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Kongres České evaluační společnosti 2021 
Zápis 

Datum konání:   30. 11. 2021 
Místo konání:  online, Zoom  
Vedení kongresu:  Jana Drlíková, MA – prezidentka ČES 
Zapisovatel:   lng. Michal Horáček – viceprezident ČES 
 
Zahájení kongresu:  

• Podle ustanovení čl. VII, odst. 8 Stanov České evaluační společnosti (dále jen Stanov) řídí Kongres 
prezident/ka, zápis z jednání sestavuje viceprezident/ka. Kongres tedy zahájila a vedla Jana 
Drlíková. Úvodem poděkovala za zapojení všem členům i členům novým a vracejícím se. 

• 18.10 – počet členů: 28 přítomných členů ČES s hlasovacím právem; ČES má celkem 54 členů 
s hlasovacím právem. Dále byli přítomní 2 nehlasující členové reprezentující institucionálního 
člena (institucionální členové mají pouze 1 hlas), nová členka od roku 2022 – Inka Bartošová, a 
zástupkyně sekretariátu ČES – Lana Mitrofanova. 

Podle ustanovení čl. VII, odst. 7 Stanov Kongres je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční 
většiny členů Společnosti. Není-li Kongres ve stanovenou hodinu na stanoveném místě 
usnášeníschopný, koná se opakovaně na stejném místě o hodinu později se stejným programem 
jednání. Tento opakovaný Kongres je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů. 

• Kongres je usnášeníschopný. Přítomní členové reprezentují 51,85 % celkového počtu hlasujících 
členů, resp. 50,85 % z celkového počtu 59 členů v roce 2021. 

Prezidentka ČES dále představila program jednání v tomto znění: 

1. Zahájení kongresu, návrh a volba orgánů kongresu 

2. Schválení výroční zprávy a uzávěrky 2020 

3. Informace o aktivitách v roce 2021  

4. Informace o členské základně a finanční situaci ČES  

5. Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady 

6. Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady 

7. Diskuse plánu aktivit na rok 2022  

8. Diskuse a schválení rámcového rozpočtu na 2022  

9. Rozdělení účastníků do pracovních skupin a diskuze nad aktivitami ČES pohledem členů 

10. Shrnutí diskuze a rozloučení 

Prezidentka poté vyzvala členy Kongresu k doplnění programu jednání a k vyjádření připomínek 
k navrženému programu Kongresu. 

Následně byly navrženy orgány kongresu v následujícím složení: 

• Vedení Kongresu: Jana Drlíková 

• Mandátová komise: Barbora Latečková, Lana Mitrofanova 

• Volební komise: Daniel Svoboda, Lana Mitrofanova 

• Zapisovatel: Michal Horáček 

Výsledek hlasování: Pro 28 hlasů (jedna členka hlasovala přes chat); Proti 0 hlasů; Nehlasovali 2. 
 
Ad 2) Výroční zpráva a uzávěrka 2020 

Daniel Svoboda shrnul aktivity popsané ve výroční zprávě za rok 2020, informace o členské základně a 
výsledky hospodaření. Výroční zpráva a uzávěrka byla následně předložena ke schválení. 
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Výsledek hlasování: Pro 26 hlasů (jedna členka hlasovala přes chat); Proti 0 hlasů; Zdrželi se 
hlasování 4. 

 
Ad 3) Informace o aktivitách v roce 2021 

Jana Drlíková shrnula hlavní aktivity realizované v roce 2021, které byly jak nové, tak stávající. 

• Společný workshop Evropské evaluační společnosti (EES), ČES a MMR ČR „Quality of life as an 
evaluation criterion“ (10. – 11. 2. 2021); 

• Tři jednání k profesionalizaci ČES (únor 2021); 

• Pokračování školení Evaluační minimum (16. 3. – 30. 3. 2021 v distanční formě a 20. 9. – 21. 9. 
2021 ve formě prezenční); 

• EvalCafé na téma vzdělávacích programů I – III (15. 4. 2021 online, 24. 6.   a 6. 10. 2021 
prezenčně); 

• Nový školící modul „Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou 
úplní začátečníci“ (19. 4. a 23. 4. 2021 online); 

• Studentská evaluační soutěž (26. 4. – 30. 4. 2021), vítězové se zúčastnili mezinárodní World 
Evaluation Case Competition (www.worldcasecomp.one); 

