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Dobrý den, 
IREAS ve spolupráci s VŠE Praha se Vás dovoluje pozvat na setkání týkající se stávajícího 
vývoje evaluačních metod Strukturálních fondů a jejich použití na podpor ESF. Konkrétně jde 
o aplikaci metod counterfactual impact evaluation. 
Workshop je součástí zakázky "Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast 
podpory 1.1", spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. 
 
S přáním příjemného dne 

Oto Potluka, koordinátor projektu 
 

Název:  Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1; 
Workshop č. 2a – představení metod CIE 

Termín: 12. září 2011; 9:00 – 11:00 
Místo: VŠE Praha, Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 
Místnost: RB 211 
Vstup: Zdarma 
Přednášející: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR) 
Organizační poznámky: Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mail: spacek@ireas.cz. Kapacita sálu 

je 100 účastníků.  
Program: 

Cílem je seznámit účastníky se základními přístupy k řešení counterfactual impact evaluation 
(CIE) a zvýšit jejich obeznámenost s touto problematikou. Workshop je tedy určen zejména 
těm, kdo se s metodami CIE zatím nesetkali, nebo setkali jen zběžně. Plánovaný program 
obsahuje vysvětlení následujících otázek a termínů: 

• Oč jde v counterfactual impact evaluation? Vysvětlení pojmů counterfactual a impact 
v souvislosti s tímto typem evaluace. 

• Indikátory dopadu (impact) a jejich měření. Jaká je pozorovatelnost dopadu? 

• Vztah mezi kvantitativními metodami (využívanými CIE) a kvalitativními. Kdy je kterou 
vhodné použít? 

• Jaké podmínky musí být splněny pro CIE? Nároky na data a jejich charakter. Lze CIE 
použít kdykoliv a na cokoliv? 

• Základní otázka v CIE: Jaký je dopad čeho, na co a ve srovnání s kým/čím? 

• Jaké jsou základní metody CIE? Přehled metod (Srovnání před a po, s podporou a bez 
ní, difference-in-difference, instrumentální proměnné, propensity score matching, 
regresní diskontinuita), základní podstata, nároky na použití a omezení jejich 
aplikovatelnosti. 


