Výroční zpráva

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
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1. Úvod
Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavkem platných Stanov, a to na základě ustanovení čl. XIII,
odst. 3. Výroční zpráva informuje o významných činnostech spolku uskutečněných v průběhu roku 2015,
rekapituluje, které cíle byly dosaženy a které nikoli a vytyčuje plány pro příští období. Výroční zpráva
v neposlední řadě zachycuje stav hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Zpracování a předložení výroční zprávy je výrazem snahy o transparentnost a otevřenost spolku vůči svým
členům, podporovatelům i vůči veřejnosti. Česká evaluační společnost, jako zapsaný spolek, není povinna
výroční zprávu zpracovávat.

2. Cíle spolku
Česká evaluační společnost je spolkem, který sdružuje evaluátory a zájemce o evaluaci rozvojové
spolupráce ČR, pomoci EU a ČR v rámci konvergenčních a kohezních cílů strukturálních fondů, teritoriální
spolupráce a programu EU v oblasti Sousedské politiky. Jde o dobrovolnou, nestátní, neziskovou
organizaci registrovanou do roku 2013 Ministerstvem vnitra České republiky a od roku 2014 Městským
soudem v Praze. Cílem spolku je v souladu se stanovami sdružovat profesionální evaluátory, podporovat
rozvoj evaluačních kapacit a zvyšovat společenskou prestiž evaluací jako nástroje pro hodnocení
a zvyšování efektivnosti rozvojových programů a projektů.
Předmětem činnosti je:
 zasazovat se o zvyšování odbornosti a etiky v oblasti evaluace,
 podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti evaluace,
 podporovat národní i mezinárodní spolupráci evaluátorů a hájit jejich profesní zájmy,
 zajišťovat monitoring informačních zdrojů a médií, pokud jde o oblast evaluace,
 provádět výzkum v oblasti zvyšování efektivity evaluačních metod,
 vykonávat úlohu centra pro výměnu odborných znalostí a zkušeností v oblasti evaluace,
 poskytovat poradenskou činnost v oblasti aplikace, vývoje a hodnoceni evaluačních metod a přístupů,
 prosazovat aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci evaluací,
 podporovat vzdělání, výzkum a publicistiku v oblasti evaluaci,
 zajišťovat organizačně i odborně školení, konference, pracovní setkání a vícestranné schůzky,
 působit jako partner správním a jiným orgánům a ostatním asociacím a agenturám evaluátorů,
 podílet se na národním i mezinárodním přenosu zkušeností a know‐how v oblasti evaluací.

3. Vývoj institucionálního rámce v roce 2015
3.1 Orgány spolku
V roce 2015 pokračovala Správní rada řádně zvolená pro období 2014 – 2015 Kongresem konaném dne
13. 12. 2013, a to ve složení: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA (předseda), Ing. Vladimír Sodomka
(místopředseda a výkonný ředitel), Ing. Oto Potluka, Ph.D., Ing. Inka Píbilová, MAS, Mgr. Daniel Svoboda.
Dne 10. 12. 2015 se konal řádný Kongres ČES, při kterém byla zvolena nová Správní rada v tomto složení:
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA – prezident
Ing. Vladimír Sodomka – výkonný ředitel
Mgr. Lenka Brown – viceprezident
Ing. Lucie Bučinová – tajemník
Mgr. Jiří Pištora – projektový manažer
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V průběhu Kongresu, který je předběžně plánován na prosinec 2016, budou voleni viceprezident
a tajemník, neboť stávající viceprezident (L. Brown) se dle čl. X, odst. 2 Stanov spolku stane od 1. 1. 2017
prezidentem a dosavadní tajemník (L. Bučinová), se dle čl. XI, odst. 2 Stanov spolku stane od 1. 1. 2017
výkonným ředitelem. Dosavadní prezident (J. Remr) a výkonný ředitel (V. Sodomka) opustí své funkce.

3.2 Vývoj členské základny
K 31. 12. 2015 měla Česká evaluační společnost celkem 34 členů, což v meziročním srovnání představuje
nárůst o 12 nových členů. Z hlediska profesionálního a pracovního zaměření je členská základna
strukturována následovně:
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3.3 Podmínky k činnosti
Česká evaluační společnost hospodařila během roku 2015 v souladu se schválenými principy hospodaření,
usilovala tedy o vyrovnaný, resp. mírně přebytkový rozpočet. Stanoveného finančního cíle bylo
dosahováno zejména opatřeními na výdajové straně, kdy byly během celého roku udržovány režijní výdaje
na co nejnižší úrovni – spolek mj. bezplatně využíval prostory kanceláře (včetně energií, telefonů
i kancelářských potřeb) předsedy Správní rady. S výjimkou školení a moderování Konference byly
jednotlivé činnosti nezbytné pro chod České evaluační společnosti zajišťovány bezplatně. Rovněž činnost
členů Správní rady nebyla honorována.

