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PŘEKÁŽKY (MALÉ OHLÉDNUTÍ)

• Operacionalizace v kontextu navrhovaných opatření a data
coverage v rámci tvorby a evaluace strategických dokumentů
a koncepčních materiálů.

• Koordinace analytických útvarů a tříštění odborných kapacit.

• Duplicity ve vykazování a blank spots.

• Monitoring a koordinace sběru dat v kontextu snižování
administrativní zátěže v terénu.

• Oddělená práce s dostupnými daty a nízká granularita dat:
omezené možnosti pro vyhodnocování efektivity vzdělávacího
systému a monitoringu systémových problémů (např. nerovnosti
v přístupu ke vzdělávání, předčasné odchody ze vzdělávání).



PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE VZDĚLÁVÁNÍ

• Předčasné odchody ze
vzdělávání sledujeme
pouze v rámci VŠPS od
ČSÚ.

• Metodologie šetření
není dimenzována na
sledování předčasných
odchodů ze vzdělávání.

• V rámci designu šetření
nemáme pod kontrolou
pokrytí cílové skupiny
v kontextu sledování
předčasných odchodů.
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MOŽNOSTI PROPOJOVÁNÍ DAT
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MOŽNOSTI PROPOJOVÁNÍ DAT



• Systematický popis dat s cílem identifikovat a odstranit
duplicity ve vykazování a sběru dat a odhalení blank spots v
rámci datové opory.

• Propojování systematicky sbíraných dat prostřednictvím
unikátních identifikátorů.

• Zpřístupnění a sdílení dat pro potřeby analytické činnosti v
rámci resortu.

• Konsolidace útvarů vykonávajících analytickou činnost.

• Posilování spolupráce na meziresortní úrovni.

NA CO SE MUSÍME ZAMĚŘIT



• Informační systém pro sdílení dat ve veřejné / státní správě (eEDU).

• Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací
soustavy ČR:

• Vybudování kvalitní datové základny umožňující realizaci
vzdělávacích analýz, které budou podkladem pro decision
making.

• Vybudování databáze primárních dat, jež bude obsahovat
koncentrovaná a průběžně ukládaná data a informace pro
vzdělávací politiku.

• Kapacitní a odborné posílení analytické práce MŠMT
prostřednictvím vytvoření analytické jednotky.

• Průběžná analýza dat ze škol a relevantních školských zařízení
doplněná o data z národních i mezinárodních šetření s cílem
zjištění aktuální kvality vzdělávání v každé škole.

• Zprostředkování analytických výstupů široké veřejnosti, ve
vazbě na naplňování opatření definovaných ve S2030+.

KONSOLIDACE ANALYTICKÉ ČINNOSTI



• Příprava VAU s cílem posílit analytické kapacity státní správy a
strategické plánování, a to v souladu s doporučeními OECD a
Evropské komise.

• Vznik VAU vyplývá z programového prohlášení vlády,
především v kontextu legislativní činnosti (princip evidence
based policy jako jedna z politických priorit).

• Podpůrné zapojení VAU do procesu RIA: asistence při tvorbě
RIA a ex post hodnocení již existujících regulací.

• Zapojení do tzv. dopadových pracovních skupin v rámci
připravované legislativy (složena ze zástupců resortů a
analytiků VAU): horizontální koordinace napříč jednotlivými
resorty.

VLÁDNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR (VAU)



• Koordinace relevantních aktérů, nastavení analytické a
evaluační činnosti v rámci přípravy strategií jako jedna z priorit
EK v kontextu naplňování společných digitálních cílů
(Evropská digitální dekáda):

• Posilovat zapojení relevantních aktérů do přípravy strategií
a koncepcí na bázi whole government principu.

• Rozvíjet datovou a analytickou oporu při přípravě návrhů
cílů a opatření.

• Rozvíjet evaluační činnost v kontextu naplňování
vydefinovaných cílů a přijatých opatření.

• Nastavení podpory od EK v kontextu naplňování digitálních
cílů: konzultační činnost, sdílení příkladů dobré praxe na úrovni
členských států, komparační analýzy (JRC).

ŘÍZENÍ POLITIK V EVROPSKÉM KONTEXTU



EVROPSKÁ DIGITÁLNÍ DEKÁDA



JAK SI STOJÍ ČR V EU (DESI 2021)
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