
WORKSHOP: 
Digitalizuj nebo zemři! (Nenechte se vystrašit.) 
Česko.Digital
Tlak na digitalizaci veřejné správy roste, ale o jakou změnu vlastně jde? 
Hodně transformace, jen trochu digitalizace. Nové kompetence a přístupy, 
jejichž základy si musíme osvojit všichni. Během workshopu můžete 
představit vlastní výzvy a společně rozkrýt, jaké přístupy, profese či 
nástroje vám budou užitečné při jejich řešení.

WORKSHOP:  
Informované rozhodování ve veřejné správě 
České priority 
Evidence-based policy je zaklínadlo dneška. Jak se vyznat v záplavě 
výzkumných textů, oddělit zrno od plev a připravovat podklady pro 
politické rozhodování opřené o solidní data? Hledáte novou podobu 
veřejné služby a chcete se opřít o existující výzkum? Nebo si dokonce 
zpracovat studii? Otázky s sebou!
       
 
WORKSHOP: 
Velká data a co s nimi
Operátor ICT
Většinu oborů dnes mění hromady nových dostupných dat, ale i nové 
možnosti zpracování již existujících. Co tedy znamená data-driven veřejná 
správa a jakou roli hrají nové technologie? Dokážeme měřit spoustu věcí, 
od pohybu lidí po městě přes podíl zamítnutých žádostí, měřit  
a vyhodnocovat dokážeme jevy, které donedávna řídila jen zkušenost. 
Během workshopu si na praktických příkladech ukážeme, jak lze přemýšlet 
o nových datech a nástrojích na jejich zpracování a jak s nimi pracovat.

MASTERMIND: 
Strategická komunikace v rozhořčené době
Lyly Tranová, architektka strategické komunikace státu 
a poradkyně na Úřadu vlády a Ministerstvu obrany
Všichni o ní mluví a málokdo ji viděl. Proč je strategická komunikace státu 
tak silné téma dneška, k čemu je důležité ji promyslet a jak se liší od 
marketingu nebo PR? A je vůbec možné ji prosazovat v úřadech, které mají 
často rozporuplná komunikační zadání shora? Přijďte sdílet své zkušenosti 
nebo si jen poslechnout, jak k budování strategické komunikace ve veřejné 
správě přistoupit.

WORKSHOP: 
Good Services - jak dělat lepší veřejnou službu
Govlab
Jestli je jádrem vaší práce poskytování veřejné služby a chcete ji dělat 
lépe, tenhle workshop by mohl být pro vás. Do práce dáváte spoustu 
energie a asi občas přemýšlíte nad tím, kam ji nejlépe nasměrovat. Přejete 
si, aby se vaši klienti - občané či organizace cítili dobře a služba pro ně byla 
co nejužitečnější. Ovšem když se něčemu věnujeme intenzivně a dlouho, 
lehce ztratíme nadhled nad svou prací. Pomůžeme vám získat odstup od 
každodenní rutiny. S využitím rámce Good Services od Lou Downe se na 
workshopu zaměříme na to, co dělá službu dobrou a objevíme, kde leží 
potenciál pro její zlepšení.

WORKSHOP: 
Vzdělávání veřejné služby: Nové možnosti do doby plné výzev
Jan Složil, xlearning.cz 
Abychom dělali dobrou veřejnou službu, potřebujeme průběžně rozvíjet 
své dovednosti - jednotlivců i celých týmů. Jak vzdělávání zatraktivnit?  
Jak vnést do našeho úředního světa technologické inovace?  
Jak rozvíjet měkké dovednosti - a které potřebujeme nejvíc?  
Na workshopu probereme možnosti, jak posunout vzdělávání  
a rozvoj vašeho týmu tak, aby obstál v době plné nových výzev.

MASTERMIND:  
Building Creative Institutions 
with Charles Landry

MASTERMIND: 
Jak se tvoří klub 
úředníků dobré vůle? 
se Zuzanou Vargovou

 

FOCUS GROUP: 
Co musí umět profesní 
síť úředníků v Česku? 
s Adamem Ondráčkem

INTRO!

KEYNOTE:  
Why We Need the Creative Bureaucracy (ENG)
Charles Landry

SUPERÚŘEDNÍK 
MEZI LOAJALITOU A NESTRANNOSTÍ:  
Jak má vypadat budoucnost české veřejné správy?
Vladimír Špidla 
Jan Mušuta 
Jana Soukupová 
Edvard Kožušník

A HAVEN FOR CIVIL SERVANTS: 
Building a Community (SVK, ENG)
Zuzana Vargová
Charles Landry

LUNCH BREAK

ÚŘEDNÍK NAŽIVO: 
Jak vzdělávat státní služebníky 
pro Česko v době globálních výzev 
Ladislava Zbiejczuk Suchá
Jan Straka
Martina Postupová
Peter Hronček

INOVACE NAPŘÍČ ÚŘADY: 
Jak prosazovat nová řešení 
a nenechat se zabít rezortismem
Kristýna Drápalová
Marek Mencl
Matěj Bacovský
Markéta Pěchoučková
Petr Suška 
 

DŮVĚRYHODNÁ INSTITUCE MLUVÍ JINAK: 
Stavíme barák od začátku
Patrik Reichl
Naděžda Goryczková
Ondřej Boháč
Martin Mata
David Klimeš

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ: 
Večer příběhů neviditelných lidí, 
kteří hýbou českou veřejnou správou –  
a pár známých tváří k tomu
Moderuje Ondřej Cihlář

PONDĚLÍ 7. 11. 2022

ÚTERÝ 8. 11. 2022

STŘEDA 9. 11. 2022
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DISKUZE

PANELOVÁ
DISKUZE

PANELOVÁ
DISKUZE
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9.00

9.15

9.45

11.20

12.00

13.00

14.30

16.00

18.00

13.00

14.30

16.00

MAINSTAGE

SIDESHOW

INTRO!

KEYNOTE: 
Informed government bottom-up! (ENG)

CIVIC TECHNOLOGY IN PUBLIC SERVICE (ENG)
Valentin Chaput
Ivana Feldfeber
Tomáš Kriššák

JAK JSME TO UDĚLALI A FUNGOVALO TO: 
V Čechách a na Moravě
Eva Pavlíková
Jan Blažek
Lenka Melounová
Lucie Smolka
Michaela Černá
Ondřej Profant
Karolína Sieglová

LUNCH BREAK

NEW EUROPEAN BAUHAUS 
& CREATIVE BUREAUCRACY:  
Discussion with European NEB cities (ENG)

NEW EUROPEAN BAUHAUS:  
Making data accessible for decision making  
and citizen engagement (ENG)

NETWORKING & RECEPTION

9.00

9.15

9.30

11.00
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13.00
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18.00

FOCUS GROUP:
Co musí umět profesní
síť úředníků v Česku?
s Adamem Ondráčkem

Q&A SESSION
with Valentin Chaput

DISKUSE: 
Přenesená působnost – matka 
alibismu ve veřejné správě? 
s Ondřejem Boháčem 
a Janem Wintrem
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13.30

15.15

SIDESHOW

10.30–12.00

10.30–12.30

13.30–15.00

13.30–15.00

15.30–17.00

15.30–17.00

MAINSTAGE

REGISTRACE
NA WORKSHOPY
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