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Zpráva z Mimořádného jednání sítě OPSI Národních kontaktních míst 

ve věci měření inovací veřejného sektoru v Paříži



Mimořádné jednání sítě OPSI 

Národních kontaktních míst

 Zaměření
– měření inovací veřejného sektoru

 Cíle jednání
– Poslední vývoj měření PSI v různých částech světa

– Zájem národních států o nové přístupy k měření PSI

– Měření PSI pro účely mezinárodního srovnání
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Průběh jednání

 Současný stav v oblasti měření inovací

– Účel: zjistit odpovědi na následující otázky

• K jakému účelu měření PSI slouží,

• Z jakých dat tato měření vychází

• Na koho tato měření cílí

 Přehled měření PSI na národní úrovni 

(Dánsko a Kodaňský manuál, Finsko, 

Nizozemí, ČR, Slovinsko)
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Průběh jednání

 Podle čeho se měří PSI? (Identifikace 
aplikačních možností pro tato řešení)

– Ve skupinách diskutováno, jakým směrem PSI 
ubírat z hlediska využitelnosti

 Směrem k mezinárodnímu srovnání (mezery 
a příležitosti)

– Jaké dimenze PSI užitečné pro mezinárodní 
srovnání

– Inspirace dosavadní zkušeností

– Možná pomoc OECD

4



Zajímavé body z jednání

 Pauline Lavagne D´Ortigue (Francie, NCO 

spolupředsedající), Marco Daglio (Head of

OPSI)

– důležitost měření PSI s cílem získat v této 

věci poznání a pomoci vládám efektivněji 

inovovat veřejné služby

– dobré se poučit ze zkušeností inovátorů jiných 

zemí
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 Vyvažovat mezinárodní srovnání s 

potřebami jednotlivých států

 Vzít v potaz různé národní kontexty při 

vytváření mezinárodního srovnání

 Měření PSI (=nástroj pro analýzu, ne 

hodnocení)

 Klíčoví a důležití stakeholdeři jsou zahrnutí 

do celého procesu PSI
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Shrnutí klíčových příštích 

kroků

 Sběr dalších případových studií a psaných 

konzultací se zástupci různých zemí

 Na základě příspěvků z různých zemí 

materiál o PSI a jeho sdílení

 Ustanovení PS pro měření inovací PSI

 Spolupráce s dalšími skupinami při OECD
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RŮZNÉ PŘÍSTUPY 

K MĚŘENÍ PSI

 Možné použití PSI

 Směry měření PSI

– Dotazníky

– Objektově založené studie (zaměřují se na jev 
zájmu, např. sběr dat o specifických inovacích) 
vs. Studie založené na původce či nositele 
inovací (kdo je zodpovědný za inovace)

– Případové studie, rozhovory pro hlubší pochopení 
příčinných vztahů

– Využití „Big Data“ pro měření PSI
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