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Veřejná data

● ČSÚ, sčítání obyvatel
● volby.cz
● ministerstva, úřady, radnice … 
● Eurostat, OSN, WB, WHO …



Příčiny 
úmrtí

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/tragickych-umrti-od-revoluce-ubyva-fatalnich-autonehod-dokonce-o-polovinu--1419065
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/tragickych-umrti-od-revoluce-ubyva-fatalnich-autonehod-dokonce-o-polovinu--1419065
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/tragickych-umrti-od-revoluce-ubyva-fatalnich-autonehod-dokonce-o-polovinu--1419065
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/tragickych-umrti-od-revoluce-ubyva-fatalnich-autonehod-dokonce-o-polovinu--1419065


Příčiny 
úmrtí v 
Rusku

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099


Práce je dost

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/prace-je-dost-hlavne-mene-kvalifikovane-a-hure-placene-ukazuji-data-z-uradu-prace--1544908
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/prace-je-dost-hlavne-mene-kvalifikovane-a-hure-placene-ukazuji-data-z-uradu-prace--1544908


Formáty souborů

● XLS, XLSX
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Formáty souborů

● XLS, XLSX
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● PDF, JPG, PNG
● JSON, XML, HTML

Mr. Data Converter

http://shancarter.github.io/mr-data-converter/
http://shancarter.github.io/mr-data-converter/


Služby nad veřejnými daty

● Albertina
● Vizuální obchodní rejstřík
● VšechnyZakázky
● VášMajetek
● FondyEU
● zIndex
● Mapy Seznamu



Rozpočty

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/radnice-pred-volbami-pridelily-zakazky-za-vice-nez-pet-miliard-korun--1458677
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/radnice-pred-volbami-pridelily-zakazky-za-vice-nez-pet-miliard-korun--1458677


Albertina

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/mapa-supermarketu-kazdy-treti-obyvatel-mest-to-ma-nejbliz-do-alberta--1471919
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/mapa-supermarketu-kazdy-treti-obyvatel-mest-to-ma-nejbliz-do-alberta--1471919


Archivy, tematické weby

● je jich nekonečně, stačí gůglit



Prezidenti

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/od-tgm-k-zemanovi-poslechnete-si-vanocni-a-novorocni-projevy-vsech-prezidentu--1436738#1992-havel
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/od-tgm-k-zemanovi-poslechnete-si-vanocni-a-novorocni-projevy-vsech-prezidentu--1436738#1992-havel


● kolik je agentů StB ve vedení policie?
● kdo létá na podnikatelské mise s 

prezidentem?
● kde myslivci zastřelí nejvíc srnečků?

Infožádost



Odtahy

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/brno-metropole-odtahu-ridici-za-ne-loni-zaplatili-pres-30-milionu--1496396
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/brno-metropole-odtahu-ridici-za-ne-loni-zaplatili-pres-30-milionu--1496396


otevrete.cz

http://otevrete.cz/
http://otevrete.cz/


Úplně základní nástroje

● Excel
● OpenOffice
● Google Docs
● Sublime Text



Sociální sítě

● existuje milion skriptů na stažení dat
● graf vztahů
● bacha na bubliny
● bacha na interpretaci



Mráz

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/ochromena-zeleznice-podivejte-se-jak-mraz-paralyzoval-vlaky--1427773
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/ochromena-zeleznice-podivejte-se-jak-mraz-paralyzoval-vlaky--1427773


Scrapování

● využití struktury HTML
● robot, který prochází web a stahuje 

vybrané řádky z více stejně strukturovaných 
stránek



Létadla

http://ihned.cz/c3-61880570-000000_d-61880570-mapa-leteckych-nehod-od-roku-1919-ukazuje-ze-era-nejvetsich-tragedii-skoncila
http://ihned.cz/c3-61880570-000000_d-61880570-mapa-leteckych-nehod-od-roku-1919-ukazuje-ze-era-nejvetsich-tragedii-skoncila


Sochi

http://data.blog.ihned.cz/c1-61672050-na-ktery-olympijsky-sport-se-hodite-porovnejte-svou-postavu-se-sportovci-v-soci
http://data.blog.ihned.cz/c1-61672050-na-ktery-olympijsky-sport-se-hodite-porovnejte-svou-postavu-se-sportovci-v-soci


Kdo s kým?

https://samizdat.cz/blog/?p=40
https://samizdat.cz/blog/?p=40
https://samizdat.cz/blog/?p=40
https://samizdat.cz/blog/?p=40


Benzín

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/litr-naturalu-koupite-za-3280-i-za-4170-podivejte-se-ktere-pumpy-jsou-nejlevnejsi--1418239
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/litr-naturalu-koupite-za-3280-i-za-4170-podivejte-se-ktere-pumpy-jsou-nejlevnejsi--1418239


API

Volby

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/koho-volili-vasi-sousedi-prozkoumejte-nejpodrobnejsi-mapu-s-vysledky-obecnich-voleb--1408350
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/koho-volili-vasi-sousedi-prozkoumejte-nejpodrobnejsi-mapu-s-vysledky-obecnich-voleb--1408350


DÚ

● vyberte si téma, které proletělo médii v 
posledním měsíci

● sepište 5-10 hypotéz/otázek k tématu, na 
které byste chtěli znát odpověď

● najděte data, která na jednu či víc otázek 
odpovídají

● celé to sepište na 1-2 nms do 25.11.


