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ROzhOdOVáNí maNažERů (I VYSOkých STáTNích 
PřEdSTaVITElů) až PřílIš čaSTO PřIPOmíNá ROzhOdOVáNí 
hladOVéhO zákazNíka za NákuPNím VOzíkEm 
V SuPERmaRkETu: jE IRacIONálNí, řídí SE mOmENTálNímI 
POcITY a dOjmY, POdléhá šEPTaNdě SPíš NEž RacIONálNí 
kalkulacI. dOcENT OTa NOVOTNý (49), zakladaTEl 
PlaTfORmY daTa & BuSINESS, SdRužující daTOVé STudIjNí 
PROGRamY Na VYSOké škOlE EkONOmIcké V PRazE, a řEdITEl 
mBa PROGRamu VšE daTa & aNalYTIcS fOR BuSINESS 
maNaGEmENT POwEREd BY kPmG, SE SNaží TO změNIT – 
a zPOPulaRIzOVaT PRINcIPY a důlEžITOST aNalýzY daT.

data = vliv

TexT KatEřina KadlEcová 

kdO NEumí číST V daTEch, NEumí 
PřIjímaT RElEVaNTNí ROzhOdNuTí

Jak si vlastně analýzu dat předsta
vit? Jaké v byznysové praxi typicky 
bývají její vstupy, výstupy, nástroje 
a programy?

nejjednodušší, nejtradičnější po-
hled na datovou analýzu je ten, že 
mám v rukou data z fungování firmy: 
jak mi přicházejí faktury, objednávky, 
vyrábí se zboží a podobně. analytik 
se na jednotlivé obchodní transakce, 
kterých mohou být i milióny za den, 
dívá, slučuje je dohromady a analy-
zuje podle potřebných kritérií: kolik 
jsem vydělal v rámci skupin výrob-
ků, jakou jsem měl marži… datová 
analýza nám umožňuje nahlédnout 
do podstaty toho, jak se nám vyvíjí 
podnikání a chod firmy, a obrovsky 
nám zjednodušuje rozhodování.
Kdy vám osobně analýza dat napo
sledy pomohla v manažerské praxi?

zrovna teď řešíme finanční rozpo-
čty vŠe a máme pro jednotlivé fakul-
ty a katedry k dispozici nový analytic-
ký nástroj, který nám přesně spočítal, 
kolik studentů kdo jakým způsobem 
odučil – v jakém předmětu, v jakém 
programu, jaká fakulta vytvořila jaké 
výkony… K tomu lze jednoduše při-
pojit údaje o financích a zjistit, jak se 
který předmět vyplácí – jestli ho ote-
vřít ve dvou paralelkách, nebo zda se 
ho naopak rozhodneme učit i se ztrá-
tou. To jsme doposud museli často ře-
šit intuitivně.
na jakých vzdělávacích stupních se 
datová analýza studuje? Má nějaký 
předstupeň třeba ve středoškolské 
matematice?

Bylo by pěkné, kdyby takový 
předstupeň byl, ale bohužel se žáci 

a studenti s datovou analytikou, jaká 
se používá v podnikání, zatím nese-
tkávají. Situace se však zlepšuje a ti, 
kteří k nám přicházejí, už alespoň 
většinou umějí kontingenční tabulky 
a práci s daty v excelu, což je napros-
tý základ datové analýzy. ve světě 
se už ale postupně realizují i zajíma-
vé vzdělávací programy, jež datovou 
analytiku učí i děti v mateřských 
školách – protože vy se přece potře-
bujete rozhodovat na základě dat, 
a ne dojmů a rozmarů, už od dětství. 
Tam bychom se měli inspirovat. nyní 
se datová analytika učí jen v rámci 
pomaturitního vzdělávání a na vy-
braných vysokých školách, ale snad 
se brzy dostane do osnov středních 
a postupně i základních škol. 
Kolik studentů máte vy na vŠE v ba
kalářském, magisterském a MBa 
programu? 

