Zápis ze Správní rady ČES
Termín konání:

4. 4. 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/ Vzdělávací akce: Evaluační minimum a EACE
2/ Konference a Kongres 06/2018
3/ Webová stránka
4/ Soutěž
5/ Metodika zadávání evaluací
6/ Administrativa – příspěvky, daňové přiznání, výroční zpráva
7/ Informace o evaluacích MZV
8/ Strategie ČES
9/ Ostatní (mj. EPDET/IPDET)
Ad 1/ Vzdělávací akce: Evaluační minimum a školení pro EACE
20. 3. 2018 proběhl na MZV Workshop k doporučením evaluací MZV za rok 2017 (ČES zastupoval DS) a
22. 3. jednání pracovní skupiny Evaluace Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (ČES zastupoval MP).
Pro rok 2018 byly přijaty námi navržené úpravy zadávacích podmínek evaluací, při obou jednáních byly
diskutovány připomínky ČES k formulaci evaluačních doporučení i k jejich vypořádání.
Od 8. 3. probíhá evaluační kurz pro EACE (VK a DS).
9. – 10. 4. 2018 proběhne druhé Evaluační minimum (VK a DS), opět v zasedací místnosti DWW.
Prezentace i podklady pro cvičení jsou připraveny. Certifikáty a prezenční listiny připraví a vytiskne DS.
Občerstvení pomůže zajistit EM. Nahlášeno je 12 účastníků (a jedna náhradnice). Vzhledem k zájmu o
toto školení je navrženo vyhlásit třetí kolo na podzim 2018. Hodnocení školení zpracuje DS.
Ad 2/ Konference a Kongres 06/2018
Prostory (ČZU) a termín (11. - 12. 6. 2018) byly potvrzeny, ale plenární jednání budou muset proběhnout
ve spojených aulách naproti pavilónu T. Logistiku projedná DS a EM s Janou Mazancovou, pro catering
doporučujeme shodnou firmu jako v roce 2017 (EM projedná s Janou Menšíkovou). Oběd bude opět
zajištěn v menze.
Pro předkonferenční workshopy nepřišly od členů žádné nové náměty, a proto budou pro hlasování na
webové stránce navržena původní alternativní témata:
• Zadávání evaluací
• Hodnocení průřezových témat
• Teorie změny X logický rámec
• Dotazníková šetření
• Process tracing
• General Data Protection Regulation
Hlasování o workshopech bude otevřeno do 17. 4. Uzávěrka pro Call for Abstracts je 30. 4., příprava
prezentací a registrace účastníků bude probíhat do 31. 5. (doporučujeme ale nechat registraci
přístupnou až do data konání konference).
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Byly odsouhlaseny účastnické poplatky (letos výjimečně sníženo s ohledem na dotaci z ČRA):
• Konference: členové ČES zdarma; NNO a studenti 650 Kč; ostatní 1100 Kč
• Předkonferenční workshopy: členové ČES, NNO a studenti 390 Kč; ostatní 530 Kč
Z dotace ČRA a vlastního spolufinancování je letos možná úhrada odměn pro přednášející a moderátory.
Pro úhradu cestovních nákladů případných zahraničních účastníků nabízí ČZU podporu z vlastního grantu
(mobilita). Vzhledem k českému formátu konference by se to mohlo týkat přednášejících ze Slovenska
(projedná DS s Janou Mazancovou, resp. Dagmar Gombitovou).
Ad 3/ Webová stránka
Nová webová stránka je připravena ke spuštění. Je nutné připravit anketu k výběru předkonferenčních
workshopů a na web doplnit loga a informace dle požadavků vizibility pro projekty podpořené
z programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (zajistí MN). Krátkou informaci o projektu ČES zajistí LJ
ve spolupráci DS.
Je nutné aktualizovat (zjednodušit) formuláře pro registraci na workshopy a konferenci a také pro
přihlášky nových členů. Registrace musí zahrnovat souhlas s cíleným použitím osobních údajů. Zajistí MN
ve spolupráci s VK.