• Výroční konference ČES „Přístup k lidem a datům“ v distanční formě, spojená se setkáním 
partnerů ze zemí V4, předkonferenčními workshopy a mezinárodním a českým programem (8. – 
10. 6. 2021); 

• Síťovací setkání evaluátorek ČES Women, prezenční neformální setkání, sdílení zkušeností (31. 8. 
2021 a 8. 12. 2021); 

• Účast na 7. konferenci EJ NOK „Ukončeme, prosím, programové období. Příští stanice 2021+“ (13. 
– 14. 10. 2021); 

• Školení „Metoda nejvýznamnější změny“ (21. 10. 2021 prezenčně, ve spolupráci s platformou 
FoRS); 

• Kulatý stůl projektu Youth Impact „Participativní a emancipativní evaluace: Jak s dětmi a mládeží 
vyhodnocovat společnou činnost“ (24. 11. 2021); 

• Pokračování v blogu (5 nových příspěvků); 

• Pokračování v rozesílání Newsletterů (zatím 7) a FlashInfo (zatím 25); 

• Pokračování spolupráce s MMR, MZV a MZd; 

• Spolupráce s NESE – Network of Evaluation Societies in Europe; 

• Jednání Správní rady a příprava výročního Kongresu. 

Petr Bouchal (PB) poskytnul bližší informace k blogu a sociálním sítím a vyjádřil ambice k jejich rozšiřování 
do budoucna. 

Daniel Svoboda následně poskytl detailnější informace k činnostem souvisejícím s IDEAS a IEAc a zmínil 
vybrané akce: 

• IEAc Brown Bag Lunch „What the field of evaluation must do to inspire and incentivize forward 
looking decisions, risk taking, learning and innovation“ (4. 5. 2021); 

• 4 webináře IDEAS v rámci gLOCAL Evaluation Week (31. 5. – 4. 6. 2021); 

• IDEAS Book Launch “Evaluation in Contexts of Fragility, Conflict and Violence” (29. 6.   a 8. 7. 
2021) – https://ideas-global.org/; 

• IDEAS Book Launch „Transformational Evaluation for the Global Crises of Our Times“ (29. 7. 2021) 
– https://ideas-global.org/; 

• „Evaluation for Transformational Change Award“ (26 nominací); 

• IEAc Brown Bag Lunch with Bob Picciotto (1. 12. 2021). 
 

http://www.worldcasecomp.one/
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Ad 4) Informace o členské základně a finanční situaci ČES 

Daniel Svoboda prezentoval současný stav členské základny a její vývoj v průběhu roku 2021, dále 
rozložení členů dle sektorů. ČES má k 30. 11. 2021 celkem 59 členů, což oproti loňskému roku představuje 
nárůst. Dále byl představen odhad finančních výsledků za rok 2021. 

 
Ad 5) Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady 

Jana Drlíková informovala o kandidátech do uvolněných pozic Správní rady a možnosti ohlásit svou 
kandidaturu. Nikdo z přítomných zájem o doplnění své kandidatury nevyjádřil. Byly tedy představeny 
profily tří kandidátů, kteří vyjádřili zájem kandidovat před konáním Kongresu: 

• Viceprezidentka: Linda Maršíková 

• Výkonný ředitel: Petr Bouchal 

• Projektový manažer: Jiří Hejkrlík 

Členové byli následně vyzváni k hlasování pomocí elektronického nástroje Zoom. 
 
Ad 6) Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady 

Hlasování se zúčastnilo 27 členů z aktuálně přítomných 29 členů s hlasovacím právem. 

• Hlasování o kandidátce na pozici viceprezidentky ČES: Linda Maršíková 

Výsledek hlasování: Pro 26 hlasů (včetně dvou hlasů v chatu); Zdržel se hlasování 1; Nehlasovali 2. 

• Hlasování o kandidátovi na pozici výkonného ředitele ČES: Petr Bouchal 

Výsledek hlasování: Pro 26 hlasů (včetně dvou hlasů v chatu); Zdržel se hlasování 1; Nehlasovali 2. 

• Hlasování o kandidátovi na pozici projektového manažera ČES: Jiří Hejkrlík 

Výsledek hlasování: Pro 24 hlasů (včetně dvou hlasů v chatu); Zdrželi se hlasování 3; Nehlasovali 2. 
 
