Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno a příjmení účastníka cesty
Pracoviště – dle organizační struktury
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty

Mgr. Adolf Knoll
Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
KGŘ
Jednání EUROPEANA Task Force pro Impact Assessment
Berlín
Německo
26. – 27. listopadu 2012
26. listopadu 2012 – příjezd, jednání Task Force, večer
ubytování
27. listopadu 2012 – účast na jednání EUROPEANA 2012
Annual Meeting
xxx
Europeana + NK (částečně stravné)
Z důvodu členství v Task Force pro Impact Assessment
účast na jednání

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Na jednání Task Force byly probrány otázky metodiky měření
hodnocení vlivu Europeany. Byly prodiskutovány zejména
čtyři základní okruhy: 1. kdo jsou tzv. stakeholders, tj. ti,
kteří mají zájem na provozu Europeana; 2. co je to tzv.
ekosystém Europeany; 3. jaké indikátory jsou meřeny a jaké
by měly být měřeny; 4. v jakém rámci by se měl odehrát
příští Impact Assessment – v té souvislosti byl diskutován tzv.
Balanced Value Impact Model. Task Force předsedá Simon
Tanner z King’s College v Londýně. Task Force da facto
vytváří zásadní zpětnou vazbu k ověření správnosti postupu
hodnocení Europeana.
Následující den před odjezdem jsem využil účasti na části
výročního setkání Europeana.
Program a další podrobnější informace
1. den: příjezd, jednání Task Force, ubytování
2. den: část. účast na Europeana Annual Meeting 2012 a
odjezd
Přivezené materiály
xxx
Datum předložení zprávy
30. listopadu 2012
Podpis předkladatele zprávy
Podpis nadřízeného
Datum:
Podpis:
Vloženo na Intranet
Datum: 30. listopadu 2012
Podpis:
Přijato v mezinárodním oddělení
Datum:
Podpis:

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.

