Kongres České evaluační společnosti, z.s.
Zápis
Datum konání:
Místo konání:
Vedení kongresu:
Zapisovatel:

17. 12. 2020
online, Zoom
Jana Drlíková, MA, prezidentka ČES
lng. Michal Horáček – viceprezident ČES

Zahájení kongresu:
• Podle ustanovení čl. VII, odst. 8 Stanov České evaluační společnosti (dále jen Stanov) řídí Kongres
Prezident, zápis z jednání sestavuje Viceprezident. Kongres tedy zahájila a vedla Jana Drlíková.
• 16:11 – počet členů: 24 přítomných členů ČES, ČES má celkem 51 členů, z toho 46 členů
s hlasovacími právy.
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 při přítomnosti více jak 2/5 členů Společnosti.
• Kongres je usnášeníschopný. Přítomní členové reprezentují 52,2 % celkového počtu 46 členů
s hlasovacím právem.
Prezident ČES dále představil program jednání v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení kongresu
Schválení výroční zprávy a uzávěrky 2019
Informace o aktivitách v roce 2020
Informace o členské základně a finanční situaci ČES
Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady
Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady
Diskuse plánu aktivit na rok 2021
Diskuse a schválení rámcového rozpočtu na 2021
Různé – vize do budoucnosti, posilování kapacit, struktura/role Správní rady, projekty, online
nástroje, mezinárodní aktivity apod.

Prezidentka poté vyzvala členy Kongresu k doplnění programu jednání a k vyjádření připomínek
k navrženému programu Kongresu.
Následně byly schváleny orgány kongresu v následujícím složení:
• Vedení Kongresu: Jana Drlíková
• Mandátová komise: Čestmír Hrdinka, Lana Mitrofanova
• Volební komise: Daniel Svoboda, Lana Mitrofanova
• Zapisovatel: Michal Horáček
Výsledek hlasování: Pro 23 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se hlasování – 2 (přítomných 25 členů)
Prezidentka poděkovala členům ČES, zástupcům ve Správní radě a zejména odcházejícímu tajemníkovi
Čestmíru Hrdinkovi za dosavadní spolupráci.
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Ad 2) Výroční zpráva a uzávěrka 2019
Daniel Svoboda (DS) shrnul výsledky aktivit a hospodaření v roce 2019. Výroční zpráva a uzávěrka byla
následně předložena ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 24 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se hlasování – 1 (přítomných 25 členů)
Ad 3) Informace o aktivitách v roce 2020
Jana Drlíková (JD) shrnula hlavní aktivity realizované za rok 2020, které byly jak nové, tak stávající.
Nové:
• Pravidelnější EvalCafé a EvalPub
• Blog
• Sociální sítě
• Evaluační minimum aktualizováno (pilotováno), připravuje se alternativní převedení do online
verze
Standardní:
• Evaluační konference spolu s EJ NOK
• Newsletter a FlashInfo
• IDEAS a Evaluation for Transformational Change Award
• Účast v referenční skupině MZV a mentoring pro MZd
• Výzva k volbě členů Kasační a etické komise
Petr Bouchal (PB) poskytnul bližší informace k blogu a sociálním sítím. Členové i Správní rada vyjádřili
přání, aby blog i sociální sítě byly živější. Martin Nekola nabídl napsání článku na blog v průběhu ledna.
DS následně poskytl detailnější informace k činnostem souvisejícím s IDEAS a Evaluation for
Transformational Change Award.
JD prezentovala některé záměry, které se v roce 2020 nepodařilo plně dotáhnout do konce, zejména
kvůli pandemii Covid.
Jiří Remr (JR) informoval Kongres o aktuálním stavu časopisu Evaluační teorie a praxe – kvůli výpadku
některých článků nabral zpoždění, nicméně ročník 2018 je již finalizován a vytištěn, ročník 2019 je blízko
k dokončení. Časopis je stále zařazen mezi recenzované. JD vyzvala k informování členů o možnosti
přispět do časopisu vlastním článkem. JR vysvětlil, že možnosti jsou dvě:
–
–

recenzované články (15-20 normostran), informace jsou k dispozici na internetových stránkách
case studies (5-10 normostran), nerecenzované, možnost publikovat vlastní zkušenosti.

