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1. Úvod  
Tato výroční zpráva je zpracována na základě požadavku Stanov sdružení, článek XIII, odst. 3.  Zpráva byla 

zhotovena místopředsedou sdružení a výkonným ředitelem sdružení. Pokrývá aktivity a stav hospodaření za 

období od 1.1.2008 do k 31.12.2008.  Česká evaluační společnost, o.s. (dále jen společnost) jako občanské 

sdružení založené v souladu s §6 zákona č.83/1990 Sb.  není povinována ze zákona výroční zprávu 

vypracovávat. Považujeme ovšem za standardní praxi tuto zprávu vypracovat a předložit správní radou 

členské základně k  zajištění průhlednosti aktivit a financování společnosti.  

 

2. Hlavní fakta a směry rozvoje v roce 2008  
Česká evaluační společnost je občanské sdružení.  Jedná se o  dobrovolnou, nestátní, neziskovou organizaci.  

Článek III Stanov společnosti stanoví tyto cíle a činnosti sdružení:   

 

 
 

Obecně byl rok 2008 zaměřen na přípravu aktivit a zajištění základních podmínek činnosti společnosti.  

Společnost sídlí v prostorách společnosti Akses (bez úplaty) a je na tomto sídle i hlášená na MV ČR.  

V průběhu prvního kvartálu 2008 probíhaly úkony spojené s registrací společnosti na příslušných úřadech 

(FÚ).  V roce 2008 společnost neměla  zaměstnance a veškeré činnosti jsou zajišťovány dobrovolnou službou 

členů společnosti.   

 

 Členská základna 

V roce 2008 bylo uděleno členství 4 novým členům organizací. K 31.12. 2008  Česká evaluační společnost, 

o.s. registruje 12  řádných členů. V pracovních skupinách (ad-hoc) ale ke konci roku fungovalo 10 dalších 

potenciálních členů.  

 

 



 

 

 

Z hlediska profesionálního zaměření  je členská základna strukturována následovně:  

37%

63%

Struktura členské základny dle 
převažující činnosti členů

Projektový manažer Evaluátor 

 
 

 

           Kongres  

Kongres České evaluační společnosti dle článku 8 Stanov sdružení, odstavec 3, proběhl dne 16.5.2008.  

Kongres jednomyslně schválil:  

- Zprávu o činnosti za období listopad 2007 – květen 2008.  

- Schválil výši členských příspěvků 

- Úkoly pro příští období   

 

  Propagace společnosti  

V roce 2008 byl připraven koncept webstránek a bylo zahájeno jejich pilotní testování (www.czecheval.cz)  

Prostor a příprava stránek byly hrazeny z členských příspěvků.  Webdesign byl získán bezúplatně. V roce 

2008 bylo také vytvořeno logo společnosti v českém i anglickém jazyce.  

 

         Projekty 

V roce 2008 Česká evaluační společnost, o.s. podpořila organizačně evaluační trénink CzechDet 2008.   

Závěrem roku 2008 zahájil výkonný ředitel a místopředseda sdružení přípravu žádosti do dotačního 

programu MZV ČR 2009 „Partnerství“.   

       Setkání evropských evaluačních společnosti  

V červenci 2008 se člen  České evaluační společnosti, o.s. zúčastnil na základě pověření setkání evropských 

evaluačních společností ve Strassburgu.  Toto setkání bylo zorganizováno pod hlavičkou Evropské evaluační 

společnosti/DeGEVAL. Na tomto setkání náš člen informoval o založení  společnosti a jejích cílech. 

 

- Konference EES v Lisabonu, říjen 2008 

Předsedkyně Sdružení ČES se aktivně zúčastnila příprav a průběhu konference EES v Lisabonu. Z České 

republiky se akce zúčastnili ještě další tři lidé, dva ze státní správy a jeden z privátního sektoru. 



 

     Podpora evaluačního vzdělávání  

Společnost doporučila evaluátory v Irsku a zprostředkovala kontakt pro realizaci studijního pobytu 

pracovníků Regionální Rady Severozápad v rámci evaluačního vzdělávání pracovníků implementační agentury 

(řídící orgán programu).   

 

3. Správní rada sdružení  
V roce 2008 fungovala Správní rada sdružení v tomto složení:  

PhDr. Marie Kaufmannová  – Předsedkyně sdružení  

PhDr. Dmitrij Švec   – Místopředseda a výkonný ředitel sdružení  

Mgr. Steve OConnor   – člen správní rady  

Ing. Daniel Svoboda   – člen správní rady   

 

4. Analýza situace v roce 2008  
Hlavní směry rozvoje společnosti jsou vytvořeny na základě aktuální analýzy silných a slabých stránek. Tato 

analýza bude v průběhu roku nadále zpracovávána dle aktuálních potřeb a  společnosti. 