poprvé jsme MBa program ote-
vřeli před dvěma lety, magisterský 
program funguje prvním rokem a ba-
kaláře otevíráme příští akademický 
rok. nyní datové programy studuje 
kolem stovky studentů a během ná-
sledujících dvou roků plánujeme roz-
šíření na zhruba tři sta studentů. 
takové odvětví bych čekala spíš 

na ČvUt a dalších polytechnikách 
nebo na matfyzu… Máte v nich kon
kurenty? Jejich absolventi přece 
také konstantně pracují s daty.

ano, pracují, ale výhoda vŠe tkví 
v tom, že datovou analýzu propojuje 
s reálným podnikáním a se životem 
firem. na technických školách se jde 
hluboko do detailů – jak nastavovat 
neuronové sítě a jak na obecné úrov-
ni počítat nějaké predikce –, kdežto 
u nás výsledky analýz rovnou apliku-
jeme na konkrétní podnikatelské pří-
pady, produkty nebo služby.
anglické sousloví „powered by 
KPMG“ v názvu dvou z vašich studij
ních oborů znamená, že máte vazbu 
na tuto auditorskou firmu z takzva
né velké čtyřky?

Je to tak. všechny tři programy 
jsou akreditovány jako profesní, ni-
koli jako akademické. To znamená, že 
je v nich kladen mnohem větší důraz 
na výuku ve spolupráci s firmami či 
institucemi. poradenská společnost 
KpMG nám pomáhá dostat do pro-
gramu vyučující z praxe – posluchači 
našeho MBa se za pouhý rok potkají 
téměř se šedesáti hostujícími lektory 
z praxe, mimo jiné i s lektory z dalších 
partnerských firem programu, jako 

jsou ŠKoda aUTo či ČSoB. I v ostat-
ních studijních programech vystupuje 
řada lidí z byznysu a naši absolven-
ti tak mají velmi dobrou představu 
o tom, jak se to, co se ve škole učí, 
používá v reálném podnikatelském 
světě, co funguje a co nefunguje, 
a jsou mnohem rychleji schopni na-
skočit do konkrétních firem. 
lze datovou gramotnost změřit? 
dokáže si člověk jednoduše sám ur
čit, jak na tom s daty je?

Bylo by to pěkné, že? Měření da-
tové gramotnosti začíná být v součas-
nosti významným tématem výzkumu 
v oblasti datové analytiky. My jsme 
jedni z prvních, kteří datovou gramot-
nost měřit začínají, přesněji její hloub-
ku. Máme na to velký projekt spolu 
s prestižní kalifornskou univerzitou 
UC Berkeley a připravenou metodi-
ku, jež od letošního podzimu umož-
ní komukoliv změřit si svoji datovou 
gramotnost on-line. Spousta projektů 
ve firmách v reálu nefunguje, protože 
jejich šéfové nemají tušení, jak pra-
covat s analytickými nástroji a jejich 
výsledky. projekty tak dodávají krásné 
analytické výstupy lidem, kteří v nich 
ovšem neumějí číst. Těžko můžete 
dělat digitální transformaci, digitál-
ní inovace nebo řídit na základě dat 
ve firmách, když jejich zaměstnanci 
neumějí s daty pracovat. Teprve když 
ve firmě datovou gramotnost změříte, 
víte, na čem jste a kde je třeba zlepšit 
firemní vzdělávání v této oblasti. Kdo 
neumí číst v datech, neumí přijímat re-
levantní rozhodnutí. 
lze vůbec u české veřejnosti ho
vořit o datové gramotnosti, když 

vidíme, kolik lidí během pandemie 
koronaviru naletělo trollům nebo 
ochotně šířilo fake news? Souvisí to 
vůbec?

