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Evaluace v České republice se v posledních letech dynamicky rozvíjejí. Stále více požadavků na evaluace se objevuje v oblasti Evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESIF) na projektové úrovni, kde se k tématu dostávají noví a do značné míry méně zkušení aktéři. V neziskovém sektoru rezonuje slovo 
impact. Stále více donorů i neziskových organizací si uvědomuje důležitost schopnosti prokázat dopady svých činností a probíhají zde koncepční diskuze o 
uchopení sledování dopadu – vykročí neziskový sektor po stopách veřejného sektoru a zopakuje jeho chyby, nebo se poučí z chyb jiných a přeskočí některé 
slepé uličky? V oblasti zahraniční rozvojové spolupráce patří rozvoj národních kapacit pro monitoring a evaluace a podpora partnerství napříč sektory a 
vzájemného sdílení a učení se mezi závazky Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci. Zvyšování důrazu na výsledky a na posílení role 
evaluací v celém systému zahraniční rozvojové spolupráce (při rozhodování o projektech a programech, při testování strategií a inovací a při posilování 
kultury učení se ze zkušeností) je doporučeno také zprávou Peer-review české rozvojové spolupráce ze strany OECD DAC. 

Evaluační kapacity v rámci ČR využitelné pro skutečně užitečnou zpětnou vazbu jsou limitovány obecným stupněm rozvoje evaluační kultury v ČR a velikostí 
evaluační komunity. Poptávka je veliká a je zřejmá potřeba kvalitativního i kvantitativního rozvoje české evaluační komunity.  

Podtitul letošní konference zní „Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji“. 
 
 

Konference je realizována v rámci projektu ČES „Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji“, podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

 

http://www.czecheval.cz/index.php?id=59


 

 
 

11. 6. 2018 - Doprovodné workshopy 
 

 
13.45 – 14.00 Registrace 

 
14.00 – 17.30 Workshop I  14.00 – 17.30 Workshop II  14.00 – 17.30 Workshop III 

     
Témata jednotlivých workshopů budou 
vybrána podle zájmu účastníků. 
K uvažovaným tématům patří: 

• Dotazníková šetření 
• Process tracing 
• General Data Protection Regulation  
• Zadávání evaluací 
• Hodnocení průřezových témat 
• Teorie změny X logický rámec 

V průběhu března 2018 zkompletujeme nabídku 
možných workshopů a na začátku dubna 
proběhne hlasování o nejžádanější témata. Tři 
nejlákavější témata zařadíme do programu. 
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12. 6. 2018 – Hlavní konferenční den 
 

  8.30 –  9.00  Registrace 
  9.00 – 10.15  Ranní plénum 
  9.00 –  9.10  Přivítání účastníků konference 
  9.10 –  9.30  Úvodní příspěvek prezidenta ČES Vladimíra Kváči 
  9.30 –  9.45  Vystoupení spolupořadatele konference – České zemědělské univerzity 
  9.45 – 10.05 Vystoupení hosta konference 
10.05 – 10.15  Diskuze  
10.15 – 10.45  Dopolední přestávka na občerstvení  
 
10.45 – 12.15  BLOK I (Evaluace v rozvoji – metodologický vývoj evaluací)1  10.45 – 12.15 BLOK II (Evaluace rozvíjející – vliv evaluací na neziskový 

sektor) 
   

12.15 – 13.30  Oběd 
   
13.30 – 15.00  BLOK III (Místní rozvoj v evaluacích - evaluace z oblasti ESIF)  13:30 – 15.00  BLOK IV (Rozvoj v evaluacích – evaluace z oblasti ZRS) 

   
15.00 – 15.30  Odpolední přestávka na občerstvení 
 
15.30 – 17.00  Odpolední plénum 
15.30 – 16.00  Soutěž evaluačních týmů 

• prezentace soutěže 
• představení vítězného týmu a vítězného projektu 

16.00 – 16.30  Závěrečné shrnutí  
Moderátoři bloků: Shrnutí jednotlivých bloků 
16.30 – 17.00  Závěrečná diskuse a ukončení Konference 
 

                                                            
1 Názvy jednotlivých bloků jsou indikativní 




