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Zápis z jednání správní rady ČES 

Termín konání: 8. 1. 2020 

Místo konání: Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, Praha 2 

Účastníci: Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Lucie Jungwiertová (LJ), Čestmír Hrdinka (ČH), 
Martin Nekola (MN), Jana Drlíková (JD), Michal Horáček (MH), Petr Bouchal (PB), Jiří Hejkrlík (JH), 
Svetlana Mitrofanova (SM) 

Program správní rady 

1. Výsledky Evaluační soutěže 2019 

2. Předání funkcí ve Správní radě (registrace, datová schránka) 

3. Plán činnosti na rok 2020 (jarní Evaluační minimum, Konference a jarní Kongres ČES, další akce) 

4. Administrativa ČES (uzávěrka roku 2019, závěrečná zpráva projektu ČRA, smlouvy sekretariát, 
členské příspěvky) 

5. Různé (Referenční skupina MZV, International Evaluation Academy) 

1. Výsledky Evaluační soutěže 2019 

• Do soutěže se přihlásilo 6 týmů, nakonec se vlastní soutěže zúčastnily 4 týmy (Přírodovědecká 
fakulta UK – 2 týmy, VŠE, ČZÚ). Proběhlo krátké zhodnocení soutěže a byly diskutovány následující 
body pro další kolo soutěže: 

o  Vhodný termín pro pořádání vzhledem ke kurzům na VŠ (letní nebo zimní semestr) 

o  Časová náročnost pro organizování soutěže z pohledu ČES i vzhledem k předávání zkušeností 
na nového projektového manažera (JH).  

o  Obdobně jako loni by vítězný tým měl dostat zdarma voucher na evaluační minimum. 

• Výsledkem diskuze bylo, že vhodnějším termínem pro organizaci soutěže je letní semestr.  Soutěž 
bude vyhlášena a proběhne začátkem dubna 2020 (alternativou bylo posunutí až na jaro 2021) 
tak, aby ji bylo možno vyhodnotit, uzavřít a pozvat vítězný tým na konferenci ČES.  

• LJ předá podrobněji agendu organizování studentské soutěže JH. 

• LJ zjistí, zda lze nominovat 2 vítězné týmy do mezinárodní soutěže (vítěze z podzimu 2019 i jara 
2020, protože mezinárodní kolo bude na podzim 2020). 

2. Předání funkcí ve Správní radě 

• DS poděkoval členům Správní rady, kteří vykonávali činnost v roce 2019. 

• Byla provedena registrace nových statutárních zástupců a nových Stanov (MN). Statutární zástupci 
(JD, PB) si nastaví datové stránky pro příjem zpráv, které budou chodit datovými stránkami. Údaje, 
resp. zprávy z datové schránky, by měly být k dispozici také Vedoucímu sekretariátu. Poznámka 
DS: Usnesení o zapsání změn do Spolkového rejstříku bylo vydáno 30. 12. 2019 a nabylo právní 
moci 14. 1. 2020. 

• MN předá sekretariátu a nové Správní radě instrukce/přístupy k webové stránce, datovému 
úložišti a nastavení e-mailových adres nových členů. DS, LM a PB si přeberou agendu k webu. 

• MN zřídí přístup pro nové členy SR k datovému úložišti. DS, resp. sekretariát zajistí nahrání všech 
starších věcí, dokumentů na společné datové úložiště, které se bude používat jako jediné úložiště 
pro dokumenty. DS aktualizuje adresář členů ČES a ve spolupráci s MN a MP i další adresáře. 

• MP předá Sekretariátu a nové Správní radě instrukce k Mailchimp a rozesílání Newsletteru a 
FlashInfa.  Newsletter se posílá cca 1krát za dva měsíce všem kontaktům v databázi, FlashInfo  
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1- 2krát do měsíce dle potřeby pouze členům. MP připraví ještě newsletter (prosinec–leden) a 
předá informace k jeho přípravě sekretariátu. Když se někdo odhlásí z newsletteru, automaticky 
se odhlásí i z FlashInfa. Měli jsme 4-5 případů, kdy se lidé odhlásili z Newsletteru a tím i 
z FlashInfa. Znovu jsme je oslovili, chtěli nadále dostávat FlashInfo. Dávat pozor na odhlašování 
z Newsletteru. 

• Bývalým členům SR zůstanou jmenné adresy ČES, přístup k společné adrese ces@czecheval.cz 
budou mít jen členové stávající Správní rady (a Sekretariát). 

3. Plán činnosti na rok 2020 

• Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu je navrženo uspořádat v březnu či dubnu 2020 další kolo 
Evaluačního minima. Stávající moduly budou aktualizovány (mj. s ohledem na úpravu evaluačních 
kritérií OECD DAC a na doporučení dosavadních absolventů). Lektorování zajistí DS, MN a podle 
časových možností Vladimír Kváča. Účast zdarma by měla být nabídnuta vítězům evaluační 
soutěže. 

• Proběhla diskuze o obsahu a trvání Evaluačního minima (zda prodloužit ze 2 dní na 3, zda některé 
pasáže nejsou již spíše pro další, pokročilejší stupeň, např. process tracing). 

o  Dle zpětné vazby od lidí bylo Evaluační minimum hodnoceno jako úspěšné. Některé části se 
zdají být už spíše pro vyšší úroveň než pro minimum, např. process tracing. Model evaluačního 
minima bude aktualizován. Bylo navrženo dát hodnocení posledních 3 školení na web ČES. Je 
třeba dořešit technickou stránku věci. 

o  Bylo navrženo, že budou zachovány 2 dny a 3 den bude navržen účastníkům nad rámec těchto 
2 dní. Model by byl např. 2 dny v kuse a následující týden extra 1 den pro prezentaci úkolů ze 
školení nebo pro práci na vlastních tématech, formou mentoringu. 