Příjmy České evaluační společnosti představují zejména řádné členské příspěvky, které podle Stanov činí
2.000 Kč. Dalšími zdroji příjmů je vložné na Konferenci a příjmy ze školící a vzdělávací činnosti.
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4. Analýza činnosti v roce 2015
4.1 SWOT analýza
Zjednodušený souhrn SWOT analýzy poskytuje přehled hlavních silných a slabých stránek spolku spolu
s příležitostmi a riziky jeho dalšího rozvoje. Tato SWOT analýza byla připravena členy Správní rady a kromě
informační funkce představuje rovněž výchozí materiál pro hodnocení dosaženého pokroku.

Silné stránky


Odborně silná základna společnosti (profily
členů spolku a jejich kompetence)



ČES je platformou, na jejímž základě jsou
realizovány aktivity přispívající k rozvoji evaluací
v ČR a k budování evaluačních kapacit
(Konference, školení, EPDET, časopis Evaluační
teorie a praxe je zdarma distribuován členům
spolku jako jeden z benefitů členství v ČES)



Zastoupení v referenční skupině MZV a zapojení
do připomínkování důležitých dokumentů
(MMR‐NOK, MŠMT)



Mezinárodní spolupráce s evaluačními
společnostmi a zapojení v rámci mezinárodních
struktur

Slabé stránky


Nízká úroveň aktivizace členů spolku



Nejasný komunikační cíl a s tím spojená
absence dlouhodobé komunikační strategie



Nedostatečné finanční zdroje a z toho
vyplývající nemožnost investovat do rozvoje
spolku a závislost na dobrovolné práci členů

Příležitosti

Rizika



Možnost cíleného rozvoje spolku pomocí
dotačních programů



Právní komplikace při zapojování zájemců
o institucionální členství



Předběžný zájem o institucionální členství



Odchod evaluátorů z odvětví



Synergické efekty stávajících aktivit (školení,
Konference, časopis Evaluační teorie a praxe)





Zahájení aktivit vycházejících z Formálních
standardů provádění evaluací (školení, osvěta,
oponentury, publikační činnost)

Vysoký stupeň personalizace vztahů mezi
spolkem (resp. členy Správní rady)
a ostatními zainteresovanými stranami



Posílení networkingu prostřednictvím
konkrétních akci (např. EvalCafé)
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4.2 Klíčové realizované aktivity a dosažené výsledky v roce 2015
VZDĚLÁVACÍ AKCE
Školení
V roce 2015 pokračovaly konzultační a tréninkové aktivity ČES. v lednu 2015 se uskutečnil školící
workshop pro členy FoRS, zaměřený na evaluace rozvojových, vzdělávacích a osvětových projektů, který
navázal na předcházející školení z listopadu 2014. Hodnocení workshopu bylo pozitivní, prospělo by však
včasnější sdílení konkrétních projektů ze strany účastníků a více prostoru na osobní konzultace ke
konkrétním návrhům evaluací.
Snahou vzdělávacích aktivit v souladu se Strategickými zásadami ČES pro oblast vzdělávání byla podpora
lektorování dalšími členy – zájemci spolku.
EvalCafé
První EvalCafé proběhlo dne 21. 5. 2015 na téma „Evaluace, které měly opravdu dopad“ a zúčastnilo se ho
9 zájemců z řad zadavatelů i evaluátorů. Účastníci zmínili několik příkladů evaluací, které měly opravdu
dopad, identifikovali faktory vedoucí k tomuto úspěchu a navrhli také systémová zlepšení. Na druhém
EvalCafé dne 4. 11. 2015 proběhla diskuse "Jak poznat kvalitní evaluaci a jak posilovat kvalitu evaluací".
EvalCafé je úspěšný formát; diskuse pomáhají přenášet zkušenosti a předávat je dále. Jde o místo, kam
přichází evaluátoři i zadavatelé. Výstupy ze setkání jsou zveřejňovány na webu.
EPDET 2015
Devátý ročník letní školy EPDET – European Program for Development Evaluation Training se uskutečnil
opět ve spolupráci DWW, ČES a Slovenské evaluační společnosti ve dnech 13. – 18. září 2015 v Praze.
Po skončení EPDET se uskutečnila odpolední panelová diskuse k aktuálním trendům v evaluacích projektů
rozvojové spolupráce. V roce 2015 byla zcela naplněna kapacita 56 účastníků z 25 zemí podle původu ze
všech hlavních sektorů. Hodnocení celkové spokojenosti bylo velmi pozitivní (4,15 bodů z 5).

