KONGRES ČES 30. 11. 2021

Program
1. Zahájení Kongresu, doplnění/odsouhlasení programu, vedení Kongresu,
zapisovatel, odsouhlasení volební a mandátové komise
2. Schválení výroční zprávy a uzávěrky 2020
3. Informace o aktivitách v roce 2021 (součást výroční zprávy za rok 2020)
4. Informace o členské základně a finanční situaci ČES
5. Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady
Přestávka
6. Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady
7. Představení plánu aktivit a rámcového rozpočtu na rok 2022
8. Diskuze o roli a budoucích aktivitách ČES

Návrh orgánů Kongresu:
Vedení Kongresu: Jana Drlíková

Mandátová komise: Barbora Latečková, Lana Mitrofanova
Volební komise: Daniel Svoboda, Lana Mitrofanova

Zapisovatel: Michal Horáček
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Poděkování
Martin Pělucha

Oto Potluka

Hana Friedlaenderová

Poděkování novým a vracejícím se členům

Hana Friedlaenderová
Ladislav Frühauf

Výroční zpráva
2020

Výroční zpráva a uzávěrka 2020
Výroční zpráva
V roce 2020 Česká evaluační společnost (ČES) nežádala o podporu
z dotačních programů. Navázala nicméně na úspěšnou realizaci
projektu „Evaluace – cesta k systémovým změnám“ z předchozího
roku potvrzením spolupráce s mezinárodní evaluační společností
IDEAS (International Development Evaluation Association).
V roce 2020 byla činnost ČES limitována opatřeními souvisejícími
s pandemií Covid-19, přesto část původně plánovaných akcí
proběhla alespoň distanční formou. Do online režimu byly
převedeny některé vzdělávací aktivity a výroční Kongres.

Výroční zpráva – přehled aktivit v roce 2020
EvalCafé / EvalPub
• EvalPub Setkání s novou Správní radou ČES: 13. 2. 2020
• Online EvalCafé: Dopad coronaviru na evaluace – sdílení
zkušeností: 13. 5. 2020
• EvalCafé (hybridní forma) na téma Hodnotící kritéria: 18. 6. 2020
• Odložené EvalCafé z důvodu pandemie: Projektivní techniky a
vzdělávací programy
• Odložené EvalCafé z důvodu pandemie: Evaluace vzdělávacích
programů (ve spolupráci s organizací Učitel naživo)

Výroční zpráva – přehled aktivit v roce 2020
Evaluační minimum
• Připraveny nové moduly, ale školení dvakrát odloženo z důvodu pandemie

• Nové moduly testovány při školení pro Diakonii – Středisko humanitární a
rozvojové spolupráce: 7. a 9. 7. 2020

Konference ČES
• Připravena konference ČES: 27. – 28. 5. 2020, zrušena z důvodu pandemie

• Konference EJ NOK ve spolupráci s ČES: 4. – 5. 11. 2020
• 110 online účastníků na hlavním plénu; pozitivní zpětná vazba
• 2 EvalCafé: Jak na e-valuace: Sběr dat online, Jak zajistit využití evaluací v praxi?

Výroční zpráva – přehled aktivit v roce 2020
IDEAS: Podpora Sekretariátu a koordinace činností IDEAS
• 2. ročník soutěže „Evaluation for Transformational Change Award“ (IDEAS, IOE IFAD, IEG WB);
• Nový členský systém, finanční management příspěvků, komunikace se členy;

• Organizace voleb do Správní rady IDEAS a pravidelných online setkání Správní rady IDEAS;
• Měsíční Newsletter, aktualizace webu a sociálních médií, moderace diskuze v Google Group;
• Online akce IDEAS (např. 2 webináře v rámci Asian Development Week 10. 9. 2020; webinář
k vydání knihy „Randomized Control Trials in the field of development“ 10. 10. 2020, apod.);
• Spolupráce při přípravě publikací „Evaluation in Contexts of Fragility, Conflict, and Violence“
(červen 2021) a „Transformational Evaluation for the Global Crises of Our Times“, se
samostatnou kapitolou věnovanou Pražské deklaraci z roku 2019 (červenec 2021).

