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evaluaci
Pravidla soutěže

Průběh soutěžního dne
Hodnotící kritéria

Pravidla soutěže
1. Tým se musí skládat z alespoň tří a ne více než pěti studentů.
2. Od koučů studentských týmů se očekává, že věnují čas přípravě
týmů na soutěž. Doporučujeme tedy, aby každý kouč
zaregistroval maximálně dva týmy. Kouč by měl pomoci svému
týmu především v rozšiřování znalostí o provádění evaluací a
aplikaci evaluačních / metodologických poznatků na konkrétní
(cvičné) případy.
3. Všichni členové přihlášeného týmu musí být v semestru, v němž
soutěž probíhá, zaregistrováni ke studi na univerzitě nebo vysoké
škole v České republice. Členové mohou studovat jakýkoli studijní
obor. Kouči mohou být profesoři nebo jedinci se zkušeností a
odborností v evaluacích. Role kouče spočívá především
v poskytování rady a vodítek pro studentské týmy, jak k evaluaci
předloženého případového projektu nebo programu přistupovat.
4. Všichni studenti, včetně účastníků předešlých kol soutěže, se
mohou účastnit. Podmínkou je pouze, aby byli v soutěžním
semestru zapsáni ke studiu.
5. Kouč tým připravuje před soutěží, nicméně v průběhu soutěžě
(od momentu, kdy tým obdrží zadání až po jeho odevzdání)
nesmí s týmem komunikovat.
6. Týmy mohou v průběhu zpracování odpovědi na zaslané zadání
konzultovat jakékoli veřejně dostupné zdroje tak, jak by učinil
skutečný konzultantský tým. Mohou například nahlížet do knih,
akademických článků, prohledávat elektronické databáze,
vyhledat zdroje na internetu atp. V průběhu zpracování zadání
mohou členové týmu opustit místnost, v níž tým pracuje, a
občerstvit se, nicméně po celou dobu mohou komunikovat pouze
s dalšími členy týmu. Nesmí komunikovat se svým koučem.

Průběh soutěžního dne
a hodnocení návrhů
1.

Zajistěte si místo, kde můžete v klidu pracovat, s kvalitním
internetovým připojením, abyste si mohli stáhnout soutěžní
případovou studii, a přístupem k tiskárně, abyste si mohli
vytisknout kopie případovky pro každého člena týmu.

2.

Týmy si musí zvolit jednu kontaktní osobu. V soutěžní den,
v dohodnutý čas bude této osobě zaslán email s přístupem
k soutěžní případové studii.

3.

Od momentu, kdy kontkatní osoba tento email obdrží, soutěžní
týmy mají 5,5 hodiny na vypracování evaluačního návrhu a jeho
zaslání zpět organizátorům soutěže.

4.

Váš odevzdaný evaluační návrh musí být pouze jeden dokument
ve formátu PDF, nikoli zazipované složky nebo více dokumentů.

5.

Návrhy by měly být stručné. Porotci budou hodnotit kvalitu,
nikoli kvantitu.

6.

Porotoci nesmí znát pravou identitu soutěžních týmů. Z toho
důvodu by se týmy měly v celém návrhu a doprovodném emailu
představit a identifikovat zvoleným krycím jménem týmu, jako
např. Nejlepší konzultanti. Názvy týmu by neměly obsahovat
slova „evaluace“, „evaluátor“ a další deriváty z těchto slov. Jména
týmů nesmí zahrnovat nebo odkazovat na jména univerzit, nebo
měst v nichž sídlí. Tyto informace zároveň nesmí být obsaženy
v odevzdaném evaluačním návrhu.

7.

Porotci vyhodnotí odevzdané návrhy v maximální době jednoho
měsíce od odevzdání dle předem stanovených hodnotících
kritérií. Porotci každému týmu poskytnou konkrétní,
konstruktivní zpětnou vazbu na jím vypracovaný návrh.

8.

Česká evaluační společnost vyhlásí vítěze soutěže na svých
webových stránkách.

Hodnotící kritéria
Kritérium
Porozumění programu / projektu
Vhodné zpracování logického modelu
Přehlednost, kompletnost a vhodnost evaluační
matice
Vhodné zpracování (a zdůvodnění) evaluačního
designu a přístupu ke sběru a analýze dat
Vyhodnocení rizik a způsoby mitigace
Kvalita navržených nástrojů sběru dat
Inovativní nápady nebo detailní praktické návrhy
zpracování
Kvalita návrhu (psaný projev)
Celkem
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Přesná váha každého kritéria bude upřesněna dle povahy
soutěžní případové studie.

Kontakt

Jana Garay
soutez@czecheval.cz
Sekretariát ČES
ces@czecheval.cz
Těšíme se na Vaši účast!

