
STUDENTSKÁ SOUTĚŽ V EVALUACI

STRUČNÝ POPIS

 Soutěž pro studenty magisterských programů relevantních 
oborů se vztahem k projektovému cyklu a evaluaci. 
Studenti v malých týmech soutěží o nejlepší návrh 
evaluačního přístupu ke konkrétnímu projektu/programu.

 Primárním cílem soutěže je budování evaluačních kapacit. 
Studenti dostanou možnost si vyzkoušet a aplikovat 
teoretické poznatky z metodologických (a jiných) kurzů v 
praxi, rozvinout evaluační myšlení a schopnost analýzy, a to 
vše ve velmi krátkém časovém limitu.

 Smyslem soutěže je rozvinout povědomí a pozvednout 
profil evaluačního oboru i profese evaluátorů.

CÍL

PRŮBĚH PŘÍNOS

 Každý tým má svého kouče – vyučujícího na vysoké škole, 
na které se vyučují relevantní kurzy, např. evaluace, 
metodologie společenských věd, projektový cyklus atp. 
Tento kouč přihlásí do soutěže svůj tým a studenty na 
soutěž připravuje.

 Týmy (3-5 členů) mají za úkol ve stanovený den během 5 
hodin zpracovat návrh evaluace konkrétního příkladu z 
praxe; návrh obsahuje standardní části evaluační nabídky –
kontext, rozsah, metodologie, příklady otázek, 
harmonogram a rozpočet.

 Návrhy zpracované soutěžními týmy vyhodnotí dle předem 
stanovených kritérií porota složená z praktikujících 
evaluátorů.

 Vítězný tým čekají zajímavé odměny a bude mít příležitost 
prezentovat svůj návrh evaluace na výroční konferenci ČES.

 Příležitost: Soutěžící mohou svým výkonem na sebe 
upozornit případné budoucí zaměstnavatele – evaluační 
komunita soutěž sleduje a vyhledává evaluátory/juniory. 
Vítězství v evaluační soutěži je zajímavá položka v 
životopise.

 Budování kapacit: Týmy mohou trénovat několik týdnů 
dopředu na evaluačních návrzích pro projekty, programy či 
intervence. Seznamují se tak s praktickou stránkou evaluací.

 Atraktivní forma výuky: Studenti interaktivní formou 
aplikují teoretické poznatky na příkladech z praxe, osvojují 
si a dále rozvíjejí své dovednosti včetně týmové práce.

 Spolupráce evaluační komunity: Od organizátorů přes 
kouče, studenty (budoucí evaluátory) až po porotce a 
zadavatele soutěžních případů.

Rádi byste se dozvěděli více?
Navštivte stránky České evaluační společnosti, kde průběžně 
aktualizujeme informace o letošním kole soutěže: www.czecheval.cz

Kontakty
Jiří Hejkrlík, 
koordinátor soutěže České evaluační společnosti (ČES)
hejkrlik@czecheval.cz

STRUČNÝ POPIS

 Soutěž pro studenty bakalářských a magisterských 
programů relevantních oborů se vztahem k projektovému 
cyklu a evaluaci. Studenti v malých týmech soutěží o 
nejlepší návrh evaluačního přístupu ke konkrétnímu 
zadání na evaluaci projektu/programu.

 Primárním cílem soutěže je budování evaluačních 
kapacit. Studenti dostanou možnost si vyzkoušet a 
aplikovat teoretické poznatky z metodologických (a 
jiných) kurzů v praxi, rozvinout evaluační myšlení a 
schopnost analýzy, a to vše ve velmi krátkém časovém 
limitu.

CÍL

PRŮBĚH PŘÍNOS

 Každý tým si najde svého kouče – vyučujícího na vysoké 
škole, na které se vyučují relevantní kurzy, např. evaluace, 
metodologie společenských věd, projektový cyklus atp. 
Tento kouč přihlásí do soutěže svůj tým a studenty na 
soutěž připravuje.

 Týmy (3-5 členů) mají za úkol ve stanovený den během 
cca 5,5 hodin zpracovat návrh nabídky na evaluaci 
konkrétního příkladu z praxe; návrh obsahuje standardní 
části evaluační nabídky – kontext, rozsah, metodologie, 
příklady otázek, harmonogram a rozpočet.

 Návrhy zpracované soutěžními týmy vyhodnotí dle 
předem stanovených kritérií porota složená z 
praktikujících evaluátorů.

 Vítězný tým čekají zajímavé odměny a bude mít 
příležitost prezentovat svůj návrh evaluace na výroční 
konferenci ČES.

 Příležitost: Soutěžící mohou svým výkonem na sebe 
upozornit případné budoucí zaměstnavatele – evaluační 
komunita soutěž sleduje a vyhledává evaluátory/juniory. 
Vítězství v evaluační soutěži je zajímavá položka v 
životopise. Vítěz postupuje do mezinárodní soutěže v 
evaluaci (World Evaluation Case Competition ).

 Budování kapacit: Týmy mohou trénovat několik týdnů 
dopředu na evaluačních návrzích pro projekty, programy 
či intervence. Seznamují se tak s praktickou stránkou 
evaluací.

 Atraktivní forma výuky: Studenti interaktivní formou 
aplikují teoretické poznatky na příkladech z praxe, 
osvojují si a dále rozvíjejí své dovednosti včetně týmové 
práce.

 Spolupráce evaluační komunity: Od organizátorů přes 
kouče, studenty (budoucí evaluátory) až po porotce a 
zadavatele soutěžních případů.
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