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Komentář k otázce 1: 

3 responses 

• na každom Vašom podujatí, ktorého som sa zúčastnila som sa veľa dozvedela a naučila. Získané vedomosti 
som už využila aj pri svojej práci.  

• Konference byla zajímavá tím, že představila řadu méně známých řečníků a dala jim prostor představit svou 
práci. 

• Účastnila jsem se jen panelu, neumím posoudit.  

Komentář k otázce 2 (např. problémy nebo naopak příklady dobré praxe) : 

1 response 

• dnešní panel k interní evaluaci může sloužit jako dobrý příklad, jak organizovat panely i do budoucna :)  
 

 



 
Komentář k otázce 3: 

0 responses 

 
 

5. Jaká část konference byla pro Vás nejzajímavější? (Co bylo zvláště důležité nebo 
překvapující?) 

10 responses 

• Část práce s daty - ČSÚ, open data, satelitní data. Přístup k evaluacím ve veřejném sektoru: prezentace 
Jakuba Geiera. Vynikající diskuze k interní evaluaci.  

• Panel s panem Geierem. 

• Celý den byl zajímavý, nejvíce asi diskuze o interní evaluaci a pak panel o evaluaci ve veřejné správě. 

• Machine learning 

• Veľmi ma zaujali informácie ohľadne otvorených dát  

• Všechny bloky, kterých jsem se účastnila, byly zajímavé. Výborný nápad bylo propojit standardní českou část 
konference se zahraniční částí, kde se mohli účastnit i zahraniční řečníci.  

• Účastnila jsem se jen jako panelista moje odpovědi asi nebudou úplně relevantní. 

• Martin Černý , Český statistický úřad Datové výstupy ČSÚ  

• Panel zameraný na internú evaluáciu považujem za skvelý (vedenie, výber účastníkov, úroveň debaty) - a to 
som na začiatku nepovažovala túto tému za zvlášť pre mňa zaujímavú.  

• oceňuji praktičnost některých příspěvků a workshopů  



 
 

6. Cokoliv dalšího, co nám chcete sdělit... 

5 responses 

• Děkuji moc za skvělou konferenci! 

• Díky za vaši práci, za přípravu, všem organizátorům i prezentujícím.  

• Ako vždy veľká spokojnosť 

• Je vynikající, že se letos konferenci podařilo zorganizovat alespoň takto online. Minulý rok byla velká škoda, 
že se konference přímo ČES ani v takovémto online formátu nekonala.  

• Teším sa na ďalší ročník (ak život dovolí)  
 


