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 Vytvořit metodiku evaluace průřezových principů ZRS ČR 
 

 Sjednotit dosavadní pestrost v přístupech k hodnocení 
průřezových principů 
 

 Poskytnout praktickou pomůcku evaluátorům, resp. vodítko 
zadavatelům a realizátorům 
 

 Akcentovat průřezovost jednotlivých principů a umožnit 
jejich srovnání napříč projekty 
 

 Zvýšit důraz na uplatňování průřezových principů v celém 
projektovém cyklu 

CÍLE PROJEKTU 
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Vymezení každého průřezového tématu 

 Rozsáhlé rešerše odborné literatury a současné praxe 
rozvojových organizací a agentur 

 

Dvoustupňový proces: 

1. Obsáhnout vše, co téma obsahuje 

2. Zúžit na to, co je relevantní a hodnotitelné v 
kontextu intervencí ZRS ČR  

 

 Identifikace struktury témat – dimenze a subdimenze a 
jejich obsah 

OPERACIONALIZACE TÉMAT 
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Řádná správa věcí veřejných (good governance) 

 Způsob provádění veřejných rozhodnutí a výkonu 
veřejných činností  

 Nakládání s hospodářskými a sociálními zdroji 

 Poskytování politických služeb občanům 

 Bezpečnost, právní stát, politické a občanské svobody, 
zdravotní péče, školství, komunikace, finanční systém atd. 

 Participativní charakter, transparentnost a odpovědnost 

 Efektivní a spravedlivé prosazování zákona 

 Prokázaný vztah mezi ŘSVV a rozvojem země 

 

OPERACIONALIZACE TÉMAT 



5 
  Projekt TD03000401 je řešen s finanční podporou TA ČR 

Řádná správa věcí veřejných 

OPERACIONALIZACE TÉMAT 
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Životní prostředí (environment) 

 Od 1980+ globální dialog o zohledňování životního 
prostředí v rozvojových aktivitách  udržitelný rozvoj 

 3 klíčové dimenze udržitelného rozvoje: 

 environmentální: stabilizace ekosféry podporující a 
ochraňující život, zdroj vody a potravy  

 sociální: společnost, která chrání a zvyšuje kvalitu života 
svých členů, poskytuje záruky dodržování lidských práv 

 ekonomický: způsob zajišťování budoucích příjmů a zdrojů 

 Sociální a ekonomický pilíř součástí jiných průřezových témat 

 

OPERACIONALIZACE TÉMAT 
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Životní prostředí 

OPERACIONALIZACE 

                  

          

                  

                    
       

                 

          

                  
       

                 
                      
                    

         
         

             

               
                   

                     

  —                  
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Lidská práva (human rights) 

 Základní lidská práva: občanská, kulturní, hospodářská, 
politická a sociální práva, náleží všem lidským bytostem 

 Inkluze: potírání přetrvávající, systémové diskriminace, 
vyloučení a nerovnosti 

 Děti a mladiství v ohrožení – práva dětí v situaci 
konfliktu a přírodních katastrof 

 1986 - právo na rozvoj, tj. právo účastnit se a užívat 
hospodářský, sociální, kulturní a politický rozvoj 

 A/RES/41/128, Declaration on the Right to Development 

OPERACIONALIZACE TÉMAT 
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Lidská práva 

OPERACIONALIZACE 
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Rovnost žen a mužů (gender equality) 

 Gender: sociálně konstruované role, chování a vlastnosti považované za 
vhodné pro ženy a muže 

 Povinnosti a příležitosti spojované s muži a ženami, jakož i skryté 
mocenské struktury, které upravují vztahy mezi nimi 

 Mění se dle kontextu 

 Rovnost žen a mužů: rovná práva, zodpovědnosti a příležitosti žen a mužů 

 Stejné vyhlídky na život a životní příležitosti a stejnou moc utvářet svůj 
vlastní život a přispívat k rozvoji společnosti 

 Otázka lidských práv, předpoklad a indikátor udržitelného rozvoje 

  

Women in Development vs. Gender and development – genderová rovnost 
se týká žen i mužů!  

