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Studentská soutěž v evaluaci 

Soutěž o nejlepší evaluační plán 

 

• Studentské týmy: 3-5 členů 

• Studenti (magisterských) programů 

• Připravují se pod vedením svých vyučujících 

• V soutěžní den mají 5,5 hodiny na zhotovení celé 
nabídky! 



Soutěž studentům dává možnost: 

• aplikovat teoretické poznatky 

• vyzkoušet si evaluace nanečisto 

• rozvíjet evaluační myšlení 

• rozvíjet schopnost týmové práce 

= 

Rozvíjet evaluační kapacity 
(a možnost dalšího uplatnění) 



http://competition.evaluationcanada.ca/  
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1. Oficiální ročník 

• 8. 12. 2017 

• 4 týmy 

• Případová studie: „Posilování administrativní 
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 

• 2 porotkyně 

• 1 vítěz!  

 

• Zadání a vítězné návrhy na: 

http://www.czecheval.cz/Vysledky-souteze.html  
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Hodnotící kritéria 

Kritérium Váha 

Porozumění požadavkům: porozumění projektu a 

evaluačním potřebám zadavatele 
5% 

Intervenční logika: srozumitelnost, úplnost a vhodnost 

zpracování intervenční logiky 
15% 

Evaluační matice: formulace vhodných a srozumitelných 

evaluačních otázek a vhodných a praktických výsledkových 

indikátorů 

25% 

Evaluační design a metody: vhodné zpracování (a 

zdůvodnění) evaluačního designu a přístupu ke sběru a 

analýze dat, kvalita navržených nástrojů sběru dat, vč. 

ukázkových otázek 

25% 



Hodnotící kritéria 

Kritérium Váha 

Rizika a způsoby mitigace: vhodné posouzení 

metodologických rizik a způsobů jejich eliminace   
10% 

Inovace: inovativní nápady nebo detailní praktické návrhy 

zpracování 
5% 

Standardy: prokázané porozumění vybraným Formálním 

standardům provádění evaluací a jejich adekvátní aplikace 

v nabídce 

5% 

Nabídka: kvalita nabídky (psaný projev a formát) 10% 



Zkušenosti PřF UK 

• Obor: Globální migrační a rozvojová studia 

• Předmět: Plánování, řízení a hodnocení projektů (zimní semestr) 

• Představit základní principy a metody plánování, (řízení) a 
hodnocení různých typů projektů. Vyzkoušet si jejich aplikaci na 
modelových případech.  

• Získat praktické dovednosti pro vstup na trh práce 

• Přispět k propojení mezi akademickým světem a praxí  

• Průběžné úkoly: 3 – 5 členné skupiny studentů 

• Účast ve studentské evaluační soutěži – doporučená ! 

• Cílená příprava na evaluační soutěž nad rámec výuky 

 

 



Zkušenosti PřF UK 

• Celkem se zapojilo do soutěže 6 týmů (za oba ročníky soutěže) 

• „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ …. a získat praktické 
zkušenosti s designem evaluace 

• Dílčí příspěvek k šíření a podpoře evaluační kultury v Česku 

• Získání nových zkušeností a osvojení nových dovedností 
• práce v týmu pod časovým tlakem 

• koordinace a delegování 

• nutnost reagovat na neočekávané téma projektu 

• vlastní invence v oblasti metodického zarámování 

• Velmi kladné neformální hodnocení ze strany studentů  



Vítěz 

SEbevědomě Přemýšlející a Transnacionálně 
Intelektuální Kolektiv  (SEPTIK) 

PřF UK, Globální migrační a rozvojová studia 

• Jonáš Suchánek 

• Jan Cejpek 

• Martina Kovářová 

• Anastasia Kniazeva 

 



Výborné 2. a 3. místo 

2. místo 

PřF UK, Globální migrační a 
rozvojová studia 

• Adéla Kalusová 

• Martina Lasáková 

• Nora Hlavatá 

• Bára Valková 

 

 

3. místo 

FSV UK, Veřejné politiky a 
sociologie 

• Diana Tadevosyan 

• Tamar Zviadadze 

• Henry Domingue 

• Carles Corral 

• Frederich David Dohler 



Zhodnocení pilotního kola soutěže 



Zhodnocení pilotního kola soutěže 

Studentská soutěž v evaluaci je... 
... dobrou příležitostí poznat v praxi danou problematiku. 
(soutěžící) 

... skvělá příležitost vyzkoušet teorii v praxi. (soutěžící) 

... skvělá příležitost ukázat studentům, jakým způsobem je 
možné využít poznatky, ktoré jim studium poskytne, v praxi. 
(kouč) 

... přínosná. (soutěžící) 

... velikou příležitostí pro studenty ve smyslu budovat svoje 
analytické a výzkumné schopnosti a to pomocí konkrétní 
praxe. (kouč) 

... skvělou příležitostí jak zjistit osobní (nejen) vůdčí 
schopnosti.  (soutěžící) 

... praktická. (soutěžící) 

 

 

 



Co dál? 

Pravidelné konání soutěže 

• zimní semestr 

 

Pilotní ročník mezinárodní soutěže v evaluaci 

• podzim 2018 

• ve spolupráci s kanadskou evaluační společností 



 

Lucie Jungwiertová 

jungwiertova@czecheval.cz  

 

 

Jana Garay 

soutez@czecheval.cz  

 

 

 

Kontakty na organizátory 
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Jana Menšíková 

soutez@czecheval.cz  

 

Viktor Květoň 

viktor.kveton@natur.cuni.cz  

 

Děkujeme za pozornost 
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