Souvisí; v úplném základu je získá-
ní datové gramotnosti podobně jed-
noduché jako získání mediální nebo 
finanční gramotnosti, není třeba se 
bát učit číst v datech, základy člověk 
opravdu zvládne za týden dva inten-
zívního studia. Je nutné pochopit to, 
jak se na data dívat, co všechno z nich 
můžu dostat a jak se v souladu s nimi 
mám chovat. Kdo umí pracovat s daty 
a správně je interpretovat, stává se 
vlivným a může data využít ve svůj 
prospěch i ve prospěch společnosti. 
Je samozřejmě nutné ověřovat zdro-
je, z nichž vycházíme: jak stará jsou 
data, jakým způsobem byla sebrána, 
zda budou závěry učiněné na jejich 
základě validní. Když se někdo zeptá 
deseti lidí a pak z toho vyvozuje závě-
ry pro celou Českou republiku, bude 
něco špatně – na takové podezření 
ovšem nepotřebujete kursy statistiky 
a výzkumu veřejnosti, stačí vám zdra-
vý rozum.
Když člověk během posledního roku 
sledoval rozhodování vlády o lock
downech nebo zavírání a otevírání 
škol či obchodů, musel mít nutně 
pocit, že na odpovědných minister
stvech se s daty nepracuje. Jak to 

podle vás je s datovými analýzami 
a analytiky ve státní správě?

Musím s vámi bohužel souhlasit, 
i můj pocit – a je to jen pocit, neboť 
nejsem účasten těchto rozhodová-
ní – je, že naprostá většina rozhod-
nutí činěných ministry zdravotnictví 
proběhla na jiných základech než ra-
cionálních a datově analytických. po-
stupně se to zlepšovalo, ale z mého 
pohledu máme rok zpoždění, po-
kud jde o rozhodování na základě 
dat a jasných pravidel stanovených 
v souvislosti s exaktními čísly. pro-
tiepidemický systém čili peS vznikl 
pozdě a ve chvíli, kdy přestal vyhovo-

vat, se jím lidé prostě přestali řídit… 
U datové analytiky platí, že důvěra 
v její výsledky se může rychle ztra-
tit a špatně se znovu buduje. a mám 
pocit, že tady jsme ji ztratili pořád-
ně. Souvisí to i s využíváním moci – 
kdo zná datovou analytiku, má moc 
ovlivňovat chování lidí, neboť zná 
minulost a může předvídat budouc-
nost dříve než ostatní. To se během 
pandemie stalo i u nás – a zněl tu ví-
ceméně jediný hlas, který sděloval 
a interpretoval, jak mají věci vypadat. 
zastávám názor, že data by měla být 
transparentní a dostupná všem, že 
by všichni ve firmě měli vědět, jak si 

daná společnost stojí, jak se vyvíjejí 
hospodářské výsledky a kde jsou pro-
blémy – což je třeba případ americ-
ké společnosti apple. Mohou si pak 
sami udělat analýzu a sami přicházet 
se zlepšujícími nápady, novými po-
stupy a řešeními. Když moc soustře-
díme do jediného centra, a všichni 
jistě víme, o jakém centru v naší po-
litice mluvíme, je to vždycky kontra-
produktivní. 
Mám trochu pocit, že výrazy data 
driven culture, big data nebo cloud 
se firmy zaklínají dlouhodobě, 
ale že ve skutečnosti se to v Čes
ku nikam nehýbe. Jak jsme reálně 
na tom? 

závisí to na tom, s jakými firmami 
v jakých sektorech pracujete. Jednot-
livé iniciativy vznikají a pár společ-
ností už tu je čistě datově orientova-
ných, leckdy jde o rostoucí start-upy, 
firmy v oblasti digitálního světa, e-
-commerce a podobně. na druhou 
stranu ve společnostech, jež dlouho 
neměly důvod měnit své fungování 
a data zdánlivě nepotřebovaly, pro-
tože třeba neměly konkurenci, je da-
tová kultura velmi nízká. Jsem sám 
zvědav, jak pandemická situace, kte-
rá světu prospěla tím, že způsobila 
obrovský nárůst digitalizace a změ-
ny způsobu práce, tyto společnosti 
v nejbližší době ovlivní. >

ota novotný 
na posledním 
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TěžkO dělaT dIGITálNí TRaNSfORmacI 
NEBO řídIT Na základě daT VE fIRmách, 
jEjIchž zaměSTNaNcI NEumějí S daTY 
PRacOVaT.