Výroční zpráva – přehled aktivit v roce 2020
Newsletter a FlashInfo
•

Distribuováno 5 Newsletterů širší platformě a 18 FlashInfo členům ČES

Blog
•
•

https://czecheval.cz/cs/Aktivity/Blog-CES (dva příspěvky roce 2020)
https://twitter.com/czecheval/

7 setkání Správní rady
Referenční skupina evaluací MZV ČR
Mentoring evaluací pro Projektovou kancelář MZd ČR
Volba členů Kasační a etické komise (komisi se nepodařilo zvolit)

Studentská soutěž (kvůli lockdownu odložena na jaro 2021)

Výroční zpráva – členská základna v roce 2020
K 31. 12. 2020 měla Česká evaluační společnost celkem 51 individuálních
členů, 2 institucionální členy a jednoho čestného člena (Dmitrij Švec).

Výroční zpráva a uzávěrka 2020
Výsledky hospodaření:
• Příjmy celkem: 529 714,49 Kč

• Náklady celkem: 637 324,09 Kč
• Výsledek hospodaření: - 107 609,60 Kč (pokryto z nerozděleného zisku
minulých let)

Příjmy spolku pocházely z členských příspěvků (116 166,67 Kč), grantu IDEAS
(409 674,65 Kč), odměny za školení (3750,00 Kč) a úroků (123,17 Kč).
Náklady se skládaly z nákupů a služeb (198 025,45 Kč), osobních nákladů
(422 728 Kč) a ostatních nákladů včetně kurzových ztrát (16 570,64 Kč).
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Aktivity
2021

Informace o aktivitách v roce 2021
• 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)

Informace o aktivitách v roce 2021
• 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)

Informace o aktivitách v roce 2021
• 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

Informace o aktivitách v roce 2021
Akce s partnery – IDEAS a IEAc (International Evaluation Academy)
• 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).

Informace o členské základně v roce 2021
V roce 2021 bylo přijato 11 nových členů, 3 členové individuální členství
ukončili. K 30. 11. 2021 máme 59 aktivních členů (a 2 členy institucionální
a jednoho čestného člena).
Složení členské základny ČES 2021
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Informace o finanční situaci ČES v roce 2021
Na kontě je k 30. 11. 2021 celkem 319 327,34 Kč, v pokladně 2782 Kč.
Aktuální náklady: 657 507 Kč
•
•
•
•
•

výdaje za sekretariát IDEAS (275 212 Kč)
sekretariát ČES (240 297 Kč)
náklady školení a dalších akcí (128 326 Kč)
další přímé náklady – web, Nextcloud, účetnictví, EvalCafé, členský příspěvek FoRS, apod. (celkem 11 288 Kč)
poplatky za vedení účtu (2345 Kč)

Aktuální příjmy: 540 350 Kč
•
•
•
•

úhrady IDEAS (259 757 Kč do 30. 9. 2021)
členské příspěvky (134 500 Kč)
poplatky za školení a konferenci (143 802 Kč)
úroky na účtu (cca 103 Kč)

Za rok 2021 budou ještě čerpány osobní náklady za 2 měsíce (cca 85 384 Kč), náklady spojené s
pronájmem za 1 měsíc (9600 Kč) a drobné náklady. Refundace ze strany IDEAS za 4. čtvrtletí 2021
by měla být cca 85 600 Kč.

Volba nových členů Správní rady

Kandidáti a volba členů SR – viceprezidentka
Linda Maršíková
se v EY zabývá poradenstvím pro veřejný sektor a evaluacemi
projektů financovaných z EU. S kolegy z týmu se dlouhodobě snaží o
vyšší efektivitu a dopad veřejných prostředků a jejich lepší řízení.
Linda má více jak 10 let zkušeností s implementací evropských fondů
na podporu sociálního začleňování, zároveň pomáhala nastavit
podmínky pro financování sociálních služeb v souladu s pravidly pro
poskytování veřejné podpory. Během své práce pro Ministerstvo
práce a sociálních věcí se podílela na tvorbě a vedení řady studií a
analýz zaměřených na finanční nástroje a sociální politiku a další
témata související s gesčními úkoly Ministerstva.

