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Dobrý den, 
IREAS ve spolupráci s VŠE Praha se Vás dovoluje pozvat na setkání týkající se sběru dat pro 
realizaci counterfactual impact evaluation. Konkrétně jde o aplikaci na oblast podpory 1.1 
v OP LZZ. 
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. 2 - část věnovaná sběru dat pro evaluaci 

Termín: 12. 9. 2011; 11:30 – 13:00 
Místo: VŠE Praha, Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 
Místnost: RB 211 
Vstup: Zdarma 
Přednášející: Ing. Jan Brůha, Ph.D. a Ing. Oto Potluka, Ph.D. 
Organizační poznámky: Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mail: spacek@ireas.cz. Kapacita 

sálu je 100 účastníků. Účastníci dostanou e-mailem před konáním 
akce podklad k diskusi. 

 
Program: 

• Seznam proměnných, se kterými chce evaluační tým pracovat. Časová dostupnost 
některých typů dat. (cca 10 minut) 

• Způsoby sběru dat (Albertina, Monit7+, podklady ŘO OP LZZ, ruční zpracování, 
šetření mezi firmami) (cca 10 minut) 

• Propensity score matching - Charakteristiky firem pro použití v probit regresi: 
(Rozvaha a výsledovka), zaměstnanost ve firmách (intervalové rozdělení i přesné 
určení přepočtených úvazků), OKEČ/NACE, právní forma, region působnosti, historie 
firmy, (cca 10 minut) 

• Instrumentální proměnné - hodnocení žádostí – data týkající se grantových výzev, 
(cca 10 minut)  

• Typ vzdělávání – rozdílný přístup v systémových projektech a grantových výzvách, 
(cca 10 minut) 

• Databáze dat a výběr firem pro zpracování analýz – náhodný výběr vzorku 
z podpořených firem a náhodný výběr z kontrolní skupiny (způsob vytvoření kontrolní 
skupiny). (cca 10 minut). 
 

Časový plán je indikativní. Ke každému bodu proběhne interaktivní diskuse v rozsahu podle 
zájmu účastníků. 
 


