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Příklad I. Open datové sady COVID19



Aktuální data flow COVID19

Analytická 
databáze

Automatizované reporty

Ruční reporty a analýzy

Open datové 
sady

Web

ISIN – sběrná 
databáze

KHS

Laboratoře

Nemocnice

Sociální služby

Trasování

Školy

Databáze 
zemřelých

CFA (Covid Forms App)

Základní registry

NRHZS

Problém v kterékoliv části systému ovlivní následující kroky zpracování.

Analytická 
procedura

Zdravotní pojišťovny

Registrace, rezervace, vakcinace



Časový aspekt sběru dat

Ročně uzavíraná data

• Standardní fungování většiny 
zdravotních registrů 
(přizpůsobeno IT řešení, 
zadávající osoby a instituce, 
zpracování)

• Dostatečný prostor na validaci 
a opravy dat

• Detailní data

• Neschopnost pružné reakce

Real-time data

• Poskytují „situační povědomí“ 
potřebné pro řešení pandemie

• Nepřipravenost IT infrastruktury 
ani lidských kapacit

• Nerealistická očekávání real-time
sběru dat (nikdo nechce Velkého 
Bratra, ale všichni čekají, že ve 
skutečnosti funguje) 

• Nyní všichni čekají, že cokoliv ze 
zdravotnictví je real-time

Převod rozsáhlého informačního systému do real-time podoby 
pokládám za jeden velkých úspěchů, ale za cenu enormního úsilí (a 

nelze ho pokládat za samozřejmost).



Analytická databáze a analytická procedura

1) Primární data z různých systémů se načítají do Analytické databáze
• desítky tabulek + číselníky 
• Pro běžné analýzy se nevyužívá (jen pro specializované výstupy nebo jako data pro další fáze)

2. Generování tabulek pro individuální záznamy 
• Validace a propojení dat, generování odvozených proměnných
• Tabulka testů, pozitivních, hospitalizovaných, registrovaných / rezervovaných / vakcinovaných; 

individuální open datové sady
• Podklad pro další analýzy i automatické generování  
• Otázka pozitivní případ (reinfekce) vs. pozitivní člověk a hospitalizace vs. hospitalizovaný člověk

3. Agregované univerzální tabulky
• Předpočítané agregované pohledy umožňující rychlou a flexibilní přípravu většiny rutinních reportů i 

nečekaných zadání
• Na rozdíl od individuálních záznamů neumožňují vše, ale v rámci svých možností výrazně urychlují a 

standardizují práci
• Pozitivity, hospitalizace, testy, vakcinace v různých geografických a věkových stratifikacích

Analytická procedura



Problémy a limitace

Spolehlivost a úplnost záznamů
• Kvalita dat v databázi je závislá na kvalitě vstupujících dat (infomační systémy laboratoří nemají žádné výpadky, nemocnice 

zadávají odpovědně i o víkendu, lékař vystavující žádanku se zamyslí, všechny dodané vakcíny jsou do systému zadány, 
všechny instituce mají dobrou zadávací kázeň atd.). Dodavatelé některých dat nejsou ochotni proces předání automatizovat a 
závisí na nepravidelné ruční práci jejich zaměstnanců.

Zpětné zadávání
• Celá řada údajů není zadána v den svého vzniku a je zpětně doplněna (v některých případech i řadu měsíců zpětně), 

popřípadě dotažena z jiných databází (např. základní registry).

Trvalé bydliště vs. Místo pobytu
• Různé systémy obsahují bydliště osob zadané různým způsobem, pro různé účely dává smysl různý způsob zadání bydliště

Dostupnost číselníků, seznamů, pomocných a demografických dat
• Časová náročnost zpracování a zejména automatizace výstupů závisí na kvalitě dat v jiných systémech (úplnost a stav 

aktualizace seznamů zadávajících zařízení, laboratoří, sociálních zařízení, škol, očkovacích center, demografická a mortalitní 
data ČSU, kapacita expertů posuzujících příčiny úmrtí atd.)

Robustnost IT systémů
• Dalším kritickým bodem analýz je schopnost dalších IT systémů (např. ztotožnění osob v základních registrech, přenosová 

kapacita sítí, údržba a kapacita serverů, optimalizace časového zpracování validací = detailnost validace vs. potřebný čas atd.)