OPERACIONALIZACE TÉMAT 
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Rovnost žen a mužů 

OPERACIONALIZACE 
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NÁSTROJE 

Manuál pro evaluátory 

 Instrukce  

 Popis indikátorů 

 

Matice indikátorů 

 Klíč k operacionalizaci, zdroj indikátorů 

 

Záznamový arch 

 Hlavní nástroj hodnocení 

 

Typizovaný výstup hodnocení 

 Grafické shrnutí hodnocení 

 



13 
  Projekt TD03000401 je řešen s finanční podporou TA ČR 

Manuál 

 Vysvětlení účelu metodiky a pojetí průřezových témat 

 Popis jednotlivých průřezových témat a jejich 
operacionalizace 

 Podrobný popis a návod práce s nástroji metodiky včetně 
názorných grafických ukázek 

 Rozbor typizovaného výstupu hodnocení 

 Popis postupu evaluace průřezových témat dle metodiky 

 Přílohy:  
 Vysvětlení procesních a kontextových indikátorů 

 Popis všech výstupových a výsledkových indikátorů uvedených v 
Matici indikátorů (in progress) 

 Slovník klíčových pojmů (in progress) 

 

NÁSTROJE 
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Manuál – příklad popisu indikátorů 

NÁSTROJE 

Crosscutting theme Good Governance & Human Rights 

Dimension 1. Human rights 

Subdimension 1.1 Human rights 

Indicator name HRO8: Number and type of educational tools or mechanisms 

aimed at human rights education of the public 

developed/deployed 

Indicator level Output 

Purpose of indicator Depending on the context of the intervention, there may and may 

not be sufficient tools for human rights education available and 

adapted to the local context. The intervention thus may want to 

enhance the human rights education (HRE) with specifically 

designed tools and mechanisms that speak to the public through 

relevant, explicit and culturally-appropriate content and examples 

and reflect the latest knowledge on effective HRE practices.   

What the indicator 

measures 

Number and type of tools or mechanisms developed or deployed 

with project support for the purpose of educating the public on 

human rights topics. 

Data sources Project documentation, developed tools and records of their use, 

project staff, HRE participants (target groups), attendee lists from 

trainings 

Methods of data 

collection 

Desk research, Interviews, Surveys, Focus groups 

Definition of key 

terms 

Human rights education (HRE) is all learning that develops the 

knowledge, skills, and values of human rights. HRE includes the 

development of knowledge, strengthening of skills and promoting 

action around human rights themes. It may involve training human 

rights educators and trainers; the promotion of human rights values 

for children and youth; the promotion and protection of economic, 

social and cultural rights; training in human rights advocacy and 

monitoring; the protection of particular groups in society, including 

women, migrant workers, children and minorities; the strengthening 

of independent national human rights institutions; and reinforcing 

human rights education in the school system. HRE can take place in 

different settings (e.g., schools, non-formal education sector), be 

aimed at different target groups of learners (e.g., children, youth, 

adult learners), employ varied types of HRE work (e.g., awareness-

raising campaigns, training activities) and differ in scope (e.g., 

overall programmes, specific projects or activities). Tools or 

mechanisms may include methods, processes, standard operating 

procedures, manuals, systems, guidelines, and process maps for the 

sector managers. 

Further resources Equitas – International Centre for Human Rights Education and the Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights. (2011). Evaluating Human 

Rights Training Activities. A Handbook for Human Rights Educators. (link) 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18.pdf
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Manuál – příklad popisu indikátorů 

NÁSTROJE 

Crosscutting theme Good Governance & Human Rights 

Dimension 2. Participation 

Subdimension 2.1 Stakeholder engagement & participation 

Indicator name GGRN1: Number of civil society recommendations proposed or 

information provided during consultations with public institutions that 

influence decision making. 

Indicator level Outcome 

Purpose of indicator This indicator measures the impact of civil society involvement in local 

priority-setting meetings and/or budgeting exercises. 

What the indicator 

measures 

Number of civil society data reports and recommendations that are 

considered for decisions on resource prioritization and budget in a 

given purpose field determined by the project. If a number is not 

available, subjective perceptions of civil society organizations’ 

management, project management staff and organization’s partners, as 

well as representatives of relevant government entities may be used, 

though it must be explicitly stated that no objective data exist. 

Data sources Project records, meeting minutes, stakeholders 

Methods of data 

collection 

Desk research, interviews, surveys 

Definition of key 

terms 

Civil society: Civil society is broadly understood as the diverse set of 

groups, NGOs and not-for-profit organizations that have a presence in 

public life and express the interests and values of their members or 

others, based on ethical, cultural, political, scientific, religious, or 

philanthropic considerations. 

Consultation: Consultation requires a give-and-take between public 

officials and civil society representatives where civil society 

organizations are asked to provide information, feedback or 

perceptions of policies or service performance. These may include town 

hall meetings, participatory budget exercises, public hearings, and 

service delivery governance institutions.  

Influencing decision making: Influencing decision making includes the 

incorporation of specific data and/or recommendations into draft 

policies or regulations; response to advocacy to improve service 

delivery quality/access; inclusion of budget allocation priorities in 

budget requests or final budgets; etc. 
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Matice indikátorů 

 Výsledek procesu operacionalizace jednotlivých témat 
 

 

NÁSTROJE 

Dimenze Subdimenze 
Popis 

subdimenze 

Hodnotící 

kritéria 

Indikátory 

výstupu 

Indikátory 

výsledku 

(kval.) 

