Mobilním Rozhlasem (Munipolis)
● březen 2021 - pilotní verze pro 5 a o týden později pro 1200 obcí - produkční systém
● duben 2021 - reporty pro všech 6280 obcí v ČR
● červen 2021 - informace o proočkovanosti na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
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Mobilní Rozhlas ~ přístup k občanům

● Platforma pro občany a místní samosprávy
● Aplikace a webové rozhraní s lokálními 

informacemi šitými na míru potřebám občanů
● Grafická forma prezentace
● Expanze do dalších států Evropy

ÚZIS ~ aktuální a ověřený zdroj dat

● Epidemiologická charakteristika nákazy COVID-19 
na úrovni obcí

● Vykázaná očkování na úrovni krajů a obcí s 
rozšířenou působností (ORP)

● Každodenní aktualizace

MAMA AI ~ analýza a srozumitelná prezentace

● Využití metod automatického generování textu pro 
srozumitelnou prezentaci dat

● Personalizované grafy historického průběhu
● Porovnání s okolními obcemi
● Výpočetní výkon pro zpracování dat

Spolupráce:

ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a 
statistiky) - oficiální poskytovatel 
zdravotnických dat a statistik v České 
republice

MAMA AI - služby a produkty v oblasti 
zpracování přirozeného jazyka a umělé 
inteligence 

Mobilní Rozhlas - platforma společnosti 
Munipolis pro občany a samosprávy
https://www.mobilnirozhlas.cz/
(munipolis.sk, munipolis.de, munipolis.co.uk)

Data

Obsah

Platforma

https://www.mobilnirozhlas.cz/


Zdroje

● Epidemiologická charakteristika nákazy COVID-19 na úrovni obcí ~ ÚZIS
● Epidemiologická charakteristika městských částí hlavního města Prahy ~ ÚZIS
● Vykázaná očkování na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností (ORP) ~ ÚZIS
● COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle krajů ČR ~ ÚZIS
● Počty obyvatel v obcích a krajích ~ ČSÚ
● Skloňování názvů obcí (číselník statistického metainformačního systému) ~ ČSÚ
● Hranice územních samosprávných jednotek ~ ČÚZK
● Obecné generování slovních tvarů (MorphoDiTa) ~ ÚFAL MFF UK
● Mapování LAU2 kódů na ORP kódy, chybějící tvary názvů obcí a další ~ MAMA AI
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Datové sady ÚZIS
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Platforma Mobilní Rozhlas
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➢ Očkováno 1. dávkou … procento obyvatel příslušného správního obvodu očkovaných 
proti COVID-19 první dávkou

➢ Ukončená očkování … procento obyvatel příslušného správního obvodu s ukončeným 
očkováním proti COVID-19

➢ Nové případy celkem … počet nových případů, tedy počet osob pozitivně testovaných 
na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 za včerejší den

➢ Nové případy 65+ … počet nových případů, tedy počet osob pozitivně testovaných na 
přítomnost viru SARS‑CoV‑2 ve věkové skupině 65+ za včerejší den.

➢ Pozitivních za 14 dní … počet osob pozitivně testovaných na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 (původce onemocnění COVID‑19) v dané samosprávě za posledních 14 dní

➢ Místo v celostátním pořadí … pořadí samosprávy v celostátním žebříčku podle míry 
pozitivity - řazeno od nejvyšší po nejnižší

➢ Vývoj pozice v ČR … změna pořadí v celostátním žebříčku oproti předcházejícímu dni
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https://novestraseci.mobilnirozhlas.cz/covid-report



https://brno.mobilnirozhlas.cz/covid-report



https://praha4.mobilnirozhlas.cz/covid-report



Generování textu - příklady

● Shoda v gramatickém rodě a čísle
○ ... přibyl 1 nový případ
○ … přibyly 2 nové případy
○ … přibylo 5 nových případů

● Skloňování názvů obcí a krajů
○ V Jihomoravském kraji ...
○ Ve Středočeském kraji ...
○ … Praha 8 (zahrnuje i Březiněves, Ďáblice a Dolní 

Chabry) …
● Hodnotící popisky

○ situace se zlepšila … , situace se výrazně zhoršila
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Žebříček obcí podle % nakažených

● 1. místo žebříčku = nejvyšší poměr nakažených za posledních 14 dní vztažený k počtu 
obyvatel obce

○ V textu může být uvedeno například:
■ Patříme mezi 7 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.