Ochrana osobních dat vs. Právo na informace

GDPR

• Čím detailnější data o 
jednotlivcích, tím větší 
pravděpodobnost 
identifikovat konkrétní 
fyzickou nebo právnickou 
osobu

• Smazání rodných čísel a 
jmen nic neřeší, osoby lze 
identifikovat i kombinací 
jejich charakteristik

• Připravit data aby řekla vše 
co tazatel chce a zároveň 
neumožnila identifikovat 
osoby je analytická práce = 
čas

Právo na informace

• Občané mají právo na 
informace, zejména pokud 
vznikly za státní peníze

• Z hlediska přípravy jsou 
primární data jednodušší = 
export

• Hrozí riziko dezinterpretace 
pokud jsou data externě 
vyhodnocena bez znalosti 
limitací a zdrojů zkreslení

Důkladné zhodnocení situace klíčové



Nárůst šumu s detailem

?
Častý požadavek na stále detailnější a detailnější výstupy vede k nesmyslným a zavádějícím výsledkům.

Např. proočkovanost nad 100% obyvatel – zní podezřele, ale je důsledkem nedostatečné přesnosti demografických 
dat na úrovni malých obcí.  

Big picture Detail dává 
smysl



Paretovo pravidlo v praxi

Real-time sbíraná data 
obsahují vždy nějaký šum 

Projeví se zejména při velmi 
detailním pohledu

Odstranění veškerého šumu 
je velmi časově náročné a v 
praxi v podstatě 
neproveditelné z pohledu 
dostupných kapacit

Častá je představa o 
absolutní přesnosti dat = 
Velký Bratr ví vše J

Každá drobná nepřesnost je 
interpretována jako důkaz 
čehokoliv. 

Je třeba si být vědom nedokonalostí dat v detailech.

Např. v některých obcích existuje dlouhodobě 1 pozitivní (nesmyslně zadaná 
kombinace vstupních údajů unikající validačním mechanismům), ruční oprava 
lepší varianta než výrazně zesložitit validace.  



Open datové sady COVID19 – shrnutí z pohledu analytika

• Všechny open datové sady COVID19 začínaly jako standardní analytické výstupy

• (prezentace, publikační grafy a tabulky)

• Open datové sady jsou v podstatě zdrojovými daty výše zmíněných analýz

• Klíčová je urgentnost tvorby řady open dat (každodenní, maximálně týdenní intervaly)
• Korektní open datová sada vyžaduje:
• Úvodní analýza dat identifikuje limitace dat a vybere smysluplné a robustní ukazatele
• Zpracování je automatizované dle striktně nastavených procesů a validací
• Kromě obsahu hraje roli i technická náročnost zpracování



Příklad II. Indikátory psychiatrické péče



Indikátory psychiatrické péče

• Definice indikátorů psychiatrické péče vychází ze dvou projektů:
• Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb (MERRPS) – klinická 

definice indikátorů (experti v oboru psychiatrie)
• Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR (Data 

pro psychiatrii) – analytická definice indikátorů z dat Národního registru hrazených 
zdravotních služeb (NRHZS)
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Big data a NRHZS

Co to je big data?

https://datascience.berkeley.edu/what-is-big-data/ - více než 40 definic J

Philip Ashlock
Chief Architect, Data.gov
Twitter: @philipashlock

While the use of the term is quite nebulous and is often co-opted for other purposes, I’ve understood “big data” to be about 
analysis for data that’s really messy or where you don’t know the right questions 
or queries to make — analysis that can help you find patterns, anomalies, or 
new structures amidst otherwise chaotic or complex data points. Usually this revolves around 
datasets with a byte size that seems fairly large relative to our frame of reference using files on a desktop PC (e.g., larger than a terabyte) and many of the tools 
around big data are to help deal with a large volume of data, but to me the most important concepts of big data don’t actually have much to do with it being “big” in 
this sense (especially since that’s such a relative term these days). In fact, they can often be applied to smaller datasets as well. Natural language processing and 
lucene based search engines are good examples of big data techniques and tools that are often used with relatively small amounts of data.

https://datascience.berkeley.edu/what-is-big-data/


Big data … big true …



Analýza dat v NRHZS … A to samé platí pro open data
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Open datové sady Indikátorů psychiatrické péče – shrnutí z pohledu analytika

• Open datové sady indikátorů psychiatrické péče začínaly jako standardní analytické 
výstupy

• Vzhledem k charakteru vstupních dat vlastnímu výpočtu předchází diskuse s experty a 
iterativní proces vytvoření klinicky relevantní definice indikátoru

• Pro tento typ open dat je klíčová definice výstupu kombinující expertní znalost a analytické 
vyhodnocení dat

• Z pohledu analytika jsou otevřená data jedním z produktů analýzy dat, ve většině případů 
jde o finální datový soubor pro analýzu nebo jde přímo o produkt datové analýzy

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum.
Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a zeleň života je zlatý strom.
— Johann Wolfgang Goethe



Děkuji za pozornost


