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Návrh zápisu Správní rady ČES 29. ledna 2021 

Termín konání: 29/01/2021, od 16.00 

Místo konání: Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87401715584?pwd=cVBwUW1sdjFiTENiOGxDS2NXMSsrdz09 

Účastníci: Jana Drlíková (JD), Petr Bouchal (PB), Michal Horáček (MH), Jiří Hejkrlík (JH), Barbora 
Latečková (BL), a Daniel Svoboda (DS) a Lana Mitrofanova (LM) za Sekretariát 

Omluven: Čestmír Hrdinka (ČH) 

Program správní rady 

1. Administrativní otázky 

2. Aktuální akce 

3. Konference ČES 

4. Evaluační soutěž 

5. Blog a další propagace ČES 

6. Různé 

1. Administrativní otázky 

• Správní rada přivítala novou členku – Barboru Latečkovou. Návrh programu byl sdílen i s bývalým 
členem Čestmírem Hrdinkou. 

• Správní rada projednala zápis z předchozího jednání SR dne 3. 12. 2020. Všechny zápisy jsou na 
webu ČES. 

Zápis SR 03-12-2020

 
Rozhodnutí SR ČES: Správní rada odsouhlasila zápis z předchozího jednání SR dne 3. 12. 2020. 

• Byly rozeslány faktury na členský příspěvek 2021. Předpokládaný příjem: 138 000 Kč. Členové byli 
požádáni o aktualizaci medailonků (na webu již byly obdržené aktualizace zveřejněny). 

o  Zatím zaplatilo 29 členů (k 29. 1. 2021), v pondělí budou rozeslány upomínky 

o  MMR zaplatí ve dvou splátkách (17 500 Kč + 17 500 Kč) 

o  JH ověřil stav objednávky na ČZU (15 000 Kč) – objednávka není potřebná, faktura byla 
předána k proplacení 

• Účetnictví 

o  Aktuální stav na kontě: 487 172,78 Kč, v pokladně 10 401 Kč (k 28. 1. 2021) 

o  Účetnictví za rok 2020 předáno firmě Ragam (DS) 

• IDEAS 

o  Ze strany ČES byla navržena smlouva na částku 28 800 USD na rok 2021, smlouva byla 
projednávána 21. 1. – 29. 1. 2021 Executive Committee IDEAS. Zatím bylo ze strany IDEAS 
navrženo pouze 15 800 USD za rok, což by vyžadovalo snížení pracovních úvazků i dalších 
nákladů. Vyjednávání proto stále pokračuje. Jednání Board IDEAS s bude konat 2. 2. 2021 
(budeme hledat kompromis, cílíme na min. 20 000 USD). Vyúčtování probíhá ve tříměsíčním 
režimu zpětně. Všechny účetní i další podklady jsou k dispozici v NextCloud. Smlouva byla 
navržena na rok 2021 (včetně doplatků za práci odvedenou v roce 2020 v rámci podpory 
„Evaluation for Transformational Change Award“). Přestože je uvedena možnost 
automatického obnovení, měla by být pro rok 2022 připravena nová smlouva, která by měla 
zahrnovat i organizaci Global Assembly IDEAS na jaře 2022. 

https://us02web.zoom.us/j/87401715584?pwd=cVBwUW1sdjFiTENiOGxDS2NXMSsrdz09
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Agreement IDEAS - 
CES - DWW 2021

 
Rozhodnutí SR ČES: Návrh smlouvy s IDEAS nebyl schválen – je nutné pokračovat v jednání (DS). 

o  Vzhledem k neschválení návrhu rozpočtu ze strany IDEAS nelze zatím připravit nové pracovní 
smlouvy a smlouvu o podnájmu na rok 2021. 