Ad 4) Informace o členské základně a finanční situaci ČES
DS prezentoval současný stav členské základny a její vývoj v průběhu roku 2020, dále rozložení členů dle
sektorů. Dále byl představen odhad finančních výsledků za rok 2020.
Ad 5) Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady
JD informovala o uvolněných pozicích ve Správní radě a možnosti ohlásit svou kandidaturu. Nikdo
z přítomných zájem kandidovat nevyjádřil. Byly tedy představeny profily dvou kandidátek, které vyjádřily
zájem kandidovat před konáním Kongresu:
– Prezidentka: Jana Drlíková, MA
– Tajemnice: Barbora Latečková
Členové byli následně vyzváni k anonymnímu hlasování pomocí elektronického nástroje Zoom.
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Ad 6) Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady
Obou hlasování se zúčastnilo 25 členů.
• Hlasování o kandidátce na pozici prezidentky ČES: Jana Drlíková
Výsledek hlasování: Pro 24 hlasů; Zdrželi se hlasování – 1
Jeden člen hlasoval souhlasně přes chat (celkem 25 přítomných členů)
• Hlasování o kandidátce na pozici tajemnice ČES: Barbora Latečková
Výsledek hlasování: Pro 24 hlasů; Zdrželi se hlasování – 1
Jeden člen hlasoval souhlasně přes chat (celkem 25 přítomných členů)
Ad 7) Diskuze plánu aktivit na rok 2021
JD prezentovala plán aktivit na rok 2021:
• Pracovní skupina EES o politikách EU, 10.-11. února 2021 v Praze
• The quality of life as an evaluation criterion
• IDEAS + „Award“
• Online Evaluační minimum
• Školení kontrafaktuální evaluace
Oto Potluka (OP) poskytl detailnější informace o pracovní skupině EES o politikách EU, akce je otevřená
všem, je možné zaslat abstrakt na základě zveřejněné výzvy. Přihlásit se je možné emailem na OP. DS
informoval o aktivitách IDEAS, které budou nově zahrnovat i spolupráci s International Evaluation
Academy. Dále bude na začátku roku realizováno online Evaluační minimum (nebude-li stále možná
prezenční forma) a v diskuzi je školení na kontrafaktuální evaluace od Vladimíra Kváči. PB uvedl možnost
zpracování školení na práci s daty v programu „R“, které bylo úspěšně odzkoušeno v rámci letošní
evaluační konference NOK.
Členové byli následně vyzváni k indikování jejich přání ohledně činností, které by ČES mohl zajišťovat:
– OP: více mezinárodní spolupráce, např. s kolegy z Polska, spolupráce může zahrnovat např.
organizaci společného projektu
– Lucie Bučinová (LBu): chybí vzdělávání pro pokročilé evaluátory, jelikož Evaluační minimum je více
pro začátečníky
– Jan Horký (JH): Evalcafé na případové studie
– Lenka Broukalová (LBr): evaluace vzdělávání, ideálně s možností online přenosu
– Lucie Jungwiertová (LJ): evaluace v ESIF v novém programovém období, pokračovat v momentálně
naplánovaných aktivitách
– Jiří Svobodník (JS): podívat se na témata workshopů z minulých ročníků konference ČES/NOK a
nabídnout je mimo rámec konference
– LBu: plány NOK v oblasti evaluací pro ESIF 2021+
– Jáchym Růžička: společná diskuze zadavatele a dodavatele nad konkrétní evaluací v rámce
EvalCafe, tedy nejen prezentace evaluátora (z výzkumného hlediska), ale společná reflexe
evaluátora i příjemce evaluace na její dopad a využití v další praxi
– DS doplnil informaci o referenční skupině evaluací Ministerstva zahraničních věcí. ČES bude
druhým rokem zastupovat Jiří Remr, ale další členové mají možnost zapojení do referenčních
skupin jednotlivých evaluací.
Ad 8) Diskuse a schválení rámcového rozpočtu na 2021
DS prezentoval finanční výhled na rok 2021, který počítá s růstem příjmů i výdajů, vzhledem k rozšíření
aktivit v rámci IDEAS. Součástí je i schválení smlouvy s IDEAS, která přesahuje 500 000 Kč. Členové byli
v souladu se stanovami vyzváni ke schválení uzavření této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 21 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se hlasování – 5 (26 přítomných členů)
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Ad 9) Různé
JD uvedla diskuzi Správní rady za účelem profesionalizace činnosti ČES. LBu podpořila tuto myšlenku na
základě svých předchozích zkušeností z působení ve Správní radě. Je nutné ulevit členům Správní rady od
administrativních činností, aby bylo možné se více soustředit na vize. Čestmír Hrdinka a LBr také
podpořili myšlenku profesionalizace na základě zkušeností z působení v neziskových organizacích. Marie
Körner (MK) nadhodila možnost inspirace ze zahraničí, kde asociace obvykle fungují velmi profesionálně.
JD uvedla, že zahraniční organizace mají obvykle daleko větší počet členů. OP uvedl příklad Švýcarské
evaluační společnosti s 500 členy. Zároveň organizace zaměřené na evaluace spolupracují a sdílí
informace, pozvánky na akce apod. Pro ČES je vhodné jít cestou grantů, jelikož potenciální členská
základna nebude tak robustní. JD informovala o původních ambicích rozšířit členskou základnu o
návazné obory, např. v rámci MMR vznikla pracovní skupina pro analytické útvary ministerstev. Nicméně
je nutné nabídnout nějakou přidanou hodnotu, aby o členství uvažovali. OP zmínil například možnost
vytvářet přehledy veřejných zakázek. JD zmínila možnost vtáhnout auditory. MK uvedla, že po
evaluátorech je nízká poptávka. DS uvedl, že ani zdvojnásobení počtu členů by nevedlo k navýšení příjmů
tak, aby se pokryly náklady na provoz kanceláře. Granty na akce pak obvykle neumožňují provozní
financování.
MH následně vyzval ke sdílení dobrých zkušeností spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem
evaluace, které by bylo možné probrat např. na EvalCafé.
Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil, JD poděkovala všem účastníkům a Kongres oficiálně
ukončila.
Přílohy:
Seznam účastníků Kongresu ČES 2020
Prezentace z Kongresu ČES 2020
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