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POHLED DO BUDOUCNOSTI (CZ)
09:00
–
09:15

Přihlášení účastníků, technické ladění

09:15
–
09:30

Úvodní slovo: Příští stanice 2021+

09:30
–
10:20

Keynote: Foresight aneb studie budoucnosti

10:30
–
11:30

Panel: Scénáře zelené transformace do roku 2030

Moderuje: Jana Drlíková (MMR), Radek Kobza (MMR)

Kateřina Jiřinová, Marek Havrda (České priority)

Co je foresight a proč je důležitý? A jaké jsou zkušenosti z reálného foresightového projektu?

Moderuje: Jana Drlíková (EJ NOK)
Viktor Hanzlík (McKinsey), Anna Pasková (MŽP), Tomáš Jungwirth (AMO)
Co víme z dat, modelů a analýz o tom, jak by mohla probíhat
zelená transformace ČR? A jaká by měla být role fondů EU?

11:45
–
12:45

Panel: Reakce fondů EU na pandemii
Moderuje: Tomáš Novotný
Marie Feřtrová (IQ-Net, EPRC)
Lukáš Maláč (NAVIGA)
Štěpán Jurajda (CERGE-EI)

11:45
–
12:45

REFLEXE MINULOSTI (CZ)
Eval Café: Výzvy z realizace
"kontrafaktuálek"

Moderuje: Jan Hněvkovský (Gov Lab)
Oto Potluka (Uni Bas)
Ondřej Dvouletý (VŠE)

Jaké byly priority financování z ESIF v reakci na
pandemii? Kdo čerpal? Byla tato podpora účinná?

Ohlédnutí se za metodou CIE. Jak v rámci CIE pracovat
s měnící se intervencí? A další zajímavé otázky z praxe.

Coffee break

Coffee break

ZAHRANIČNÍ OKÉNKO (ENG)
13:30
–
14:00

Behaviorální analytika

Moderuje: Matěj Voda (EJ NOK)
James Drummond (OECD)

13:00
–
15:00

Co je to behaviorální analytika? Jak nám
může pomoci ke zlepšení politik a intervencí?

14:15
–
14:45

Vše, co jste kdy chtěli vědět o otevřených
datech v kohezní politice (a báli jste se zeptat)
Moderuje: Matěj Voda (EJ NOK)
John Walsh (DG Regio)

Co obsahuje portál Cohesion Open Data? Jak DG Regio o
datech přemýšlí a vypráví s nimi příběhy?

14:45
15:00

Rozloučení a pozvánka na další den
Jana Drlíková (EJ NOK)

Eval café: Ohlédnutí se za
fungováním evaluačních
jednotek

Moderuje: Martin Nekola (FSV UK)
Zástupci EJ (MŠMT, IROP, INTERREG,
NOK, MPSV)
Zhodnocení dobré praxe a poučení do
období 21+.

POHLED DO BUDOUCNOSTI (CZ)
Keynote: Foresight aneb studie budoucnosti
Čas: 09:30 - 10:20
Co je foresight a proč je důležitý? Jaká jsou jeho specifika z pohledu práce s daty?
A jaké jsou zkušenosti z reálného foresightového projektu? Tyto otázky si
společně zodpovíme pomocí představení projektu Megatrendy a velké
společenské výzvy, který zpracovával tým think-tanku České priority, jehož misí je
podporovat evidence-based policy making v Česku.

Kateřina Jiřinová (České priority)

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová se dlouhodobě věnuje tématům managementu,
inovací a kritického myšlení. V Českých prioritách vede projekt Future-pro:
Megatrendy a velké společenské výzvy. Osm let působila jako akademický
pracovník na Katedře managementu VŠE v Praze. Rozvíjí téma budoucnosti lidské
spolupráce. Je také spoluautorem a lektorem předmětu Kritické myšlení na VŠE a
lídrem komunity, která kolem předmětu existuje. Spolupracuje s Red Button a
Evolucio. Mimo to má patnáctiletou zkušenost s vedením projektů, workshopů,
mentoringem a consultingem. Je absolventem ČVUT a VŠE, dále např. Holacracy
Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the
Future od London Business School či Management Essentials od Harvard
Business School.