OSVĚTOVÉ AKCE A KOMUNIKACE
Výroční evaluační konference
V roce 2015 (9. 6. 2015) se konal již pátý ročník evaluační konference. Konference se opět uskutečnila
ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a opět se těšila velkému zájmu: zúčastnilo se jí
přes 100 účastníků. Tento ročník byly příspěvky zařazovány do Konferenčního programu na základě
rozhodnutí odborné komise, která posuzovala zaslané abstrakty. Výzva k jejich zaslání byla distribuována
v ČR i v zahraničí s přibližně půlročním předstihem. Konference získala záštitu ministryně pro místní rozvoj
Karly Šlechtové. Hodnocení konference ze strany účastníků bylo pozitivní (93 % účastníků uvedlo, že bylo
s Konferencí celkově spokojeno, přičemž 50 % bylo velmi spokojeno).
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Mezinárodní rok evaluací 2015
ČES se aktivně připojila k mezinárodnímu roku evaluací a v průběhu celého roku propagovala logo
Mezinárodního roku evaluací na svých webových stránkách i v rámci všech akcí konaných v průběhu roku
2015.
Během roku 2015 J. Remr publikoval v německém evaluačním časopise Zeitschrift für Evaluation článek
představující ČES a její hlavní aktivity.
Závěrem roku se uskutečnilo interview redaktora LN s předsedou SR ČES.
Evaluační Newsletter
V roce 2015 pokračovalo pravidelné zasílání elektronického Newsletteru (dvouměsíčník) a ad‐hoc novinek
určených výhradně pro členy. Newsletter a novinky informují o dění v ČES, upozorňují členy na zajímavé
akce (kurzy a konference) a pracovní příležitosti.
Evaluační teorie a praxe
V průběhu roku 2015 vyšla dvě čísla odborného recenzovaného časopisu (podle schváleného redakčního
plánu časopis vychází na jaře a na podzim). Časopis v průběhu roku publikoval celkem osm odborných
statí na témata související s evaluacemi a evaluační metodologií. Uveřejněny byly články na téma
metodických postupů evaluace dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR, indikátorů pro hodnocení
výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a hodnocení dopadů regulace. Kromě recenzovaných statí bylo
publikováno také několik případových studií, které poukazovaly za zajímavé či zajímavě provedené
evaluace. v neposlední řadě časopis přinesl mnoho praktických informací o konaných konferencích
a dalších akcí pro evaluátory.

ÚČAST ČES V EVALUAČNÍCH STRUKTURÁCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH
FoRS
Dne 27. 5. 2015 byla ČES přijata za člena Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), čímž navázala na
pozorovatelský status, který ČES získala 6. 2. 2014. Členové ČES tak mají přístup k novinkám v oblasti
rozvojové spolupráce a globálního rozvoje a mohou se účastnit školení a dalších akcí FoRS.
Členové ČES se průběžně zapojovali do pracovních skupin FoRS, zejména PS Efektivnost, Policy či Gender.
NESE a mezinárodní spolupráce
ČES se prostřednictvím svého zástupce angažovala také v zahraničí: v roce 2015 totiž ČES spolu‐
předsedala síti evropských evaluačních společností NESE a v předsednické roli setrvá i v roce 2016. v rámci
NESE i EES je oceňována především vysoká agilita ČES, dosahované výsledky při budování a kultivaci
evaluačního prostředí v ČR, mj. díky Etickému kodexu evaluátora a Formálním standardům provádění
evaluací. Ostatní partneři v NESE obdivují ČES pro vysokou pozornost, kterou Společnost věnuje
institucionalizaci oboru evaluací v ČR a odbornému rozvoji svých členů. ČES byla pozvána k účasti na
pilotním ověření VEPR.
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IDEAS
V roce 2015 se Daniel Svoboda jako bývalý vice‐president IDEAS opět podílel na přípravě a realizaci voleb
a připravil nové volební směrnice. Podílel se rovněž na přípravě globální konference IDEAS na téma
„Evaluating Sustainable Development“, která se uskutečnila ve dnech 26. – 30. října 2015 v thajském
Bangkoku. Na konferenci prezentoval příspěvek „Role of Evaluation Associations in Nurturing the M&E
Systems – The Czech Experience“, shrnující inspirativní roli České evaluační společnosti při posilování
národních evaluačních systémů.
Konference NOK
Dne 21. 10. 2015 se předseda SR ČES aktivně zúčastnil první výroční konference Evaluační jednotky
Národního orgánu pro koordinaci, kde v rámci panelové diskuse věnované výzvám a příležitostem pro
evaluace v novém programovém období 2014 – 2020 prezentoval úlohu ČES.

