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Návaznost na průzkum realizovaných v roce 2008 EY Francie 
Ambice poznat blíže evaluační prostředí a pohled zadavatelů 

evaluací v ČR na oblast evaluací 
Průzkum realizován prosinec 2015 – leden 2016 
Dotazníkové šetření kombinované s řízenými rozhovory 
Respondenty byli zástupci veřejné správy, zejména z 

implementačních struktur ESIF 
150 oslovených formou dotazníku, návratnost cca 25 %; řízené 

rozhovory s 12 osobami 
Průzkum rozdělený do několika oblastí:  
 Využití evaluací: současnost vs. budoucnost 
 Evaluační sektor: zadavatel vs. dodavatel 
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Proč a jak jsme průzkum dělali? 



Závěry 
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Současný stav evaluací v ČR 

Proč děláme evaluace? 
1. Závazek provést evaluaci 
2. Nástroj pro řízení intervence 
3. Nástroj pro zlepšení organizace  

Za jakým účelem evaluujeme? 
1. Zhodnocení realizované intervence 
2. Vstup pro změnu intervence / 

novou intervenci 
3. Identifikace dobré / špatné praxe 

Jaké oblasti evaluujeme? 
 Programy dotované zahraničními 

zdroji spíše dostatečně 
 Národní programy, politiky, 

strategie, nastavení organizací spíše 
nedostatečně 

 

Kdo evaluace provádí? 
 Externí dodavatel  

• S aktivnějším zapojením zadavatele 
• S minimálním zapojením zadavatele 

 V minimu případů evaluace 
prováděna interně týmem 
zadavatele 
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Kvalita evaluačního trhu v ČR 

0 % 

   ndentů se pak domnívá, že evaluační sektor v 
  čně vyvinutý, respektive v převážné míře 

 py v odpovídající / požadované kvalitě. 

  entů se domnívá, že se v rámci ČR postupně 
    kvalitních výstupů, které jsou použitelné pro 

   atelů. Stále však existuje významný prostor pro 
zlepšení. 

  čního sektoru dle respondentů dlouhodobě 
    utečnost však evaluační sektor ani jeden z 

  za dostatečně vyvinutý, respektive poskytující 
 v dostatečné / potřebné kvalitě. 

68 % 

26 % 
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Co má vliv na kvalitu evaluací? 
1. – 2. Kompetence externího dodavatele evaluace 
 Způsob výběru externích dodavatelů evaluace 
3.  Kompetence zadavatele evaluací 
4. Komunikace mezi zadavatelem a externím evaluátorem 
5. – 6. Způsob zadání evaluace 
 Kapacita zadavatele řídit externího evaluátora 
7. – 9. Použití vhodných metod, metodik, postupů a nástrojů
 Rozsah a kvalita dostupných dat vstupů pro evaluaci 
 Kapacita externího evaluátora realizovat evaluaci 
10.  Časový rámec pro evaluaci 
11. Výběr vhodných metod, metodik a postupů 
12. Vhodné načasování realizace evaluace 
13.  Dostupnost finančních zdrojů na evaluaci 
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Faktory kvality evaluací na straně ZADAVATELE I. 

Kompetence zadavatele v oblasti evaluací (znalost metod, 
nástrojů, postupů) 
Kapacita zadavatele spolupracovat na průběhu evaluace a aktivně 
řídit externího dodavatele 
Nastavení monitoringu evaluovaného objektu a sběru dat 
Dostatečný čas na evaluaci 
Veřejné zadávání (schopnost vybrat zadavatele) 
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Faktory kvality evaluací na straně ZADAVATELE II. 

Nastavení prostředí 
Zadavatel určuje, jakým 

způsobem budou evaluace 
realizovány (co, kdy, jak, kým atd.) 

a stanovuje celkové vnímání 
evaluace v prostředí organizace 

Nastavení evaluace 
Zadavatel stanovuje základní 

podmínky evaluace 

Řízení dodavatele 
Zadavatel řídí postup evaluátora 

v rámci stanoveného rozsahu 

Nastavení monitoringu 
Zadavatel zajišťuje dostupnost     

informací  a dat pro potřeby evaluace 
prostřednictvím monitoringu 

Výběr evaluátora 
Zadavatel vybírá externího 

dodavatele služeb 

Kontrola kvality 
Zadavatel kontroluje celkovou 

kvalitu výstupů externího 
dodavatele a oponuje jeho 

výstupy  

1 

2 

3 

6 

5 

4 
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Faktory kvality evaluací na straně DODAVATELE I. 

Kompetence dodavatele v oblasti evaluačních metod, nástrojů, 
postupů, technik atd. 
Rozsah kompetencí v týmu evaluátora (kombinace 
vícesektorových znalostí)  
Dodržování standardů kvality evaluací 
Integrita a nezávislost 
Kapacity pro výkon evaluace 
Kompetence ve věcné oblasti evaluace (sociální, zdravotní atd.) 
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Faktory kvality evaluací na straně DODAVATELE II. 

Příprava nabídky 
Výběr interních i externích expertů pro 
realizaci zakázky, vytvoření nabídky na 

základě požadavků zadavatele 

Realizace evaluačních aktivit 
Sběr dat z různých zdrojů, analýzy, interpretace 
výsledků, komunikace se zadavatelem a dalšími 

klíčovými zainteresovanými stranami 

Příprava vstupní 
zprávy 

Dodavatel zpracovává detailní 
popis přístupu k řešení evaluace 

a předkládá ho ke schválení 

Tvorba závěrů 
Tvorba evaluační zprávy / 

závěrů pro potřeby zadavatele. 
Shrnutí získaných poznatků a 

informací 

1 

4 

3 

2 
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Bariéry většího využití evaluací 

Nízká ochota vedoucích 
pracovníků řídit se 
výsledky evaluací 

Nedostatečné povědomí o 
možných přínosech 
evaluací ze strany 
vedoucích pracovníků 

Závěry evaluací nejsou 
dostatečně konkrétní 

Nedostatečně průkazné 
výsledky evaluací 

Nevhodný / nedostatečný 
způsob komunikace 
výsledků evaluace klíčovým 
subjektům 

Forma zpracování výsledků 
evaluací 



Děkuji za pozornost 
Romana Smetánková 
Romana.Smetankova@cz.ey.com 

EY 
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