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EVALUACE PROJEKTŮ ZRS V ROCE 2013 
 
 
• 2013: 6 projektových evaluací (shodně s r. 2011-12) 

 
• Etiopie: protierozní opatření, udržitelné hospodaření s lesy  
• Zambie: péče o matku a dítě 
• Kambodža a Barma: péče o matku a dítě; a humanitární pomoc 

(inovace ročníku 2013) 
• Gruzie: prevence rakoviny u žen 
• Kosovo: začleňování zrakově a sluchově postižených obyvatel do 

společnosti 
• ČR: platformy nestátních subjektů v ZRS (NNO, podnikatelů a 

firem, Asociace pro Fair Trade) 
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VYUŽITÍ DOPORUČENÍ Z EVALUACÍ 
 
 
• Zapracování doporučení z EZ 2012 (a 2011): 
 

• 1.fáze: písemné vypořádání podnětů v tabulkových 
přehledech na jaře 2013 

• 2.fáze: revize uvádění podnětů do praxe: ke konci r. 2013 
 

• O způsobu zapracování doporučení z r. 2011 detailně informována 
pracovní skupina Rady pro ZRS (resorty, platformy NNO a 
podnikatelských subjektů) 
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POSTUPNÝ PŘECHOD NA EVALUACE 
STRATEGICKÉHO CHARAKTERU 
 
• Dosud provedené komplexnější externí evaluace (2010-2012): 

systému stipendií; aktivit ZRS v gesci MF, MPO, MV 
 
• Evaluace jednotlivých programových rámců spolupráce s 

prioritními zeměmi ZRS nahrazeny interním střednědobým 
vyhodnocením Koncepce ZRS ČR 2010-2017 (cílem, aby závěry 
vyhodnocení posloužily aktualizaci Koncepce na podzim 2013) 
 

• Externí evaluace (min. některých) programů ZRS s prioritními 
zeměmi budou dříve či později provedeny 
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INTERNÍ STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE 
ZRS ČR NA LÉTA 2010-2017 
 
• fáze dotazníků pro zastupitelské úřady v prioritních zemích 

 
• fáze diskusních kulatých stolů k regionům (východní Evropa, 

Afrika ad.) za účasti různých odborů MZV, ČRA, dalších resortů, 
NNO, firem participujících na ZRS (Rada pro ZRS) 
 

• fáze využití projektových evaluací jako dalšího zdroje informací 
(jakkoli zahrnují jen část projektů v partnerských zemích ZRS) 

 
• fáze zpracování dokumentu aktualizujícího Koncepci ZRS ČR, vč. 

rozboru dosavadních výsledků i problémů 
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(METAEVALUAČNÍ) VÝZKUM SYSTÉMU EVALUACÍ 
ZRS ČR: T. NĚMEČKOVÁ – P. KRYLOVÁ 
 
• Akademicky pojatý i motivovaný výzkum expertek na 

mezinárodní rozvoj (T. Němečková, Metropolitní univerzita Praha 
– P. Krylová, Univerzita Palackého v Olomouci) s evaluačními 
zkušenostmi 

 
• Metaevaluační charakter; byť nezkoumaly hloubkově kvalitu, 

rigoróznost jednotlivých evaluačních zpráv 
 
• Těžiště výzkumu v procesu zadávání a uskutečňování evaluací; a 

uvádění doporučení do praxe 
 
• Část prezentována na konferenci IDEAS (2013, Barbados); výzkum 

hodlají autorky publikovat v některém z evaluačních periodik 
 
• MZV-ORS plánuje se závěry výzkumu (a zejména konkrétními 

podněty na zadavatele evaluací) dále pracovat 
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