POHLED DO BUDOUCNOSTI (CZ)
Panel: Scénáře zelené transformace do roku 2030
Čas: 10:30 - 11:30
Panel otevře Viktor Hanzlík, který představí studii McKinsey: Klimaticky neutrální Česko. Na
něj naváže Tomáš Jungwirth, který ukáže, jak si můžete "namodelovat" scénáře
dekarbonizace pomocí nástroje 2050 pathways explorer. A konverzaci zakončí Anna
Pasková, která příspěvky doplní z pohledu národních koncepcí a strategií ČR.

Viktor Hanzlík (McKinsey)
Viktor Hanzlík je partnerem v pražské kanceláři McKinsey a vede
McKinsey Sustainability ve střední Evropě. U McKinsey působí od
roku 2005 a specializuje se na energetickou infrastrukturu a
dekarbonizaci napříč Evropou, v roce 2020 vedl vypracování
studie Klimaticky neutrální Česko. Na globální úrovni vede
pracovní skupinu McKinsey zabývající se energetickými
přenosovými a distribučními sítěmi. Podílí se také na výzkumu v
rámci McKinsey, v minulosti například na téma akumulace
elektřiny či chytrých sítí. Vystudoval ekonomii na Institutu
ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze a MBA na
Columbia University v New Yorku.

Anna Pasková (MŽP)
Anna Pasková působí od roku 2018 jako ředitelka odboru
politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na
Ministerstvu životního prostředí. Vystudovala Fakultu sociálních
věd Univerzity Karlovy a Environmentální bezpečnosti na
Univerzitě OSN. Na MŽP působí již deset let a je zodpovědná za
koordinaci implementace významných národních koncepcí, jako
Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030,
Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán
adaptace na změnu klimatu. Dále do její gesce spadají hodnotící
publikace o stavu životního prostředí a udržitelném rozvoji,
témata čisté mobility nebo světelného znečištění.

Tomáš Jungwirth (AMO)
Tomáš Jungwirth je analytikem Výzkumného centra AMO, kde
vede klimatický tým. Zabývá se výzvami spojenými se změnou
klimatu, migrací a uprchlictvím, a také sleduje dění ve státech
západního Balkánu. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy, následně studoval demokracii a lidská práva na
univerzitách v Bologni a Sarajevu. Naposledy strávil půl roku
na stipendijním pobytu na Evropském univerzitním institutu
ve Florencii, kde se intenzivně věnoval problematice klimatické
mitigace a adaptace v mezinárodních souvislostech. Působí
také v Centru pro dopravu a energetiku.

POHLED DO BUDOUCNOSTI (CZ)
Panel: Reakce fondů EU na pandemii
Čas: 11:45 - 12:45
Na úvod Marie Feřtová zasadí reakci fondů EU v ČR do mezinárodního kontextu. Posléze
Lukáš Maláč představí první výsledky z kontrafaktuální evaluace realizované pro EJ NOK,
zkoumající úspěšnost podpory z hlediska míry přežití podpořených firem a míry zachovaných
pracovních míst. A nakonec Štěpán Jurajda představí analýzu čerpání podpory z programu
Antivirus B a zodpoví otázku: kdo zachránil zaměstnance v první vlně pandemie?

Marie Feřtrová (IQ-Net, EPRC)
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D, sociální geografka, která se
dlouhodobě věnuje hodnocení projektů, programů a politik
podpořených z EU fondů i národních zdrojů, analýze jejich
fungování, podchycení systémových nedostatků a návrhům pro
zlepšení. Specializuje se na politiku soudržnosti EU, ale vedla i
několik evaluací programů zahraniční rozvojové spolupráce pro
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Dlouhodobě spolupracuje s
European Policies Research Centre v Glasgow (např. v rámci
projektu IQ-Net zaměřeného na sdílení zkušeností s
implementací ESIF. Spoluzaložila poradenskou a výzkumnou
společnost EDREO a zároveň působí jako nezávislá expertka
zejména v mezinárodních evaluačních týmech.

