
Data Science Academy   
Proměňte své talentované analytiky 
na špičkové data scientisty 

Problém: 
Odborník v oblasti dat vždy byl a je 
vzácný. Najít odborníka, který se 
orientuje v oblasti transformace 
a mapování dat (tzv. data wrangling) 
a zároveň je zdatným technikem, který 
umí data modelovat, programovat, 
vizualizovat a komunikovat, je téměř 
nemožné. Máte na výběr: buď můžete 
najmout někoho nového, nebo můžete 
zaškolit talenty, které již ve vaší 
společnosti máte. Máte-li ve vaší 
společnosti talentované analytiky, je 
druhá možnost vždy levnější.

Pozice v oblasti data science a pokročilé analytiky jsou jedny z nejrychleji 
se rozvíjejících pozic vůbec. Očekává se, že do roku 2020 poptávka 
po těchto pozicích vzroste o 28 %. Na pozice v oblasti data science 
a pokročilé analytiky se zároveň nejhůře vybírají kandidáti. Výběr 
kvalifikovaného kandidáta v oblasti data science či pokročilé analytiky 
obecně trvá o pět dní déle, než je průměr na trhu. Zároveň jsou 
zaměstnavatelé ochotni nabídnout těmto odborníkům vysoce 
nadprůměrný plat.  
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Řešení:
Data Science Academy je 10týdenní program 
zaměřený na rozvoj dovedností vašich 
zaměstnanců v oblasti data science. Je 
rozdělený do několika úrovní, od úplných 
začátků až po pokročilou úroveň. Program se 
skládá z deseti vyučovacích bloků, přičemž 
každý z nich trvá 2 hodiny. V rámci programu 
musí účastníci doma samostatně vypracovat 6 
různých úkolů. To znamená, že účastníci kurzu 
stráví na Data Science Academy pouze 20 % 
ze svého času a zbylých 80 % času mohou 
věnovat firmě. Po skončení kurzu jim můžete 
rovnou zadávat úkoly z oblasti data science.

Výhody:
Proměna talentovaných analytiků na datové 
scientisty je nejlevnější cestou, jak získat 
kvalifikované odborníky v oblasti data science. 
Zároveň se jedná o nejrychlejší způsob – my 
to zvládneme za 10 týdnů. Pokud nemáte 
potřebnou infrastrukturu pro pokročilou 
analytiku, můžete v průběhu kurzu používat 
infrastrukturu, kterou vám poskytne 
společnost Deloitte. 

To nejdůležitější nakonec: vyskytne-li se 
jakýkoli jiný problém, který vám brání v tom, 
abyste ve vaší společnosti efektivně používali 
data science (problémy týkající se kvality dat 
či jejich dostupnosti nebo neexistence či 
nedostatečnost infrastruktury pro analytiku, či 
problémy s identifikací vhodných příkladů pro 
použití), rádi vám pomůžeme ve všech těchto 
oblastech až do zdárného konce.

Přístup:
Obsah kurzu je rozdělen do tří hlavních částí: 
data, machine learning a vizualizace dat. 
Začínáme s přípravou dat (tzv. data crunching), 
kterou se naučíme na praktických cvičeních 
za použití SQL.

Po zvládnutí fáze přípravy dat vám podáme 
přehled o příkladech vhodných pro použití 
v data science s ohledem na klientskou doménu 
a algoritmech vhodných pro vývoj modelu.

Probereme dostupné nástroje v oblasti 
data science a výhody a nevýhody hlavních 
poskytovatelů. Ponoříme se hlouběji 
do používání klastrování a binární klasifikace. 
Praktická cvičení zahrnují i vytvoření schématu 
vývoje. Poslední tři studijní bloky se zaměřují 
na vizualizaci dat. Vaši zaměstnanci se naučí, 
jak lidé vnímají informace, jak dál předávat 
příběh, jejž vyprávějí data, a také např. jak 
oddělit důležité informace od balastu a jak 
používat barvy. Ukážeme si také příklady 
dobré a špatné vizualizace dat. 

Lektoři s jednotlivými účastníky individuálně 
proberou jejich domácí úkoly. Podle počtu 
odevzdaných domácích úkolů a jejich 
kvality mohou účastníci získat certifikát 
potvrzující buď základní či pokročilou úroveň 
dovedností v oblasti data science. Certifikáty 
budou úspěšným kandidátům předány při 
závěrečném slavnostním ukončení kurzu. 

Všichni účastníci kurzu dostanou PPTX 
soubory se shrnutím přednášek z jednotlivých 
studijních bloků. 

Na výběr jsou dva workshopy: účastníci buď 
používají infrastrukturu společnosti Deloitte 
a pracují na předem definovaných souborech 
dat s nástroji jako R, Python a Tableau, nebo 
pro analytiku a vizualizaci dat používají vaši 
infrastrukturu, vaše data a vaše nástroje. 
Co se týče místa konání, můžeme vám 
nabídnout naše školicí prostory v nejbližší 
kanceláři společnosti Deloitte, nebo může 
školení probíhat ve vašich prostorách. Jedinou 
podmínkou je, aby si každý účastník přinesl 
vlastní počítač, na kterém bude pracovat.
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Data Science Academy 

1 SQL1 Data, základy jazyka SQL, tzv. where clause, SQL joins

2 SQL2 Group by, having, subqueries, windowing

3 SQL3 Indexing, optimalizace, SQL standard, datové sklady, prediktory

4 DS1 Příklady používání data science, dovednosti, přehled algoritmů, nástroje pro data science, 
Python, R

5 DS2 Clustering, behaviorální segmentace, segmentace actorů v Pythonu 

6 DS3 Propenzitní modely, jednofaktorová analýza, binning, binární klasifikátory, predikce války v R

7 DS4 Model životního cyklu, propenzitní modelování v praxi

8 DV1 Hlavní principy vizualizace dat, terminologie, přehled nástrojů, 

9 DV2 Praktická případová studie, objevování dat 

10 DV3 Praktická případová studie: prototypizace přístrojové desky 
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