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Přehled připravovaných metrik

• Primární cíle
– Vybudování systému metrik na základě metrik a standardů, které musíme reportovat v rámci EU, či 

jsou uznávány autoritami na supra nacionální úrovni 

– Open Data Index
– Hodnotí se otevřenost 13 vybraných data setů z různých oblastí veřejné správy, např. volební výsledky, 

vládní útraty, emise v ovzduší

– Každý data set má jinou váhu 

– Open Data Barometr
– zpracovává výsledky ze 99 zemí formou spolupráce s nezávislými experty a následnou validací

– Založen na třístranné struktuře o třech sub-indexech, každá obsahuje 3 komponenty

– Každý sub-index má jinou váhu pro finální evaluaci

– Landscaping questionaire
– studie Evropské komise ve spolupráci s konsultační společností Capgemini aktualizovaná každých 12 

měsíců, která za použití kvantitativní a kvalitativní metod hodnotí a porovnává pozici Otevřených dat 
v jednotlivých členských státech v EU. Důraz je zde kladen na přidanou hodnotu otevřených, která se 
stává vůdčím elementem pro soukromý a obchodní sektor v EU



Zdroje metrik – Open Index

Zdroj::<http://index.okfn.org/place/>

http://index.okfn.org/place/


Zdroje metrik – hodnocení ve 

světě

• Data existují 

• Data jsou digitalizovaná

• Data jsou veřejně dostupná

• Data jsou zdarma

• Data jsou k umístění na 
internetu

• Data jsou strojově čitelná

• Data jsou k dispozici ke 
stažení

• Data jsou zveřejněna pod 
otevřenou licencí

• Data jsou aktuální



Zdroje metrik – Open data 

Barometr

• Dotazník
– Expertní výzkum zahrnující 3 sekce  obsahující 30 otázek z oblasti na připravenost a dopadu 

otevřených dat v jednotlivých zemích, jedná se především o Datový kontext veřejné správy, 

Dopadů na ekonomiku a veřejnou správu a Open Dataset

• Vládní sebehodnocení 
– Nový ukazatel zavedený v květnu 2015

– Sebehodnotící dotazník v podobě zjednodušeného průzkumu prováděného jednou do roka se 

stejným rozsahem kontextu, provádění a dopadu otázek pro další zapojení vlády v procesu 

posuzování

• Sekundární data
– 5 sekundárních ukazatelů, každá má schopnost měřit důležité aspekty připravenosti, které 

nebyli zajištěny vlastním výzkumem. 4 z nich jsou  založené na datech ze Světové banky, 

Světového ekonomického fóra, Freedom House a e-Governmentu Spojených národů 

Zdroj:<http://opendatabarometer.org/3rdEdition/methodology/>

https://drive.google.com/file/d/0BwIOB9Zf2WCdX1VQczJoTG5Cek0/view


Landscaping questionaire

Připravenost
• Licencovaná  forma

• Dostupnost

• Otevřeně licencovaná

• Poskytovaná zdarma

• Přítomnost (Open) Data politiky

– (Open) Data Policy

– Národní koordininátor

– Národní katalog

– Metadata

– Akční plán/ OGP

• Rozsah koordinace na národní úrovni

– Počet regionů / měst poskytující otevřená data

– Národní  směrnice na publikaci Veřejného 
informačního systému

• Použití otevřených dat

– Přehled portálu dopravní statistiky

– Množství návštěvníků

– % cizinců

• Dopady otevřených dat 

– Politický dopad

– Sociální dopad

– Ekonomický dopad 

Zralost
• Použitelnost portálu

– Mechanismus zpětné vazby

– Uživatelé mohou data  hledat, stahovat a využívat 

k vlastní potřebě

• Znovu použití dat

– Podíl dat, které jsou strojově čitelná a jsou známá 

(Open Data Monitor)

– Celá data jsou dostupná a stažitelná

– Formáty jsou snadno k nalezení a je znám formát, 

který je nejvyhledávanější

• Rozšíření dat skrze domény

– Datové sady jsou aktualizované 

– Organizace poskytují řadu datových sad

– Datové soubory lze vyhledávat podle domény



Česká pozice otevřených dat v 

EU

Pozice ČR #16 ve světě
#2 bývalý východní blok

UK

G I



2015 - #21 2014 - #13 2013 - #29

Vývoj pozice otevřených 

dat v ČR v 2013/2015



Česká pozice otevřených dat v 

EU II

Open data barometr Open Index



Pozice ČR a Slovenska v oblasti 

otevřených dat

Portal Maturity Slovensko Portal Maturity ČR

Zdroj:<https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/
country-factsheet_czech-republic.pdf>



Národní katalog otevřených dat

Slovensko Česká republika
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