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STATISTIKY MÁME, CHYBÍ ALE MEDIÁLNÍ ANALÝZA A KONTEXT
Vlastní statistiky byly krizovému štábu dostupné, chyběla ale přidaná hodnota v podobě 
hledání odpovědí na to, proč jsou takové, jaké vzbuzují reakce a kdo jsou aktéři souvisejících 
procesů. Platforma TOVEK umožňuje efektivně využívat dostupné zdroje dat k získávání správ-
ných, jasných a včasných informací pro podporu rozhodování, vyjednávání, řízení či plánování. 
V době coronakrize TOVEK vytvořil vlastní veřejně dostupné demo na téma COVID-19. Stále je 
možné si jej prohlédnout na adrese https://covid.tovek.cz/. Téma COVID-19 bylo vybráno nejen 
pro jeho aktuálnost, ale také proto, že jeho problematika je snadno pochopitelná, a bylo tak 
jednodušší ukázat možnosti technologií TOVEK.

Demo zaujalo i Centrální krizový štáb COVID-19 a oslovil firmu TOVEK, zda by neměla zá-
jem své technologie poskytnout pro sponzorskou etapu Chytré karantény 1.0. a mediální 
dashboard zaintegrovat do CŘT portálu Chytré karantény.

JAK TO FUNGUJE?
Abychom získali správné informace, je třeba se umět zeptat a použít adekvátní technologii, 
která tuto práci usnadní. Pro vyhledávání v mediálních zdrojích a na Twitteru je použit Tovek 
Tools. Dotaz je možné vytvářet v podobě „aktivní mapy poznatků“, která spojuje znalost o té-
matu (jeho myšlenkovou strukturu) se znalostí, jak identifikovat odpovídající dokumenty (klíčo-
vá slova a operátory dotazovacího jazyka). Odladěný dotaz pak můžeme zařadit do „znalostní 
báze“ tak, že běžný uživatel při vyhledávání napíše pouze jeho název, ale dostane výsledky 
založené na expertní znalosti. Výsledkem je seznam článků obsahující relevantní kombinace 
klíčových slov a tento seznam je navíc uspořádán podle důležitosti. S tímto seznamem je ná-
sledně možné v Tovek Tools pracovat a vytvářet si například jednoduchý graf zobrazující vývoj 
mediálního obrazu tématu Covid v čase. Z takto jednoduchého zobrazení můžeme už mnohé 
odvozovat, nicméně počet článků ještě nemusí být směrodatný, důležitý je rovněž jejich obsah 
a kontext. Když chceme zjistit, čeho se tyto články týkají, a přitom je nechceme všechny číst, 
můžeme použít kontextovou nebo obsahovou analýzu. Kontextová analýza umožňuje vidět 
souvislosti mezi předem definovanými tématy týkající se oblasti zájmu. Výsledky kontextové 
analýzy lze zobrazit ve formě kontextové matice nebo grafu. K vyhodnocení dochází na zákla-
dě upřesňujících vyhledávacích dotazů a v matici vidíme, jak spolu jednotlivá témata souvisí. 
Na rozdíl od základních textminingových metod obsahová analýza rozpozná významná slovní 
spojení. Z výsledku je pak snadno vidět, čeho se jednotlivá témata týkají. Obsahovou analýzu 
lze opakovat v čase a díky tomu identifikovat témata, která se v textech objevují nově, nebo 
která se naopak objevovat přestala. Další možností je využití extrakce entit, která umožňuje 
v datech automaticky vyhledat např. jména osob, adresy, telefonní čísla apod. Díky obsahové 
analýze je možné velmi rychle identifikovat zajímavé téma, se kterým chceme dále pracovat. 
Aktivní mapa poznatků má tu výhodu, že si zároveň na jednom místě shromažďuje poznatky 
o tom, co nás zajímá, a zároveň slouží pro vyhledání informací díky tomu, že je psaná v dota-
zovacím jazyce Tovek Query Language (TQL), který je čitelný pro člověka i pro stroj. Informa-
ce je proto možné hledat ve všech zdrojích, které máme k dispozici, například v databázích 
a rejstřících nebo na Twitteru. Vizuální prezentace výsledků je velmi přehledná nejen při vlastní 
orientaci v tématu, ale i pro prezentaci dalším lidem. Jedním z nejpřehlednějších a uživa-
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telsky nejjednodušším způsobem je prostředí Tovek Web Client. Tomto prostředí přístupné 
přes internetový prohlížeč umožňuje výsledky zobrazovat v mnoha různých podobách, ať již 
jako seznamy dat s možností kvalitního vyhledávání, aktivních grafů a statistik, ale i v podobě 
dashboardů, termcloudu popřípadě zobrazení v mapách. Zobrazené grafy se načítají online 
ze zpracovávaných zdrojů a jsou aktivní. Kliknutím do grafu si zobrazíme odpovídající články 
nebo filtrujeme informace. Na spodní liště můžete přepínat mezi záložkami, které obsahují 
různé pohledy na aktuální data.  Zobrazení obsahu tzv. „poznatkové báze“, kterou jsme vytvořili 
právě jako výsledek propojení dat z ekonomické databáze Magnus, z médiíí a diskuzí ve Slacku 
v rámci realizace vybraných projektů. Vazby jsou tedy přebírány z ekonomické databáze Mag-
nus a další vznikly na základě extrakce jmen osoby z obsahu diskuzí nebo z vyhledávání podle 
jmen osob v médiích nebo i ručně. 

POUŽITÉ NÁSTROJE A PŘÍNOSY ŘEŠENÍ
Tovek Server - serverová aplikace pro automatizované zpracování velkých objemů strukturo-
vaných i nestrukturovaných dat. Zajišťuje funkci indexace dat, extrakce metadat, rozpoznání 
entit, kategorizace informací, monitorování a zasílání upozornění. Umožňuje uživatelům jedním 
dotazem prohledat obsah různorodých datových zdrojů a bezpečným způsobem sdílet jejich 
obsah. Poskytuje zabezpečení dat na firemní úrovni včetně správy uživatelských rolí, přebírání 
přístupových práv z úložišť a pořizování auditních záznamů. 

Tovek Tools - profesionální software k analýze informací. Umožňuje vytvářet analytické výstupy 
s vysokou přidanou hodnotou, uchovávat a sdílet získané poznatky a znalosti a vytvářet šablo-
ny pro přesné vyhledávání informací. Pomocí Tovek Tools lze zpracovávat lokální data, připojit 
se k jednomu nebo více Tovek Serverům, případně využívat databáze smluvních partnerů 
TOVEK dostupné v rámci služby Tovek HUB. 

Tovek Web Client - webová aplikace pro intuitivní přístup k různorodým informacím. Umožňuje 
informace snadno vyhledávat, nebo využívat automaticky generované přehledy. Zobrazené 
informace lze snadno filtrovat podle metadat, rozpoznaných entit a předdefinovaných katego-
rií. Čtení dokumentů usnadňuje zvýraznění hledaných slov, rozpoznaných entit a vizualizace 
vazeb.

DEMO Covid https://covid.tovek.cz/

TOVEK pripadova studie Centralni tym Covid-19 1.1.indd   2 11/08/2020   14:56


