
Zápis ze Správní rady ČES 

Termín konání:   22. 5. 2018 

Účastníci:  Vladimír Kváča (VK), Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Eliška Masná 
(EM) 

Omluvena:  Lucie Jungwiertová (LJ), Martin Nekola (MN) 

Jednání řídil:  Vladimír Kváča 
 

Program SR: 

• Schválení zápisu z minulé SR 

1/ Konference 06/2018 

2/ Výroční zpráva 2017 a Kongres 06/2018 

3/ Nová zájemkyně o členství 

4/ EECA 

5/ Různé 

Ad 1/ Konference a Kongres 06/2018 

Workshopy se uskuteční v místnostech budovy T, konference včetně oddělených bloků a coffee breaků 
se uskuteční v budově RKUI-II (Aula). V současném okamžiku je naplněn WS Process Tracing, dostatek 
zájemců je o WS Dotazníková šetření, nenaplněn je WS Teorie změny (při malém počtu zájemců 
doporučujeme jeho zrušení). 

Schváleny jsou všechny prezentace, navrženo je přehození bloků 2 a 3. Informace o evaluační soutěži 
připraví LJ a Jana Menšíková. Je potřeba aktualizovat program konference na webové stránce a doplnit 
moderátory a hostující řečníky (za ČZU přivítá účastníky děkan Fakulty tropického zemědělství doc. Ing. 
Jan Banout PhD., s příspěvkem předběžně počítá MZV; úvodní sekci budou moderovat/prezentovat VK a 
MP, závěrečnou sekci bude moderovat LJ). 

Je potřeba účastníkům také upřesnit místo konání (aula) a zveřejnit plán areálu ČZU. 

Byla vybrána jedna z nabídek na občerstvení pro oba dny. EM projedná navržené dílčí změny v rozsahu 
občerstvení a potvrdí oběd v Menze s Janou Mazancovou (Jana ověří nabídku vegetariánského jídla). 

Byly odsouhlaseny aktuální úkoly: 

VK připraví konečný program, prezentace a medailonky pro tisk – do 4. června. 

DS navrhne hodnotící formulář, ve spolupráci s EM připraví a vytiskne prezenční listiny, osvědčení, 
visačky, informační cedule a potisky na desky. Dále zajistí externí tisk připravených podkladů – do 8. 
června. Na konferenci dále zajistí roll-up ČRA a ČES a zalaminování Záštity MMR. Objedná propisovací 
tužky s potiskem. 

EM dokoupí podle počtu účastníků desky pro podklady (máme k dispozici 50 ks) a jmenovky (máme cca 
45 ks). Kompletace podkladů proběhne 7. nebo 8. června v DWW, DS převeze vše na ČZU v pondělí 11. 
června - EM ve spolupráci s dobrovolníky ČZU dokompletuje na místě složky pro účastníky. 

MP upřesní informace v newsletteru resp. Flash Info. 

Ad 2/ Výroční zpráva 2017 a Kongres 06/2018 

VK a DS připravili první draft Výroční zprávy 2017. Je potřeba vyžádat od účetní firmy opravy Výkazu 
zisku a ztrát a Rozvahy (stále původní adresa a forma občanské sdružení) – zajistí EM. 



Finální draft bude po odsouhlasení členy SR, Lenkou Brown a Lucií Bučinovou poslán všem členům, 
společně s programem Kongresu a formulářem plné moci pro případ zastupování – zajistí VK a MP do 1. 
června. Kongres se uskuteční bezprostředně po skončení konference, tedy v Aule. 

Návrh programu kongresu připraví VK. 

Ad 3/ Nová zájemkyně o členství 

O členství v ČES projevila zájem Eva Hudečková. Vzhledem k tomu, že neuvedla požadovaná doporučení 
od stávajících členů ČES, MP se s ní spojí, pozve ji na konferenci a případně připraví pohovor. 

Ad 4/ EECA 

EECA - European Evaluation Communication Alliance organizuje 28. 5. telekonferenci. Vzhledem k tomu, 
že nikdo ze členů SR není v daném čase dostupný, musíme se z účasti omluvit. Budou také aktualizovány 
informace o ČES na webové stránce a v registru IOCE. Zajistí MP. 

Ad 5/ Různé 

Pokračuje informování členů a příznivců formou Newsletteru a Flash Info. 

Metodika zadávání evaluací by měla být uvedena na Evaluační konferenci NOK. 

VK projedná s Impact Academy možnost vytvoření databáze vhodných dotazníků pro typické průzkumy – 
kromě sdílení zkušeností by to mohlo podpořit srovnatelnost a využití dat. 

Byla ukončena „transformace“ webové stránky. 

Termín dalšího jednání SR bude projednán po Kongresu. 

 

Zapsal: Daniel Svoboda 