Kandidáti a volba členů SR – výkonný ředitel
Petr Bouchal
pracuje na rozhraní mezi aplikovaným výzkumem a veřejnými
politikami. Momentálně je na volné noze a spolupracuje s veřejnými
a nevládními organizacemi v oblasti analýzy dat a veřejných financí.
Vedl evaluační jednotku evropských fondů na MMR, datový tým
malé poradenské společnosti a strategický tým IPR Praha; předtím
pracoval jako analytik v britském think tanku Institute for
Government. Je členem správní rady Nadace Open Society Fund.
V České evaluační společnosti je členem Správní rady a výkonným
ředitelem 2020 – 2021. Stará se mj. o blog a sociální sítě a
vzdělávání v oblasti analýzy dat. Kromě využívání dat ve vládnutí ho
zajímá dopad dat a technologií na veřejnou sféru.

Kandidáti a volba členů SR – projektový
manažer
Jiří Hejkrlík
Jiří Hejkrlík je proděkanem pro kvalitu Fakulty tropického
zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Ve výuce,
výzkumu i v rámci rozvojových projektů se zabývá kvalitou
vzdělávání, efektivností rozvojové spolupráce, zemědělskou politikou
a institucemi. Má zkušenosti s řízením, monitoringem i evaluací
mezinárodních rozvojových projektů v Angole, Etiopii, Gruzii,
Kambodži, Keni, Mongolsku, Moldavsku a Zambii. Zabývá se i
evaluací kvality v terciárním vzdělávání jak v ČR, tak v zahraničí. Z
výzkumných metod se zaměřuje zejména na kontra-faktuální
kvantitativní metody hodnocení dopadu.
V ČES byl vice-prezidentem v roce 2019 a projektovým manažerem
2020 – 2021. Mimo jiné organizuje Studentskou soutěž.

Vyhlášení výsledků voleb
Linda Maršíková – 26 z 29 platných hlasů pro (1 se zdržel, 2 nehlasovali)

Petr Bouchal – 26 z 29 platných hlasů pro (1 se zdržel, 2 nehlasovali)
Jiří Hejkrlík – 24 z 29 platných hlasů pro (3 se zdrželi, 2 nehlasovali)

Aktivity
2022

Plán aktivit na rok 2022
Standardně:
• Konference
• Evaluační minimum
• Tajemný kontrafaktuál
• EvalCafé / EvalPub
• Studentská soutěž
• Referenční skupina MZV
• Blog, Newsletter, FlashInfo
• ČES Women
• a další

Novinky:
• Studentská konference
• Fokusní skupiny (4-denní školení)
• Zadávání evaluací
• Zapojení do hodnocení programů a strategií
• Odborná stanoviska k evaluacím
• Podpora Deklarace budoucí vládě?
• Podcasty?
• a další?

Co by si přáli členové ČES?

Rozpočet na 2022 – příjmy
Očekávané minimální příjmy na rok 2022 činí 532 300 Kč:
• V roce 2022 se očekává prodloužení spolupráce s IDEAS (stávající rozsah
16 200 USD = cca 348 300 CZK), včetně zajištění soutěže „Evaluation for
Transformational Change Award“ a zajištění IDEAS Global Assembly 2022.
• Členské příspěvky lze očekávat v minimální výši 154 000 Kč. Odhadovaná
externí podpora konference ČES 2022 je 30 000 Kč (FTZ ČZU).
• Školení, konference a další odborné akce budou opět koncipovány jako
ziskové, zejména pokud bude opět umožněna prezenční forma.

Rozpočet na 2022 – náklady
Celkové fixní náklady jsou odhadované na cca 656 000 Kč:
• Odhadované roční náklady na Sekretariát ČES včetně souvisejících přímých
nákladů činí cca 348 500 Kč, na Sekretariát IDEAS cca 307 500 Kč.

Rozdíl mezi fixními náklady a „fixními“ příjmy ve výši cca 124 000 Kč by měl
být pokryt z příjmů odborných aktivit, případných dotačních projektů, nebo
nerozděleného zisku minulých let (na kontě a v pokladně by měl být na
konci roku 2021 zůstatek cca 355 247 Kč, resp. disponibilních 315 337 Kč po
odečtu mzdových nákladů za prosinec 2021).

28 z 30 platných hlasů pro, 1 se zdržel

Plán aktivit na rok 2022
Co čekáte od Správní rady?
Jaké aktivity od ČES chcete?
Čím můžete přispět?

Plán aktivit na rok 2022

Diskuze v breakout rooms

Děkujeme za účast na Kongresu a těšíme se
na vaše zapojení v dalších aktivitách ČES!