Rozhodnutí SR ČES: Smlouvy s pracovníky sekretariátu za leden 2021 budou zachovány v původní výši. 
Smlouva o pronájmu byla automaticky prodloužena v původní výši. Pracovní smlouvy budou od února 
2021 upraveny a znovu projednány po odsouhlasení smlouvy s IDEAS (při zohlednění celkové částky a 
aktuálního kurzu USD/CZK). 

• Sekretariát ČES 

o  Na základě předchozích podkladů jsou navrženy úpravy smluv mezi ČES, DS, LM a DWW: 

DPP DS (ČES): navýšení z 5000 Kč na 7560 Kč měsíčně (18 hodin měsíčně) 

DPP LM (ČES): navýšení z 3000 Kč na 4600 Kč (11,5 hodin měsíčně) 

Navýšení platby pro DWW za služby spojené s pronájmem z 2900 na 3500 Kč měsíčně 

Rozhodnutí SR ČES: DPP s DS byla upravena na 7560 Kč měsíčně (18 hodin měsíčně) a s LM na 4600 Kč 
měsíčně (11,5 hodin měsíčně). Smlouva o službách souvisejících s podnájmem byla odsouhlasena ve 
výši 3500 Kč měsíčně. Dohody a smlouva budou podepsány JD.  

• Členská základna: Pro rok 2021 ukončil členství Richard Kokeš. V současné době máme ve členské 
základně 50 osob (z toho pět osob současně zastupuje dva institucionální členy). 

2. Aktuální akce 

• Ve dnech 10. – 11. 2. 2021 proběhne webinář EES, MMR a ČES „Quality of life as an evaluation 
criterion“. Registrovat se lze na adrese oto.potluka@unibas.ch, umístěno na webu ČES. 

• Dne 15. 4. 2021 by mělo proběhnout EvalCafé na téma hodnocení vzdělávacích programů (DS 
bude tento webinář moderovat). Informace bude šířena prostřednictvím FlashInfo a Newsletteru. 

• Další návrhy: Fondy ESIF 2021 (3-4/2021, JD); profesionalizace ČES – otevřít téma k diskusi se 
členy ČES (1 - možná spolupráce s paní Broukalovou, SPORA, konzultace, spolu s LM, BL), 2 -
brainstorming SR, možná konzultace také s AMO, příp. najít analogickou členskou organizaci. 

• Další webináře nebo online školení zvažuje PB – je nutné připravit program a registraci (včetně 
návrhu účastnických poplatků), PB do 5.2.2021. 

• Vladimír Kváča by mohl připravit celodenní školení ke kontrafaktuální dopadovým evaluacím (2. 
pololetí 2021). Ochutnávku by možná mohl nabídnout jako předkonferenční workshop 
(projednává DS). 

• Online Evaluační minimum je stále v přípravě. Navrženo je konání ve dnech 16. 3., 19. 3., 23. 3., 
26. 3. a 30. 3. vždy v rozsahu 3 hodin (+ domácí cvičení). Dodatečný modul mentoringu cca o 
týden později. Registrace by měla být otevřena v období 15. 2. – 1. 3. 2021, maximální počet 12 
osob. Navržené poplatky: členové 3200 Kč, NNO 3900 Kč, ostatní 4600 Kč + 1800 Kč mentoring (3 
+ 3 hodiny) ke konkrétním projektům (prezenční verze byla: 3600 Kč – 4400 Kč – 5200 Kč + 2000 
Kč mentoring). 

Úkoly: DS, PB a JD připraví informace o plánovaných akcích. 

3. Konference ČES 

• Je nutné navrhnout hlavní téma konference (a identifikovat potenciální prezentující a lektory 
workshopů) a připravit návrhy pro prezenční a distanční formu (preferenčně online vzhledem 
k epidemiologické situaci, příp. smíšené). Návrh: „Přístup k lidem a datům“. Možné předtočené 
video (Keynote Speech): Linda Morra Imas (DS osloví).  

mailto:oto.potluka@unibas.ch
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• JD: oslovit evaluační společnosti V4 (JD osloví Polsko, Litvu – firma PPMI, Slovensko, Maďarsko) 
a/nebo EES (O. Potluka), pozvat také zástupce mezinárodní evaluační akademie (L. M. Imas) ke 
sdílení zkušeností a navázání komunikace, příp. spolupráce, vč. např. fundraisingu (interně). DS 
osloví Veroniku Felcis s žádostí o návrh příspěvku. 