EM požádá členy ČES o aktualizaci medailónků a doplnění fotografií.
SR souhlasí se zveřejněním zápisů z jednání.
Ad 4/ Soutěž v evaluacích
LJ pozve na konferenci vítězný tým (účast zdarma) a ve spolupráci s Janou Menšíkovou připraví
prezentaci k soutěži.
Nový ročník soutěže bude vyhlášen na konferenci. Následně by měla být zahájena kampaň na školách,
nejlépe po osobní linii.
Ad 5/ Metodika zadávání evaluací
Proběhla interní diskuse k hodnotícím kritériím nabídek evaluací a sběr vhodných příkladů. VK osloví
velké zadavatele a pozve je k pracovnímu projednání návrhu metodiky formou EvalCafé. První možný
termín je 24. 4. 2018.
Ad 6/ Administrativa
EM zašle upomínku k zaplacení členských poplatků těm, kteří dosud nezaplatili. Dále se spojí s účetní
firmou, aby byla uzávěrka za rok 2017 připravena v dostatečném předstihu před Kongresem, který se
bude konat po ukončení konference.
VK a DS následně připraví draft Výroční zprávy.
Ad 7/ Informace o evaluacích MZV
Podle schváleného plánu již probíhá evaluace programu vládních stipendií a bylo vyhlášeno výběrové
řízení pro evaluace projektů v Bosně a Hercegovině. DS jako člen Referenční skupiny připomínkoval
návrhy zadávacích podmínek obou výše uvedených evaluací. Po vyhlášení výběrového řízení pro Bosnu a
Hercegovinu upozornil MZV na nesoulad mezi českou a anglickou verzí zadávacích podmínek.
16. 4. je plánováno vyhlášení výběrového řízení na evaluaci dvou projektů v Gruzii. DS se bude opět
podílet na připomínkování zadávacích podmínek.
Ad 8/ Strategie ČES
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LJ připraví návrh dvou kulatých stolů resp. EvalCafé pro projednání dlouhodobé strategie ČES. Tato
problematika by měla být také součástí jednání Kongresu v červnu 2018.
Ad 8/ Ostatní
Dvanáctý ročník evaluačního školení EPDET se měl konat ve dnech 16. – 21. září 2018 v Praze. Po dohodě
World Bank´s Independent Evaluation Group, EDPET (European Program for Development Evaluation
Training), Centre for Evaluation at the Saarland University (CEval) a University of Bern bude EPDET 2018
nahrazen přímou spoluprací týmu EPDET na přípravě prvního ročníku tréninku IPDET 2.0 (International
Program for Development Evaluation Training) ve švýcarském Bernu (třídenní workshop DS a Dyma
Švec, plus prezentace DS o českých zkušenostech s evaluacemi během oběda). Rozhodnutí spojit oba
programy pod jednou hlavičkou IPDET 2.0 má umožnit lépe reagovat na potřeby evaluační komunity a
nabízet cílené vzdělávání podle aktuálních potřeb jednotlivých regionů. Zájemcům přihlášeným na
EPDET 2018 byla nabídnuta pře-registrace na IPDET 2.0, přihlásit se do konce dubna samozřejmě mohou
i další zájemci - viz http://www.ipdet.org/. Účastníci ze zemí střední a východní Evropy (CEE) jsou zvláště
vítáni. MP tuto informaci zveřejní ve FlashInfo, společně s informací o nové webové stránce ČES.
Snažíme se stále vyjednat navýšení dosud nabízené slevy pro účastníky z CEE, zejména pro ty
registrované na EPDET 2018 (mj. 9 zájemců z ČR).
DS převezme od Jany Menšíkové dostupné materiály využitelné při konferenci a ve spolupráci s EM
zajistí dokoupení potřebných materiálů či vybavení.
Další jednání SR se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 od 9.00 do 11.00 v zasedací místnosti DWW.
Zapsal: Daniel Svoboda
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