Konference ČES 2021
Conference of the Czech Evaluation Society
Přístup k lidem a datům / Approach to people and data

Program
8.–10. června 2021 / 8-10 June 2021
Online: Zoom
(Link bude zaslán po registraci / Link will be sent after registration)
Přehled programu
Úterý 8. června 2021 / Tuesday 8 June 2021
9.00 – 12.30 Školící workshopy / Trainig workshops
Kontrafaktuál v komentovaných případech (in Czech)
Surviving Data analysis (in English)
13.00 – 15.30 Internal consultancy workshop of the evaluation societies in Central Europe
Středa 9. června 2021 / Wednesday 9 June 2021
9.00 – 16.45 Anglická část konference / English Section of the Conference
Čtvrtek 10. června 2021 / Thursday 10 June 2021
9.00 – 16.45 Česká část konference / Czech Section of the Conference

Úterý 8. června 2021 / Tuesday 8 June 2021 – Workshop
Vzdělávací workshopy / Training workshop 9.00 – 12.30 (30 min. break)
• Vladimír Kváča – Kontrafaktuál v komentovaných případech (CZ)
V rámci workshopu si na reálných nebo mírně stylizovaných příkladech z praxe ukážeme různé přístupy k identifikaci
kontrafaktuální situace a budeme diskutovat důsledky různých možností a postupů na míru naplnění předpokladů, za
kterých lze výsledek považovat za věrohodný odhad efektu intervence. Diskutovat budeme možnou přítomnost
selection bias v jednotlivých příkladech a s tím spojená možná interpretační omezení. V rámci workshopu se budeme
věnovat analýze časových řad, metodám difference-in-difference a propensity score matching.
Předpokladem účasti je základní chápání pojmů kontrafaktuál a selection bias, schopnost „číst data" v tabulkách a
grafech a ovládání alespoň základních funkcí v Excelu nebo jiném tabulkovém procesoru. Workshop nevyžaduje práci
ve specializovaném statistickém software (např. Stata nebo R).

Pokud jste v minulosti absolvovali kurz Evaluační minimum a připomenete si předem modul na kontrafaktuální
evaluace, je tento workshop určitě pro vás.
Pokud jste v dubnu 2021 absolvovali kurz Tajemný kontrafaktuál, můžete být zklamáni z toho, že některé příklady
budou velmi podobné.
Pokud pravidelně počítáte efekty intervencí pomocí kernel matchingu programovaném v R-ku a přes noc si pouštíte
bootstrapingové operace pro odhad stability kontrafaktuálu, můžete být zklamání spíše začátečnickou úrovní
workshopu.

Úterý 8. června 2021 / Tuesday 8 June 2021 – Workshop
Vzdělávací workshop / Training workshop 9.00 – 12.30 (30 min. break)
• Petr Bouchal – Surviving data analysis: a gentle introduction to data analysis in R (EN)
This workshop is for those overwhelmed with piles of Excel files and “who knows how Alice did this calculation last year
in data-final-v2-fin.xlsx” situations. It is also aimed at those who have been gathering up the courage to start
programming with data or generally would like to up their data game.
It will introduce the R programming language and provide a teaser of tools that evaluators will find most handy: project
organisation, data input, data transformation and visualisation, accessing and using data from official sources, creating
maps and building reproducible reports. You will get your first try of handling data in R and pointers to resources for
learning further.
You will receive instructions for (easy) technical setup before the workshop but you won’t need to install any software
on your machine to take part in the workshop.

No prior knowledge of R or programming is required. If you attended the R data analysis workshop at the 2020 MMR
Evaluation conference, this will cover similar ground, with more focus on real-life applications. If you know a bit of R or
used it way back in university, this will get you up to date on the R toolkit.

Tuesday 8 June 2021 – Internal Consultancy Workshop
V4 Internal Consultancy Workshop
Tuesday 8 June 2021, approx. 13:00 – 15:30
Moderation: Jana Drlikova
a) What are the goals of our societies, what activities we do, how many
members our societies have, how we manage to finance our activities;
b) Some good practices from our societies that we would like to share with
others;
c) Insight into evaluation / evidence-based culture in our countries, how
successful we are in influencing it and what challenges do we have (and
maybe how we plan to overcome them);
d) ) Ideas for mutual cooperation (joint projects/events, coordinated
advocacy, capacity development, etc.).

Wednesday 9 June 2021 – English Section of the Conference
Morning
9.00 – 9.20 Jana Drlíková, President, Czech Evaluation Society – Welcome
9.20 – 10.00 Danièle Lamarque, President, European Evaluation Society – Key note
10.00 – 10.30 Break, Questions/Answers
10.30 – 12.00
Improving evaluation quality
Chair: Petr Bouchal

• Monika Bartosiewicz-Niziołek, President of the Polish Evaluation Society, Tomasz Kupiec, EUROREG, University of Warsaw –
Certification of the evaluator profession in Poland: the process, potential advantages and challenges
• Leszek Korporowicz, Professor at the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow, Polish
Evaluation Society – A need of intercultural evaluation
• Dagmar Gombitová, Public Policy Institute, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University – Use of expert methods
in decision-making with serious implications in public policies