• Je nutné navrhnout předkonferenční školící workshopy nebo jiný formát breakout rooms; 
v loňském roce byly tyto návrhy: 

o  Petr Bouchal: Vizualizace dat 

o  Jana Drlíková a Lenka Jantačová: Zadávání a příprava zakázky pro zadavatele 

o  V jednání: WS ke Google Analytics / Psaní evaluačních zpráv 

o  V jednání: Vladimír Kváča – Kontrafaktuální dopadové evaluace 

o    Nové návrhy: Open Data (PB), dostupnost dat: obce – např. veřejné rozpočty (PB), ÚZIS a 
sociální služby (MH); práce s populačními daty, demograf (PB); Jana Mazancová – fokusní 
skupiny (praktické vedení) a S. Volčík (školství) – osloví JD, Jak pracovat s daty a nezbláznit se 
(follow-up PB). Tematizovat nerovnoměrné dopady. Datová etika. ICT (Golemio). Data a město 
(PB). Učitel naživo (PB, + pozvat Dana Prokopa na Key Note Speech) 

o   Nutno odsouhlasit, které návrhy (a jak) budou vybrány finálně  

• Je nutné ověřit možnost konání akce na ČZU (JH) – zamluvit 3-4 učebny a 1 sál na plenární session 
– kapacita do 80 osob, předběžný termín 8.-10.6.2021, existuje možnost streamingu pro možnost 
kombinované prezenční a distanční formy. 

• Harmonogram přípravy 

o  Na příštím jednání SR je nutné odsouhlasit termín akce a účastnické poplatky (v roce 2019 pro 
členy konference zdarma, NNO a studenti 1200 Kč, ostatní 2100 Kč; workshopy pro členy, NNO 
a studenty 600 Kč, pro ostatní 1000 Kč, pro 4 členy za MMR 25 % sleva; podle nového systému 
benefitů sleva 30 % pro 4 členy za ČZU a 9 členů za MMR). Online verze by měla být cca o 20 % 
– 1/3 levnější. 

o  Je také nutné navrhnout odměny pro lektory workshopů, prezentující a moderátory. 

o  Do 5. 3. poslat oficiální Save the date se žádostí o příspěvky a dát info na web (Save the date 
připraví JD ve spolupráci se sekretariátem; informaci na web a rozesílání zajistí LM a DS). 

o   Do 5. 4. termín na zaslání podkladů a návrhů témat a prezentací, případně workshopů, od 
potenciálních zájemců (budeme chtít: název příspěvku, max. 2 odstavce obsahu prezentace, 
stručný medailonek – max. dva odstavce, a foto). 

o  Do 19. 4. dá SR vědět zájemcům, kdo bude na konferenci vystupovat.  

o  Nejpozději 23. 4. se spustí registrace na konferenci. 

o  Do konce května budeme chtít ppt a medailonky s fotkami od řečníků. 

• V případě prezenční (či kombinované) formy je potřeba ověřit catering (JH). 

• Logistiku, jmenovky, tisk, dobrovolníky apod. v případě prezenční formy zajistí sekretariát (DS, LM) 
ve spolupráci s JH. 

• Program a booklet připraví JD ve spolupráci se sekretariátem. Nutné odsouhlasit podobu – návrh 
podoby bookletu cca takto, velikost A5: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/39783122-ab76-
4f5c-8034-0661ed108dab/Brozura_CZ_FINAL.pdf.aspx?ext=.pdf . 

• Bylo by dobré požádat opět o záštitu paní ministryni (JD). 

