


• jedná se o pilotní verzi programu

• financován z projektu „Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí 

strategický rozvoj z pohledu OECD“, reg. č. GG-PDP2-001





KDO SE MŮŽE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ÚČASTNIT?

 analytici, evaluátoři, zpracovatelé RIA, ale třeba i kolegové, kteří zpracovávají materiály analytického charakteru, podkladové 

materiály pro vedení apod.

 juniorní i seniorní pracovníci

Státní správa
Územní 

samosprávné celky

Proškolíme celkem 120 osob



CO SE VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU DOZVÍTE?

 proč je analýza ve veřejné správě důležitá, jaká jsou její základní pravidla, která byste měli dodržovat?

 jaké metody a nástroje kvalitativního výzkumu můžete ve Vaší práci využít?

 jak se správně ptát, 

 jak dělat rozhovory, 

 jak přistupovat k obsahové analýze, případové studii apod.

 jaké metody a nástroje kvantitativního výzkumu můžete ve Vaší práci využít?

 jak přistoupit k experimentu, 

 výběrovému šetření, 

 dotazování apod.

 co jsou otevřená a jak s nimi můžete pracovat?

 jak lze data analyzovat a vizualizovat?

 Excel, Power BI, apod.

 jak srozumitelně a zajímavě prezentovat výstupy Vašich analýz relevantním cílovým skupinám



JAK BUDOU ŠKOLENÍ PROBÍHAT

 všechna školení budou

 maximálně zaměřena na praxi a praktické využití

 realizována prezenčně v max. 12 členných skupinách

 lektoři uznávaní odborníci v daných tématech, a to z institucí 

 GOV Lab

 STEM

 Staněk Consulting

 MV ČR a dalších



OBSAH 4 DNŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Vzdělávací den Charakter dne

1. den

Význam analýzy ve veřejné správě, základní pravidla

povinný

2. den

Kvalitativní výzkum a analýza

povinně volitelný

3. den

Kvantitativní výzkum a analýza

povinně volitelný

4. den 

Vizualizace dat a prezentace výsledků analýz

povinný

• povinná je účast na 1. a 4. dni školení, účastníci mohou volit mezi 2. a 3. povinně volitelným dnem



KDE A KDY SE BUDOU KURZY KONAT?

9x

2x

1x

září 2022 – prosinec 2023



HARMONOGRAM KURZŮ NA ROK 2022



RÁMCOVÝ HARMONOGRAM KURZŮ NA ROK 2023



KDE SE DOZVÍTE BLIŽŠÍ INFORMACE?

 na webu kvalitavs.cz/vzdelavaci-program-pro-analytiky-
ve-verejne-sprave/

 termíny a konkrétní místa konání kurzů

 přihlašovací formulář – přihlašování na první 2 bude zpřístupněno od 
srpna 2022

 účastníci získají certifikát o absolvování (v případě, že 
absolvují oba povinné a minimálně jeden povinně volitelný 
školící den)




