vyhlašuje soutěž týmů

SOUTĚŽ V ANALÝZE DAT O 60 000 KČ
Kdo se může zúčastnit?

Studentské týmy, firemní týmy.
Co budete analyzovat?

Data, která Vám zpřístupníme. Budete si moci vybrat z těchto témat:

Budoucnost národa
•
•
•
•
•

Kvalita života
Zasloužené důchody
Mobilita obyvatel
Jistota bydlení
Hodnoty, očekávání, postoje

Zelená Praha
•
•
•
•
•
•

Lepší parkování
Hromadnou dopravou
Praha na kole
Zelené střechy
Městské exhalace
Příroda ve městě

Co má být výstupem?

Interaktivní vizualizace dat s přínosem
Vytvoříte dashboardy a interaktivní vizualizace, s nimiž data zpřístupníte běžným uživatelům.
Na technologii zpracování dat nezáleží, funkční výstup v podobě interaktivní prezentace ale
musí být veřejně přístupný. Podrobné zadání a datasety budou vašemu týmu zpřístupněny
15.10.2018. Případné dotazy k účasti zasílejte na datacup@insiders.cz
Má smysl se zapojit?

Jasně, že ano!
Prověříte své analytické dovednosti. Užijete si práci v týmu. Pokud budete mezi nejlepšími,
získáte zajímavou odměnu. A hlavně podpoříte datovou gramotnost tohoto národa!
Akci podporují:

Užijte si klání, které prověří Vaše analytické schopnosti!
1. Sestavte svůj 2 až 4-členný tým
a registrujte jej na datacup.insiders.cz
Soutěže se mohou účastnit firemní týmy, studentské týmy
nebo mixované týmy. Všichni, kteří mají chuť prověřit své
schopnosti v analytických dovednostech.

od 15.9.

2. Dejte hlavy dohromady a najděte nejlepší
řešení zadání – máte na to 2 týdny
15.-31.10.

Data sety a zadání všem najednou zpřístupníme 15.10.
K řešení úloh použijte vám dostupný software. Nezáleží,
s jakými nástroji provedete datovou analýzu. Pro vizualizaci doporučujeme nástroje typu PowerBI, Tableau apod.

3. Prezentujte své řešení před porotou
Každý tým připraví a předloží dle pokynů „Poster“ shrnující
výsledky analýzy + prezentaci postupů použitých v rámci
analýzy. Prezentace výsledků pozvaných týmů (finalistů)
proběhne před nezávislou porotou dne 15.11 dopoledne
v rámci konference Data Show.

15.11.

4. Užijte si ceny pro vítěze

15.11.

Slavnostní vyhlášení a předání cen 3 nejlepším týmům
proběhne ten samý den na konferenci Data Show (15.11.
od 18:00 hodin). Odměnou je finanční ocenění:
• První místo: 30.000,- CZK
• Druhé místo: 20.000,- CZK
• Třetí místo: 10.000,- CZK
Kromě toho získají finalisté volný vstup na konferenci Data Show
v hodnotě 7.900,-/osobu.

Prostě a jednoduše:
BUDE TO JÍZDA,
ZAPOJTE SE DO NÍ!