Úkoly: členové SR + sekretariát navrhnou a projednají hlavní téma a potenciální prezentace/řečníky. 

4. Evaluační soutěž 

• Je nutné připravit podmínky včetně případových studií a vyhlásit soutěž, zatím v distanční podobě 
(JH, BL, sekretariát). Letní semestr (duben 2021). Rozvojová studia se zapojí. Pomoc s případovou 
studií (zadání evaluace – BL, JH), složení hodnotící komise (Martin Nekola, Lucie Jungwiertová, 
Jana Chladná – JH je osloví i na případové studie). Na počátek března připravit start soutěže. 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/39783122-ab76-4f5c-8034-0661ed108dab/Brozura_CZ_FINAL.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/39783122-ab76-4f5c-8034-0661ed108dab/Brozura_CZ_FINAL.pdf.aspx?ext=.pdf
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• Je nutné projednat ceny pro vítěze a také oslovit zájemce do hodnotící komise. 

5. Blog a další propagace ČES 

• Je nutné blog aktivizovat a zajistit autory na další měsíce (Blog 2030, M. Poláček – PB osloví). SR by 
měla vždy zajistit 1-2 články (březen – JH, duben – MH, květen – LM, červen – PB, červenec – BL, 
srpen – DS). Délka: min. 300 slov. (PB – publikovat poslaný příspěvek JD, „Behaviorální metody“) 

• Příspěvek nabídl Martin Nekola. Výzvu k zasílání příspěvků uveřejníme ve FlashInfo. 

• Sekretariát bude pokračovat v rozesílání FlashInfo a dvouměsíčních Newsletterů (sdílen bude i 
měsíční Newsletter IDEAS). 

• Je nutné přilákat další členy. 

Úkoly: členové SR by měli průběžně navrhovat příspěvky do blogu (řeší PB), FlashInfo a Newsletteru, 
případně na web (řeší DS a LM) a aktivně oslovovat případné nové členy. 

6. Různé 

• Byla připravena žádost o grant do výzvy Nadace OSF na poskytování advokačních konzultací (MH). 
Žádost je nutné projednat, odsouhlasit a podat dnes. Přiložena je verze s navrženými revizemi DS. 

Přihláška do OSF

 
Úkol: PB podá připravenou žádost. 

• Je potřeba aktualizovat českou i anglickou část webové stránky (např. chybí news, a umístění na 
Twitter a LinkedIN – poslat PB). LM (i na základě podnětů od Správní rady) navrhne částečné 
úpravy struktury do příštího jednání SR. Upozornění: odhlášení z Newsletteru a Flashnews je 
stejné – LM osloví p. Zachrdlu. 

• DS a LM byli pověřeni koordinací vznikající International Evaluation Academy (IEAc), v současnosti 
se dokončuje příprava oficiální registrace. V současné době Akademii reprezentují 3 členové 
organizačního výboru (Linda G. Morra Imas, Bob Picciotto a Ian C. Davies), 14 členů Board a 47 
členů Council (renomovaní ale i mladší evaluátoři z celého světa). Po zahájení činnosti by se ČES 
mohla stát partnerem (resp. Fellow) a požádat o podporu formou malého grantu (cca 10 000 
USD). Sekretariát bude SR a členy ČES průběžně informovat o možnostech zapojení. 

• V průběhu prvního pololetí by měl být vyhlášen druhý ročník mezinárodní soutěže „Evaluation for 
Transformational Change Award“ (přes web IDEAS). Sekretariát bude SR a členy ČES průběžně 
informovat (poslední jednání Award Steering Committee proběhlo 26. 1. 2021). Vyhlášení vítězů 
proběhne na Global Assembly IDEAS, 2022. 

• Další termín jednání Správní rady: 3. 3. 2021 od 17:00 vzhledem k přípravě Konference ČES. 

• Interní komunikace: zvážit Slack (JD pošle odkaz), problém se zaspamováním mailů. 