 

Silné  Slabé  

Odborně silná základna společnosti (profil členů) 
Podpora zakladatele pro rozvoj činnosti  
Spolupráce a networking v rámci CzecDET   
Databáze kontaktů (ověřených) v oblasti evaluací 
v Evropě  

Nižší kapacita členů se zapojit díky časovému 
vytížení 
Nevyřešené příspěvky zakládajících členů  
Neexistence pracovníků (pracovníka) pro 
podporu organizace a administrace ČES na 
úvazek  
Neexistence vlastních prostor společnosti  
Členská základna neodpovídá potenciálu 
evaluací v ČR  
Neexistence systému evaluací   
 

Příležitosti  Rizika  

Možnost cíleného rozvoje prostřednictvím 
dotačního programu MZV  
Využití know-how členů ČES pro zapojení ČES do 
mezinárodních struktur  
Cílený nábor členů  
Možnost využití internetu (web) pro informační 
a komunikační aktivity na podporu evaluačního 
vzdělávání (a obecně evaluací)  
Navázání na CzechDet evaluační školení v oblasti 
networkingu evaluátorů  
Spolupráce při nastavení systému ZRS  
 

Nedostatek financí pro provoz v případě neúčasti 
v dotačních řízeních  

 

5. Hlavní směry rozvoje pro rok 2009 
 

 Rozvoj webovských stránek a eLearningové aplikace k evaluačnímu vzdělávání  

Webstránky a e-evaluace považujeme za hlavní komunikační nástroj. Z tohoto důvodu bude ČES i 

v roce 2009 považovat web za prioritu pro další rozvoj.  

 Realizace projektu MZV ČR  

V roce 2009 (budeme li úspěšní s žádostí o dotaci) se zaměříme na realizaci projektu zaměřeného na 

budování evaluačních kapacit České evaluační společnosti, o.s.   Projekt si klade tři základní cíle:  



- Specifické aplikace přístupné na webstránkách  ČES 1 

- Přípravu a realizaci školení v oblasti evaluací  

- Podporu zasíťování ČES do mezinárodních struktur  

 Pokračující podpora evaluačního tréninku CZECHDET (2009)  

Tuto aktivitu budeme i v roce 2009 podporovat organizačně i bude li to možné zprostředkováním 

finanční podpory.  Jako v roce minulém představíme společnost a existující programy.   

 Příprava žádosti do programu OP RLZ  

V roce 2009 bychom chtěli požádat o podporu záměru evaluačního školení pro veřejnou správu 

z operačních programů ESF v České republice  

 Účast na světové konferenci IDEAS (JAR)    

V březnu 2009 se budeme účastnit světové konference Mezinárodní asociace rozvojové evaluace 

v Jižní Africe.   

 Evropská evaluační společnost (EES) 

Organizace semináře s představiteli EES (Evropská evaluační společnost)  pro evaluátory a zájemce o 

evaluace v neziskového i veřejného sektoru v ČR (prosinec 2009). Maximálně podpořit rozvoj 

evaluační kultury v České republice prostřednictvím činnosti předsedkyně Sdružení ČES ve 

Výkonném výboru EES  a zvláště v souvislosti s možností uspořádat kongres EES v roce 2010 v Praze.  

 Cílený nábor členů 

Nábor nových členů bude probíhat v roce 2009 průběžně dle zájmu a doporučení členské základy 

(článek V, odst. 1)    

 NESE  (National Evaluation Societies in Europe) 

Na podzim (říjen 2009) proběhne  další  setkání evropských  evaluačních společností pod hlavičkou 

NESE s cílem zhodnotit spolupráci v roce 2008, představit aktivity společnosti a seznámit se s 

výsledky výzkumného projektu zaměřeného na definování kompetencí evaluátora v evropském 

měřítku.  

  Rozvoj aktivit v oblasti evaluací intervencí hrazených ze strukturálních fondů  

V roce 2009 se pokusíme vytvořit společný projekt s partnery v oblasti evaluací strukturálních fondů. 

K datu předložení této zprávy místopředseda sdružení zahájil neformální diskuse s vybranými 

partnery (vysoké školy, řídící orgány programů)  

 Rozvoj síťování v oblasti „evaluací“  s veřejnými subjekty 

Zde bychom především chtěli navázat spolupráci s NKÚ a MF ČR v oblasti evaluací.  

 Kongres  

Kongres České evaluační společnosti proběhne v listopadu 2009. Při tomto kongresu budou volena 

dle článku VII, odst. 2 Správní rada sdružení. 

 Follow – up  

Chtěli bychom navázat na výsledky projektu  „Budování evaluačních kapacit“ podpořeného 

z prostředků MZV ČR a připravit ve vymezených oblastech další pokračování.    

                                                           
1
 Webstránky budou vytvářeny i na základě dalších požadavků, např. usnesení NESE 2008/2009 



 

6. Hospodaření společnosti v roce 2008  

 

 



 



 



 



 

 