• Proběhla diskuze o organizování týdenního evaluačního kurzu (obdoba formátu EPDET, ale jinak 
zaměřený než aktuální IPDET 2.0 ve švýcarském Bernu). Pokud bychom se rozhodli o jeho 
organizování, IDEAS by poskytl záštitu. Organizaci i část lektorování bychom měli zajistit vlastními 
silami, ale bylo by dobré rekrutovat některého lektora ze zahraničí. Nelze již bohužel použít 
lektory Ray Rista a Lindu Morra. Tento kurz by neměl konkurovat kurzu IPDET (je nutné na úrovni 
IDEAS projednat se Světovou bankou). Pokud bychom ho organizovali, měl by být až v roce 2021. 

• Byl indikován zájem o EvalCafé na téma hodnocení vzdělávacích a osvětových programů. Další    
potenciální témata by měla být diskutována se členy i nečleny ČES. 

o  První Evalcafé resp. EvalPub – jeden z cílů je aktivizovat členy a přitáhnout nečleny. Najít téma 
a nabídnout i pozdější posezení někde v hospodě, aby lidé měli více možností se poznat. Toto 
EvalCafé by mohlo být konce února/začátkem března. Pozvánku připraví JD, rozešle MP. 

• Konference ČES. Proběhla diskuze, jak oddělit (či propojit) konference NOK a ČES, v čem je ČES 
jiný, jak profilovat konferenci ČES. 

o  Snahou bude pozvat větší počet lidí, přitáhnout i nečleny. Základní otázka je, jak je přitáhnout, 
co je pro účastníky konference „added value“. 

o  Byla zmíněno možnost zatraktivnit konferenci ČES, např. pozvat zahraničního přednášejícího. 
Zde bude patrně problém s jeho „zaplacením“.  Přednášející obvykle nedostávají za své 
příspěvky zaplaceno, mají vstup na konferenci zdarma. JD zkusí oslovit své kontakty, zda by 
někdo nechtěl přijet. 

o  Měly by být zachovány i workshopy před vlastní konferencí a měli bychom se snažit se, aby 
lektoři, kteří vedou workshopy, byli i na konferenci. 

• Byl předběžně zvolen termín workshopů a konference (27. a 28. 5. 2020). JH ověří dostupnost 
místností na ČEZ v tomto datu. Diskutovalo se také, zda udělat kongres ČES po konferenci či najít 
alternativní datum a místo. Prozatím bez rozhodnutí. 
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4. Administrativa ČES 

• K 1. 1. 2020 je stav v pokladně 11 872 Kč (počáteční zůstatek 3906 Kč) a stav na kontě 574 499,57 
Kč (počáteční zůstatek 386 570,83 Kč). Z nákladů roku 2019 ještě budou proplaceny výplaty za 
prosinec a bude dofakturováno 1500 USD od IDEAS. Byly prezentovány finanční tabulky – 
pokladna/banka. 

• DS představil náklady sekretariátu ČES v roce 2020 a náklady za činnost pro sekretariát IDEAS, 
které budou na základě smlouvy z roku 2019 refundovány ze strany IDEAS. 

• Správní rada souhlasila s předloženým návrhem. 

• Je připraveno vyúčtování projektu ČRA (celkové náklady 538 030,88 Kč, z toho dotace 354 000 Kč 
a spolufinancování převážně uhrazené IDEAS ve výši 184 030,88 Kč), DS připraví závěrečnou 
zprávu projektu. JD spolupodepsala povinnou přílohu podle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. 

• DS vystaví faktury za členské příspěvky 2020. ČES má v současnosti 54 členů, z toho 1 
institucionálního. Očekávaný příjem z členských příspěvků je 141 000 Kč. 

5. Různé 

• DS připraví návrh Výroční zprávy ČES za rok 2019 (do 30. 6. 2020 nutné předat na ČRA), draft bude 
v průběhu února. 

• V Referenční skupině evaluací MZV by měla být ČES zastoupena Jiřím Remrem. Jiří Remr ještě řeší 
s MZV technické detaily své účasti. 

• Proběhla diskuze k náplni a dalším krokům k ustavení Etické a kasační komise. Diskutovalo se, kdo 
by měl připravit jednací řád apod. 

o  CH připraví pár bodů k fungování na základě zápisu jarního Kongresu 2019 a diskuze ve Správní 
radě v roce 2019 na toto téma. Pošle body MP a nové Správní radě. MP vyzve členy, zda mají 
zájem být v Etické a kasační komisi (nad rámec nominovaných členů z Kongresu v listopadu 
2019). 

o  Je snaha připravit jednací řád a mít kandidáty k hlasování na jarním Kongresu, případně per-
rollam. 

o  Proběhla diskuze ohledně kvora v případě hlasování per-rollam. Zda potřebná nadpoloviční 
většina pro volbu členů se počítá ze všech členů (osloveni budou všichni) či pouze z těch, kteří 
se zúčastní a pošlou hlasování. Převládal názor, že by se kvorum mělo počítat ze všech členů. 
Bude ověřena správná interpretace. 

• Diskuze ohledně provedení placeného auditu. ČES nemá ze zákona povinnost audit provádět. DS 
se přiklání k provedení auditu pro ověření a transparentnost účetnictví. Cena by se pohybovala 
okolo 15 tis. Kč. Zazněl názor, že by bylo vhodnější peníze například vložit do zaplacení nějakého 
dobrého řečníka na konferenci ČES, který by přitáhl více účastníků. 
 

Navržený termín dalšího jednání Správní rady 04/02/2020, od 15:00 


