
 

Vážení příznivci evaluací, 

rádi bychom Vás pozvali na konferenci České evaluační společnosti „Rozvoj v evaluacích, evaluace 
v rozvoji“, která proběhne 11. – 12. června 2018. Konference se bude konat opět v prostorách České 
zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Předběžný program konference naleznete na konci 
pozvánky. Registrační formulář na konferenci spustíme 1. dubna 2018 prostřednictvím webu 
www.czecheval.cz, prozatím si termín konference rezervujte ve svém kalendáři. 

Kromě samotné účasti budeme rádi, pokud zvážíte přednesení vlastního příspěvku. 

Výzva k zaslání abstraktů konferenčních příspěvků 

V souladu s tématem konference předpokládáme, že na konferenci zazní příspěvky v následujících 
blocích a možných podtématech: 

Evaluace v rozvoji – metodologický vývoj evaluací 

• metodologicky zaměřené příspěvky; 

• případové studie zajímavých evaluačních přístupů; 

• posouvání hranic v evaluačních přístupech. 

Evaluace rozvíjející – vliv evaluací na neziskový sektor  

• příspěvky na téma sledování dopadu a udržitelnosti v neziskovém sektoru; 

• budování evaluačních kapacit v rámci NNO; 

• evaluační případové studie z neziskového sektoru. 

Místní rozvoj v evaluacích - evaluace z oblasti ESIF  

• příspěvky zabývající se evaluací jednotlivých projektů financovaných z prostředků ESIF; 

• evaluační případové studie na projektové úrovni; 

• metodologické aspekty vybraných typů projektů (např. budování kapacit neziskového sektoru; 
evaluace sociálních inovací); 

• evaluace na programové úrovni z oblasti ESIF. 

Rozvoj v evaluacích – evaluace z oblasti ZRS 

• příspěvky zabývající se evaluací jednotlivých projektů zahraniční rozvojové spolupráce; 

• evaluační případové studie na projektové úrovni; 

• metodologické aspekty evaluací vybraných typů projektů; 

• specifika evaluační práce v rozvojových zemích. 

Jednotlivé příspěvky nesmí přesáhnout 45 minut, a to včetně významného prostoru pro diskuzi. 
Uvítáme, pokud jazyk příspěvků bude srozumitelný i evaluátorům-začátečníkům. 

Abstrakty v délce do 300 slov a své stručné profesní resumé (jeden odstavec) prosím zasílejte 
nejpozději do 30. dubna 2018 na adresu ces@czecheval.cz. Současně navrhněte, do kterého z výše 
uvedených bloků by bylo vhodné Váš příspěvek zařadit. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci. 
 
Daniel Svoboda, výkonný ředitel            Vladimír Kváča, prezident 
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