Ad 7) Diskuze plánu aktivit na rok 2022 

Jana Drlíková prezentovala plán aktivit na rok 2022 rozdělené na standardní a nové: 

Standardní: 

• Konference 

• Evaluační minimum 

• Tajemný kontrafaktuál 

• EvalCafé / EvalPub 

• Studentská soutěž 

• Referenční skupina MZV 

• Blog, Newsletter, FlashInfo 

• ČES Women 

• a další 

Novinky: 

• Studentská konference 

• Fokusní skupiny (čtyřdenní školení) 

• Zadávání evaluací 

• Zapojení do hodnocení programů a strategií 

• Odborná stanoviska k evaluacím 

• Podpora Deklarace budoucí vládě? 

• Podcasty? 

• a další? 

https://drive.google.com/file/d/1ByabZ5va5P6iHFJPgKnHHvWo2kSCPK3_/view?usp=sharing
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Ladislav Fruhauf (LF), nový člen ČES a zástupce Českých priorit, pak představil detaily deklarace, kterou 
České priority spolu s dalšími organizacemi vydali směrem k podpoře evidence-based politiky v ČR s novou 
vládou. Proběhla krátká diskuze, zda by se ČES měla k této aktivitě připojit, výsledkem bylo, že Správní 
rada připraví hlasování per-rollam. Členové se také tázali, zda je možné do textu deklarace ještě 
zasáhnout, nicméně LF informoval, že již bude publikována v tomto znění. 

Krátce byla také diskutována otázka posledních nálezů NKÚ, který při kontrole projektů na vyhodnocení 
Evropských strukturálních fondů používal některé evaluační metody, nicméně ne příliš vhodným 
způsobem. Závěry NKÚ byly také dezinterpretovány novináři. Členové diskutovali, zda by se měla ČES 
zapojit do veřejné diskuze a pokoušet se uvádět informace na pravou míru. 
 
Ad 8) Diskuse a schválení rámcového rozpočtu na 2021 

Daniel Svoboda prezentoval finanční výhled na rok 2022, který počítá s růstem příjmů i výdajů, vzhledem 
k očekávaným větším aktivitám oproti letošnímu roku, který byl stále ovlivněn pandemií. Členové byli 
v souladu se stanovami vyzváni ke schválení rámcového rozpočtu. 

Hlasování se zúčastnilo 31 členů z aktuálně přítomných 31 členů s hlasovacím právem. 

Výsledek hlasování: Pro 30 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdržel se hlasování 1. 
 
Ad 9) Rozdělení účastníků do pracovních skupin a diskuze nad aktivitami ČES pohledem členů 

Členové byli rozděleni do 4 skupin v rámci platformy Zoom a vyzváni, aby diskutovali o následujících 
otázkách: 

• Co čekáte od Správní rady? 

• Jaké aktivity od ČES chcete? 

• Čím můžete přispět? 

V každé skupině byl přítomný jeden ze členů Správní rady, resp. vedoucí sekretariátu, kteří diskuzi 
moderovali. 
 
Ad 10) Shrnutí diskuze a rozloučení 

Po ukončení diskuze ve skupinách prezentovali moderátoři diskutovaná témata a názory členů. 
Z diskutovaných bodů je možné zmínit: 

• Celkovou spokojenost se současnou nabídkou a rozsahem aktivit ČES 

• Možnosti intenzivnější spolupráce ČES a akademického sektoru 

• Užitečnost evaluačního minima a možné rozšíření jeho kapacit 

• Pokročilejší vzdělávání evaluátorů, zejména vhodnou kombinací teorie a sdílení praktických 
zkušeností z evaluací 

• ČES jakožto odborná společnost vs. ČES jakožto lobbystická organizace propagující evidence-
based politiku 

• Potřebu většího seznámení s dalšími členy – jejich sektory, kompetencemi, kontakty 

• Větší zapojování členů do komunikace, akcí i do advocacy 

• Rozšíření spolupráce s dalšími rezorty (na základě dosavadní spolupráce s ministerstvy pro místní 
rozvoj, zahraničních věcí, zdravotnictví) 

• Pokračování v mezinárodních aktivitách 
 
Po prezentaci závěrů diskusí a krátké navazující diskuzi byl Kongres ČES její prezidentkou ukončen. 