Lukáš Maláč (NAVIGA)
Lukáš Maláč je expertem společnosti Naviga Advisory &
Evaluation pro evaluace a strategické plánování s více než
desetiletou zkušeností v oboru. Po absolvování Fakulty
sociálních studií v Brně a pracovní stáže v Evropské komisi
pracuje v soukromém sektoru jako konzultant a projektový
manažer pro veřejné instituce. Ve své praxi se Lukáš zaměřuje
především na kvantitativní výzkum a aplikaci pokročilých
metodologických přístupů, včetně kontrafaktuálních
dopadových evaluací.

Štěpán Jurajda (CERGE-EI)
Vedoucí vědecký pracovník Národohospodářského ústavu AV
ČR (NHÚ) a profesor ekonomie na CERGE Univerzity Karlovy.
Na obou pracovištích byl v letech 2009 až 2013 ředitelem. Po
doktorátu na University of Pittsburgh v oboru ekonomie práce
byl postdoktorandem na Princeton University. V letech 2005 až
2010 byl členem výkonného výboru Evropské asociace
ekonomů práce. Věnuje se problematice hodnocení vědeckých
výstupů. V letech 2009 až 2013 byl předsedou Oborové komise
pro společenské a humanitní vědy Grantové agentury České
republiky. V současnosti je členem Národní ekonomické rady
vlády, MeSES, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předsedou
její Komise pro hodnocení výzkumných organizací.

ZAHRANIČNÍ OKÉNKO (ENG)
CZ: Behaviorální analytika
ENG: Behavioral Insights
Čas: 13:30 - 14:00
Human behaviour can be a mystery. Policy makers often assume that humans
make “rational” decisions and build policy based on this model. However, social
context and behavioural biases often influence people’s abilities to act rationally.
Recognising this, policy makers around the world are turning to the field of
behavioural insights (BI) for a clear methodology that generates evidence on
how people actually behave, and apply this understanding to improving the way
policy is designed, delivered and evaluated. This presentation will introduce
participants to the key concepts of BI and how it can apply to the evaluation of
public policy, including highlighting a methodology for applying BI to any policy
problem and providing case studies on how countries have used BI to date.

James Drummond (OECD)

James is a Policy Analyst in the Regulatory Policy Division, where he works on
issues related to the regulatory policy, behavioural insights (BI) and Southeast
Asia. He has worked on several publications on BI, including Tools and Ethics for
Applied Behavioural Insights: the BASIC Toolkit, Behavioural Insights and Public
Policy: Lessons from Around the World and Behavioural Insights and
Organisations: Fostering Safety Culture, as well as organising four international
conferences on BI. He has also worked with governments on evaluating and
implement regulatory reforms, including Ireland, Peru, Thailand and the United
Arab Emirates. A Canadian national, James holds a Masters of Public Policy from
the University of Toronto, Masters of Arts in Political Science from Carleton
University, and a Bachelors of Social Science in Political Science from the
University of Ottawa.

ZAHRANIČNÍ OKÉNKO (ENG)
CZ: Vše, co jste kdy chtěli vědět o otevřených datech v kohezní
politice (a možná jste se báli zeptat)
ENG: All you ever wanted to know about cohesion open data
(and perhaps were afraid to ask)
Čas: 14:15 - 14:45
Join us for a conversation with John Walsh and his colleagues from DG Regio as
they answer our questions and walk us through the Cohesion open data
portal. The Cohesion open data portal gives access to data on financing and
achievements under the ESI Funds 2014-2020. The platform visualises, for over
530 programmes, the latest data available (Dec. 2019 for achievements, Dec.
2020 for finances implemented, daily updates for EU payments).

