
Zápis ze Správní rady ČES 

Termín konání:   1. 3. 2018 

Účastníci:  Vladimír Kváča (VK), Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Martin Nekola 
(MN), Lucie Jungwiertová (LJ), Eliška Masná (EM) 

Jednání řídil:  Daniel Svoboda 

Program SR: 

• Schválení zápisu z minulé SR 
1)  Konference a Kongres 06/2018 
2)  Vzdělávací akce – evaluační minimum 
3)  EvalCafé 

4)  Metodika pro zadávání evaluací 
5)  Noví zájemci o členství 
6)  Web 
7)  Ostatní 

1) Konference a Kongres 06/2018 

VK poslal v předstihu základní strukturu dokumentace ke konferenci ČES, na SR proběhla k některým 
bodům diskuse.  

Úkoly:  VK dopracuje provázanost a finalizaci dokumentů ve dvou verzích: 

• pozvánku pro nečleny včetně call for papers 

• pozvánku pro členy, která bude navíc obsahovat výzvu na nabídky témat pro doprovodné 
workshopy + informace o plánovaném Kongresu 

Ostatní členové SR budou připomínkovat. DS zajistí publicitu z hlediska grantu. 

Termíny: 5.3. finalizovaný podklad, do 7.3. členové SR připomínkují, aby mohla být informace koncem 
týdne rozeslána členům. 

Bylo dohodnuto, že Kongres proběhne po skončení hlavního dne konference. 

2) Vzdělávací akce – evaluační minimum  

Byly upraveny moduly, evaluační minimum je určeno pro 12 lidí a mělo by být otevřeno jedno v jarním 
termínu a případně jedno v podzimním termínu podle zájmu. 

Úkoly:  VK – připraví elektronickou přihlášku, DS připraví program, včetně publicity s ohledem na grant. 

Termíny: Pozvánka bude odeslána v týdnu od 5.3. 

Informace o dalších vzdělávacích akcích, které mají vztah k ČES: 

• EIPA – spolupráce na říjnovém setkání 

• EACE – objednali si evaluační minimum na míru, školení bude zahájeno v březnu 2018.  

3) EvalCafé 

Pro letošní rok se nepředpokládá společná realizace EvalCafé s MZV k vyhodnocení průběhu evaluací 
roku 2017 (i vzhledem k jejich přesahu do roku 2018). Diskutovány proto byly alternativní náměty na:  

a. interní / externí evaluace 



b. body Etického kodexu a Standardů evaluací + příklady životních situací ve vztahu k potenciální 
revizi těchto dokumentů 

c. GDPR a důsledky pro evaluace 
d. hodnocení kvality evaluací při zadávání veřejných zakázek (ve vazbě na Metodiku pro zadávání 

evaluací – viz níže) 

Z hlediska grantu pro ČES je třeba realizovat dvě EvalCafé.  

Úkoly:  Členové SR zváží výše uvedené či jiné náměty, které by mohli současně sami zaštítit. 

4) Metodika pro zadávání evaluací 

První draft Metodiky pro zadávání evaluací byl zpracováván SR ČES v roce 2017. Prvotní výstup byl 
připraven ještě předchozí SR, diskutabilní je část hodnocení kvality, která by měla sloužit jako návod pro 
zadávání evaluací a vyhodnocování nabídek. Je to nejpodstatnější část metodiky a bylo by vhodné ji 
prodiskutovat na samostatném setkání, které bude mít formu EvalCafé, čili bude otevřeno i pro další 
členy ČES. 

Úkoly:  Všichni členové SR pošlou připomínky VK a zamyslí se nad inspirativními příklady hodnocení 
kvality nabídek. 

5) Noví zájemci o členství 

MP se sešel s novým zájemcem o členství v ČES – Mgr. Jan Horký, a na základě tohoto setkání jej 
doporučil ke členství. Správní rada schválila členství Mgr. Jana Horkého v ČES. 

Dále byl schválen jako nový člen ČES i Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D. dle doporučení dvou jiných členů ČES 
(tj. Oto Potluka a Jiří Remr). 

Úkoly: DS vystaví Rozhodnutí o přijetí a EM následně vystaví fakturu na členský příspěvek a zašle oba 
dokumenty nově přijatým členům, společně se žádostí o medailonek v české i anglické verzi. 

6) Web 

MN představil možnosti nové vizuální identity ČES – logo a podoba web. Členové SR vybrali po diskusi 
jednu z možností, další komunikaci zajistí MN. 

7) Ostatní 

• Zatím není informace o tom, kdy začne Česká rozvojová agentura vydávat dotační rozhodnutí 
k projektům na rok 2018. 

• LJ navrhla ve vazbě na hledání příležitostí pro rozvoj ČES formou projektů zabývat se strategickým 
směřováním ČES. SR ČES je takové diskusi otevřená, LJ navrhne scénář. 

• Všechny originály účetních dokladů budou archivovány na jednom místě (kancelář DWW), EM a 
externí účetní firma budou mít k dispozici naskenované kopie. DS zajistí nabídky pro nákup scanneru. 

• Další jednání SR se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 v zasedací místnosti DWW. 
 

Zapsala: Lucie Jungwiertová 