Indikátory 

výsledku 

(kvan.) 

Dimenze 1 Subdimenze 1.1 popis kritéria indikátory indikátory indikátory 

Subdimenze 1.2 popis kritéria indikátory indikátory indikátory 

Subidmenze 1.3 popis kritéria indikátory indikátory indikátory 

Dimenze 2 Subdimenze 2.1 popis kritéria indikátory indikátory indikátory 

... ... ... ... ... ... 
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Matice indikátorů - příklad 

NÁSTROJE 

Dimension Subdimension 
Subdimension description / 

explanation 
Judgement criteria 

Suggested indicators 

A. Output indicators B.1 Outcome indicators (qual.) B.2 Outcome indicators (quant.) 

1. PARTICIPATION 

Increasing citizen 

participation in local 

governance.  

 

1.1 Stakeholder 

engagement and 

participation. 

Increased capacity of 

government 

organizations to 

engage stakeholders in 

     /            ’  

planning and decision-

making. 

Increased capacity of 

stakeholders to 

participate in 

meaningful 

consultations and 

advocacy. 

Increased 

understanding on the 

side of both 

government 

authorities and civil 

society stakeholders of 

the meaning and role 

of civil society and civic 

engagement. 

• Meaningful stakeholder engagement and 
participation increases quality of 
interventions, policies, regulations and other 
         g                 ’             
ensures sustainability of any adopted 
measures. 

• Stakeholder engagement and participation 
can be enhanced/ensured through several 
strategies: 

o Participation in agenda setting, policy 
dialogue and decision-making (e.g., 
multi-stakeholders policy dialogues). 

o Capacity building (e.g. support and 
targeted assistance to stakeholders on a 
selected issue). 

o Outreach and awareness raising (e.g., 
outreach through social media, internet 
and web based communication material; 
awareness raising workshops and 
meetings on selected issues; training and 
capacity building workshops on selected 
topics). 

o Support of pilot projects engaging 
government and civil society 
representatives in the support of 
“     ing        g         ” 

• Local/national governments invite input 
from civil society, business, trade unions, 
and other groups on important policy issues 
before decisions are made and 
implemented.  

• Local/national governments initiate 
committees, focus groups, or other 
partnerships with civil society to address 
common concerns and needs. 

• Individuals and civil society groups are free 
and have the capacity to submit petitions, 
organize demonstrations, or initiate other 
activities that influence local decision-
making.  

• Women, ethnic groups, and other 
minorities participate in local 
government/have the capacity to do so.  

• Mainstream media regularly report the 
views of local civic groups, the private 
business sector, and other 
nongovernmental entities about local 
government policy and performance. 

• Effectiveness of civic participation 
mechanisms, including the protection of the 
freedoms of opinion and expression, and 
assembly and association, and the right to 
petition the government, voice concerns 
with officials etc. 

• GGO1: Number and type of mechanisms of 
consultations established. 

• GGO2: Number and type of 
advocacy/outreach products created. 

• GGO3: Number and type of 
advocacy/outreach coalitions established.   

• GGO4: Evidence of consultations carried out 
by project recipient with other project key 
stakeholders.   

• GGO5: Evidence of provision of sufficient 
information to project partners, beneficiaries 
and other key stakeholders to facilitate their 
meaningful participation. 

• GGO6: Evidence of meaningful participation of 
female staff or community members in project 
activities and consultations  

• GGO7: Evidence of meaningful participation of 
marginalized groups in project activities and 
consultations. 

• GGO8: Evidence of meaningful participation of 
all groups in conflict (ethnic and others) in 
project activities. 

• GGO9: Number of events organized to 
     g           g     ’                  
community-based decision making. 

• GGO10: Participation mechanisms introduced 
by local/national government bodies with 
project support.  

• GGRL1: Evidence of citizen and other 
            g     ’         to present their 
opinion (empowerment). 

• GGRL2: Evidence of integration of target 
g     ’ concerns and/or suggestions to the 
final version of policies, strategies, directives, 
plans etc. 

• GGRL3: Evidence of interest/follow-up from 
project stakeholders (and particularly 
beneficiaries) on project results and their 
sustainability. 

• GGRL4: Evidence of continuous participation 
of key stakeholders in activities and dialogues 
with project recipient after project end.  

• GGRL5:           f g                  ’ 
increased activity in consultation processes 
with civil society.  

• GGRL6: Evidence of increased government 
tolerance to opposing views expressed by civil 
society or other opposition groups. 