● Poslední (6276.) místo žebříčku = nejnižší poměr nebo žádný nakažený za posledních 14 
dní v dané obci/samosprávě

○ V textu může být uvedeno například:
■ V celostátním žebříčku obcí patříme mezi 5851 obcí, ve kterých není aktuálně hlášen žádný nový případ 

COVID-19 za posledních 14 dní.
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Grafy historického vývoje nákazy

● Historický průběh (% nakažených za 14 dní)
● 3 úrovně porovnání s okolními obcemi/městy (algoritmus na určení relevantních obcí v okolí)

○ přilehlé obce
○ širší okolí
○ srovnatelně velká města v kraji / velká města v kraji / velká města

● Detailní informace v tabulce, vč. incidence (7d-100k)



Konzistence dat
● Synchronizace s aktualizacemi datových sad na 

stránkách ÚZIS
● Kontrola konzistence dat

○ integrita datové sady
○ časové značky
○ kontrolní součty

● Reportování detekovaných problémů
○ úzká spolupráce s ÚZIS
○ jednotná indexace, identifikátory, redundance

● Cache na straně MAMA AI i Mobilního Rozhlasu
● Datové rozhraní (API) obsahuje časovou značkou 

poslední aktualizace
● Aktivní monitoring

Aktivní monitoring v site24x7.eu
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Výsledky - návštěvnost
● Po spuštění COVID reportů (10. 3.) více než dvojnásobný denní průměr návštěvnosti

○ únor 2021: průměr 5 tis./den
○ březen 2021: průměr 12 tis./den (nejvyšší počet za jediný den: 17. 3. - 58 tis. návštěv)
○ duben 2021: průměr 11 tis./den

● Statistiky návštěvnosti stránek s COVID reportem
○ březen 2021: 220 tisíc zobrazení za měsíc, průměrný strávený čas na stránkách: 3 minuty
○ duben 2021: 210 tisíc zobrazení za měsíc, průměrný strávený čas na stránkách: 2,5 minuty

● Anketa v březnu 2021
○ Otázka: “Je podle vás Covid report přínosný? Ohodnoťte prosím na škále 0-10.” 
○ 1800 respondentů - výsledné hodnocení: 7,8/10

● Zvýšení počtu aktivně zapojených obcí
○ únor 2021: 1200 samospráv
○ červen 2021: 1700 samospráv (540 tis. registrovaných občanů)
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Odkazy v médiích
mobilenet.cz: Startuje COVID report pro obce, nabídne přesné informace o situaci na 
jejich území 

svetchytre.cz: Kolik je v mém městě nemocných koronavirem? Ukáže nová mobilní 
aplikace

eXtra.cz: Kolik lidí ve vaší obci má covid? A jste na tom lépe, než v sousední vesnici? 
Unikátní aplikace vám to ukáže

ÚZIS ČR: Mobilní rozhlas: Covid report – nová aplikace nad otevřenými daty
+ rozhovor s Martinem Komendou v Českém Rozhlase 11. 3. 2021

Česká televize (Události 16. 4. 2021): Umělá inteligence pomáhá starostům s orientací v 
epidemiologické situaci

TA.DI 04/2021 (Magazín Technologické Agentury ČR): COVID REPORT: Jedinečný projekt
denně informuje miliony lidí o skutečném počtu nakažených

https://mobilenet.cz/clanky/startuje-covid-report-pro-obce-nabidne-presne-informace-o-situaci-na-jejich-uzemi-43166
https://mobilenet.cz/clanky/startuje-covid-report-pro-obce-nabidne-presne-informace-o-situaci-na-jejich-uzemi-43166
https://svetchytre.cz/a/pqy5S/kolik-je-v-mem-meste-nemocnych-koronavirem-ukaze-nova-mobilni-aplikace
https://svetchytre.cz/a/pqy5S/kolik-je-v-mem-meste-nemocnych-koronavirem-ukaze-nova-mobilni-aplikace
https://www.extra.cz/kolik-lidi-ve-vasi-obci-ma-covid-a-jste-na-tom-lepe-nez-v-sousedni-vesnici-unikatni-aplikace-vam-to-ukaze
https://www.extra.cz/kolik-lidi-ve-vasi-obci-ma-covid-a-jste-na-tom-lepe-nez-v-sousedni-vesnici-unikatni-aplikace-vam-to-ukaze
https://data.nzis.cz/news-detail/cs/14-mobilni-rozhlas-covid-report-nova-aplikace-na-otevrenymi-daty/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100416/video/834092
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100416/video/834092
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/07/1623048618_TADI_12.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/07/1623048618_TADI_12.pdf


Projekt COVID Report

● Unikátní projekt (v evropském i světovém kontextu)
● Otevřená data (ÚZIS)
● Špičková strojová automatizace (MAMA AI)
● Personalizovaný obsah
● Řada technologických inovací
● Spolehlivý produkční provoz přes 4 měsíce
● Široká dostupnost (Mobilní Rozhlas)
● Vysoký zájem společnosti
● Pro-bono aktivita
● Spolupráce veřejné organizace se soukromým sektorem
● Velký potenciál na rozšiřování o další zdroje informací
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Jan Cuřín, jan.curin@themama.ai

Děkuji za pozornost
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