John Walsh (DG Regio)

John Walsh is a team leader in the Evaluation and European Semester unit of
the Directorate General for Regional and Urban Policy in the European
Commission. In his functions, he works on ESIF Open Data, the EU monitoring
and evaluation of regional policy programmes. He has a wide experience in
issues linked to coordinating the implementation of the Structural and
Cohesion Funds and EU corporate reporting.

REFLEXE MINULOSTI (CZ)
Eval Café: Výzvy z realizace "kontrafaktuálek" v
turbuletní době
Čas: 11:45 - 12:45
Většinu z nás zajímá dopad našich aktivit. Kontrafaktuální dopadové evaluace byly v
tomto programovém období klíčovým nástrojem k určení dopadu. Problém
dopadových kvantitativních evaluací je, že jsou podmíněné řadou předpokladů.
Jedním z nich je, že se intervence nemění v čase. Jeho splnění je v komplexním a
rychle se vyvíjejícím světě veřejných služeb nesnadné, to ještě prohloubila
koronavirová pandemie.
Kvantitativní dopadové evaluace závisí na kvalitě sebraných dat, na kterých je
následně statistická analýza prováděna. Sběr dat může provázet řada ohrožení od
nedostatečné citlivosti měřících nástrojů, přes nedůvěryhodný proces sběru až po
odpadávání dotazovaných.
Pro naší diskusi jsme formulovali tři hlavní výzvy, které budeme probírat:
1.
2.
3.

Jak v rámci kontrafaktuální dopadové evaluace pracovat s měnící se intervencí?
Jak eliminovat ohrožení vznikající při sběru dat?
Jak vhodně doplňovat kontrafaktuální dopadové evaluace kvalitativní analýzou?

Moderuje: Jan Hněvkovský (Gov Lab)

Evaluátor, lektor, konzultant a spoluzakladatel firmy Gov Lab s.r.o. specializující
se na sociální inovace, strategické řízení, design služeb a rozvojovou pomoc.
Má zkušenosti ze státní správy, kde působil v Evaluační jednotce Ministerstva
pro místní rozvoj, Odboru udržitelného rozvoje na Úřadu vlády a na Oddělení
sociálních inovacích na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nyní se zaměřuje
na evaluace sociálních inovací a rozvojové pomoci. Dále lektoruje strategické
řízení pro úředníky státní správy a design služeb.

REFLEXE MINULOSTI (CZ)
Eval Café: Ohlédnutí se za fungováním evaluačních
jednotek
Čas: 13:00 - 15:00
Diskuzní Eval Café se zaměří na zhodnocení fungování evaluačních jednotek v
programovém období 2014-2020 a volně naváže na panel z konference ČES:
Pojďme se pobavit o interní evaluaci. Panel expertně uvede Martin Nekola a o
své zkušenosti se poté podělí evaluační jednotky IROP, INTERREG, MŠMT, MPSV
a NOK.

Moderuje: Martin Nekola (FSV UK)

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. je výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy (FSV UK). Dlouhodobě se zabývá problematikou
metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evaluaci
veřejných politik a programů. Publikoval řadu odborných článků a knih v
oblasti metodologie, evaluace a veřejné politiky. Podílel se na přípravě několika
metodik pro organizace veřejné správy. Od roku 2009 je garantem kurzu
Evaluace veřejných politik a programů na FSV UK, školí pracovníky veřejné
správy v evaluačních metodách. Působí také jako analytik pro různé organizace
soukromého i veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných
politik (např. RAND Europe, EUROFOUND, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aj.). Od roku 2013 je členem České
evaluační společnosti, kde působil také jako člen správní rady. Spoluzaložil
portál evaluuj.cz, jehož cílem je zlepšovat povědomí o evaluaci, poskytovat
prostor pro inspiraci, sdílení evaluační praxe a rozvoj evaluační kultury v ČR.