12.00 – 13.00 Lunch Break

Wednesday 9 June 2021 – English Section of the Conference
Afternoon
13.00 – 14.30 Parallel session I – Contribution to impacts
Chair: Jiri Hejkrlik
• Marcel Tkáčik, Prague University of Economics and Business – Causal
Machine Learning for Counterfactual Evaluation
• Ebenezer Donkor, Czech University of Life Sciences Prague –
Comparison of the Approaches to the Impact Evaluation of Current
Agricultural Policies in Zambia
• Sreykhouch Ek, Master's student, University of Life Sciences Prague –
Challenges and Opportunities of Double Degree Master Program: Case
Study in Thailand

13.00 – 14.30 Parallel session II – Approaching people in evaluations
Chair: Jana Drlikova
• Judit Krekó, Budapest Institute for Policy Analysis – Evaluating youth
employment policies with administrative data: methodological and
practical challenges
• Slawomir Nalecz, National Coordinator for Research and Analysis, Jerzy
Regulski Foundation in Support of Local Democracy, Poland –
Approaching young people in evaluation research – conclusions from
Youth Impact project
• Caroline Beach, Jana Mazancová, Czech University of Life Sciences
Prague – Measuring Women’s Empowerment in Rural Context: Case
Study on Women in Agri-cooperatives in Georgia

14.30 – 15.00 Break
15.00 – 16.30 Panel discussion: Quo vadis evaluations? New vision for evaluation in turbulent and online times – cooperation for transformational
change (follow-up to Prague Declaration, 2019)
Chair: Daniel Svoboda
Panellists:
• Patrick Van Damme, Dean, Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague
• Tom Ling, Vice-President, European Evaluation Society (EES)
• Ada Ocampo, President, International Development Evaluation Association (IDEAS)
• Linda Morra Imas, President ad interim, International Evaluation Academy (IEAc)
16.30 – 16.45 Closing remarks, Questions/Answers

Čtvrtek 10. června 2021 – Česká část konference
Dopoledne
9.00 – 9.20 Michal Horáček, viceprezident ČES – Welcome
9.20 – 11.00 Panel: Pojďme se pobavit o interní evaluaci
•

Martin Nekola, FSV UK, a hosté

11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 12.30 Paralelní blok III

11.30 – 12.30 Paralelní blok IV

Přístup k datům

Možnosti a výzvy využití dat pro analytickou práci

Moderuje Petr Bouchal

Moderuje Michal Horáček

• Martin Černý, Český statistický úřad – Datové výstupy ČSÚ
• Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat, MV ČR –
Otevřená data a datový fond českého veřejného sektoru

• Ladislav Koubek, firma CGI – Dálkový průzkum země a
analytická platforma CGI SatSight
12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

• Martin Víta, Technologická agentura ČR – Využití shlukování
textových dat v evaluacích – helpdesk programu
• Filip Pertold, PhD. – Využití administrativních dat pro analýzy
trhu práce (srovnání Česka a Dánska)
• Hana Friedlaenderová, Nielsen Admosphere – Přístup k lidem
a datům v době pandemie z pohledu výzkumné agentury

Čtvrtek 10. června 2021 – Česká část konference
Odpoledne
13.30 – 15.00 Paralelní blok V – Evaluace ve zdravotnictví a sociálních
službách
Moderuje Barbora Latečková
• Oto Potluka, CEPS, University of Basel – Hodnocení eHealth podpory v
nemocniční péči
• Linda Maršíková, EY – Práce s daty ve zdravotnictví a sociálních
službách

13.30 – 15.00 Paralelní blok VI – Přístup k evaluacím ve veřejném sektoru
Moderuje Petr Bouchal
• Jakub Geier, Ministerstvo vnitra ČR – Jak využívat evidence-based
přístup pro financování veřejné správy
• Kateřina Bohatcová, MŠMT – Komunikace a spolupráce, klíčové prvky
k vytváření využitelných evaluací
• Simona Lipková, FSV UK – Rozhraní mezi evaluátory a příjemci
evaluací

15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 16.30 Evaluace jako součást výuky na vysokých školách. Příprava budoucích evaluátorů – Panelová diskuze
Moderuje Jiří Hejkrlík
Panelisté:
• Eva Šerá Komlossyová, Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL)
• Martin Pělucha, Národohospodářská fakulta VŠE (NF VŠE)
• Martin Nekola, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK)
• Viktor Květoň, Přírodovědecká fakulta UK (PřF UK)
• Petra Chaloupková, Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (FTZ ČZU)
• Vítězové studentské soutěže
16.30 – 16.45 Jana Drlíková – Závěrečné slovo a rozloučení
Program může být dále aktualizován

Účastnické poplatky
Participant fees
Training workshop
Registration fee / poplatek

Conference (for both days)
Registration fee / poplatek

ČES members, NGOs, students

Others

400 CZK / 16 EUR

800 CZK / 32 EUR

NGOs, students, foreign
participants

Others

800 CZK / 32 EUR

1600 CZK / 64 EUR

Conference for ČES members and for speakers is for free / Pro členy ČES a řečníky je konference zdarma

Po registraci Vám zašleme fakturu na účastnický poplatek
After registration, we will send you the invoice for participant fee

czecheval.cz / czecheval.en

Prosím registrujte se zde
Please register here