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY EVALUACÍ V ČR
Připomínkování dokumentů
V roce 2015 se ČES podařilo ovlivnit strategické dokumenty některých ministerstev, např. metodiku NOK
či dokumenty související s evaluacemi MZV ČR.
Účast ČES v Referenční skupině Ministerstva zahraničních věcí ČR
Také v roce 2015 byl zástupce ČES (Daniel Svoboda) zapojen v referenční skupině evaluací MZV ČR. Na
začátku roku 2015 byla připravena Souhrnná zpráva z hodnocení pracovních verzí evaluačních zpráv
projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2014, která byla prezentována na kulatém stole
k evaluacím ZRS. v roce 2015 byl ČES přizván ke konzultacím zadávacích podmínek evaluací a následně
připomínkování čtyř sektorových evaluací. Většina doporučení byla akceptována jak ze strany zadavatele
(MZV), tak se strany jednotlivých evaluátorů. Současně byly přijaty návrhy týkající se aktualizace
používaných osnov a postupů.
Spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČES zahájila spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti evaluací.
V průběhu léta probíhala spolupráce v podobě odborného posouzení návrhu Evaluačního plánu a také
v posouzení designu evaluace Průběžné hodnocení implementace Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. v říjnu 2015 se uskutečnilo evaluační setkání realizátorů (příjemců), evaluátorů a příslušných
odborů MŠMT k evaluacím projektů v rámci výzvy 48. ČES představil jednak krátkou analýzu dostupných
evaluací, jednak diskutoval další rozvoj evaluací a jejich přínos pro další výzvy.
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PROJEKTY A FUNDRAISING
Také v roce 2015 byla snaha získat podporu z externích zdrojů a připravovány žádosti o grant
z Visegradského fondu (IVF).
Byla domluvena a připravena bilaterální smlouva s Ministerstvem zahraničních věcí o spolupráci (s finančním
plněním), nakonec však nebyla ze strany MZV podepsána.

INSTITUCIONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Stabilizace společnosti
Nově nastavený systém fakturace členských příspěvků se osvědčil – přinesl nejen zjednodušení procesu
kontroly, ale také lepší přehled a eliminaci neplatičů.
Konference nebyla ztrátová, přestože v roce 2015 nebyla financována z externích zdrojů. Došlo k nárůstu
nákladů (v souvislosti s kvalitnějším cateringem a rozšířením počtu přednášek a přednášejících), což si
vynutilo zvýšení vložného.
ČES se i nadále ucházela o granty – neúspěšně.
Nové webové stránky ČES
Opět byly aktualizovány webové stránky společnosti a byly doplněny informace a dokumenty (mj. i na
základě Kodexu FoRS a provedené auto‐evaluace). v rámci transparentnosti a prezentace výsledků byly
zřízeny sekce a zveřejňovány připomínky a stanoviska ke komentovaným dokumentům Ministerstva
zahraničí a Ministerstva pro místní rozvoj. Na webu jsou také více prezentováni členové ČES formou
krátkých medailonků.
Členství v ČES
V roce 2015 byl blíže specifikován rámec a podmínky institucionálního členství a byla zahájena jednání
s potenciálními členy ze strany klíčových zadavatelů. Na kongresu byly schváleny dvě varianty, výše
příspěvku a podmínek institucionálního členství.
V roce 2015 pokračoval zájem o individuální členství v ČES a došlo tak k dalšímu rozšíření členské základny
na 34 individuálních členů – k největšímu nárůstu došlo u členů z akademického a privátního sektoru.
Čestné členství
V roce 2015 byl poprvé využit institut čestné členství. Prvním čestným členem stal PhDr. Dmitrij Švec,
jeden ze zakládajících členů společnosti, předseda spolku v letech 2010 – 2011 a výkonný ředitel v letech
2008 – 2009 a 2012 – 2013.
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5. Rozpočet společnosti v roce 2015
V roce 2015 dosáhly náklady spolku cca 105 tis. Kč a příjmy cca 162 tis. Kč, hospodářský výsledek byl
kladný a činil cca 57 tis. Kč. Hlavní příjmy spolku pocházely z příjmů ze seminářů, z vložného na Konferenci
a z členských příspěvků.

5.1 Výkaz zisku a ztráty za rok 2015
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5.2 Rozvaha za rok 2015
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