• GGRL7: Evidence of advocacy and outreach 
activities undertaken by supported groups. 

• GGRL8: Evidence of changes achieved as a 
consequence of advocacy/outreach activities 
by supported groups. 

• GGRL9:           f    g   g     ’   f       
on decision making. 

• GGRL10: Evidence of increased capacity of 
CSOs to engage in policy dialogues. 

• GGRN1: Percentage and type of civil society 
recommendations and reports accepted in 
decision making. 

• GGRN2: Number and type of consultation 
mechanisms that are functioning after project 
end. 

• GGRN3: Number and type of participation 
opportunities provided by government 
entities that were included in a project. 

• GGRN4: Number and type of stakeholder 
coalitions that are functioning after project 
end. 

• GGRN5: Number and type of media products 
(article, video, reportage etc.) covering views 
of supported stakeholder groups, incl. 
minority groups. 

• GGRN6: Number of joint petitions and/or 
voiced concerns presented by groups 
supported from project. 

• GGRN7: Occasions of consensus or concerted 
efforts in village(s).  

• GGRN8: Number of public bodies or 
mechanisms (committees etc.) that regularly 
invite input from non-governmental 
stakeholders.  
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Matice indikátorů 

 Matice slouží jako „nabídka“ (menu) indikátorů  

 Evaluátoři u každé subdimenze vybírají ty, které jsou 
nejvíce relevantní 

 Zároveň mají možnost přidat vlastní indikátory 

 Důraz na kombinaci výstupových a výsledkových, 
kvantitativních a kvalitativních indikátorů 

 
 

 

NÁSTROJE 
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Záznamový arch (Scoring Sheet) 

 Klíčový nástroj, zachycuje celé hodnocení: 
 Charakteristiky projektu  

 Procesní a kontextové okolnosti  

 Řádná správa věcí veřejných 

 Životní prostředí 

 Lidská práva 

 Rovnost žen a mužů 

 

 Hodnocení výstupů a výsledků pro každé téma: 
 Šestistupňová škála pozitivního dopadu: od 0 (žádný) do 5 (vysoký) 

 Šestistupňová škála negativního dopadu: od 0 (žádný) do -5 (vysoký) 

 

 

 

 

NÁSTROJE 
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Záznamový arch – příklad 

NÁSTROJE 



21 
  Projekt TD03000401 je řešen s finanční podporou TA ČR 

Záznamový arch – příklad 

NÁSTROJE 
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VÝSTUP HODNOCENÍ 

1. Číselné hodnocení každé subdimenze na škále  

 průměr hodnocení jednotlivých indikátorů výstupu a 
výsledku 

 

2. Vysvětlující komentáře u jednotlivých indikátorů 

 



23 
  Projekt TD03000401 je řešen s finanční podporou TA ČR 

VÝSTUP HODNOCENÍ – PŘÍKLAD 

Proces a kontext 
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VÝSTUP HODNOCENÍ – PŘÍKLAD 

Výstupy a výsledky 
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POSTUP HODNOCENÍ 
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10 jednoduchých kroků 

1. Seznamte se s projektem (dokumenty, rozhovory) 

2. Do Záznamového archu doplňte odpovědi k procesním a kontextovým 
indikátorům 

3. Označte ty, na které nebylo možné odpovědět (součást terénního šetření) 

4. Otevřete Matici indikátorů a seznamte se s jednotlivými subdimenzemi 
průřezových témat  

5. Vyberte alespoň jeden indikátor výstupu a jeden výsledku pro každou 
subdimenzi (nazapomeňte na negativní dopady) 

6. Do Záznamového archu vyplňte míru relevance a vybrané indikátory ke každé 
subdimenzi. Dle dostupných dat doplňte hodnoty dopadu k jednotlivým indikátorům, 
zařaďte všechny zbývající indikátory do trénního šetření. 

7. Proveďte terénní výzkum, sběr a analýzu dat 

8. Do Záznamového archu doplňte (upravte) hodnoty pro všechny indikátory 

9. Zkontrolujte grafický výstup hodnocení. Odpovídá sledovaným dopadům? 

10. Zkopírujte grafické shrnutí do své zprávy, zařaďte zbývající podklady dle 
potřeby. 

 

 

 

POSTUP HODNOCENÍ 
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ZPŮSOBY VYUŽITÍ METODIKY 

1. Certifikace metodiky MZV ve druhé polovině r. 
2017 

 

2. Následné využití při evaluaci projektů ZRS ČR  
standardizace přístupů k hodnocení průřezových 
principů 
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JAK TOMU BYLO DOSUD? 

 

 
 

Řádná správa věcí veřejných 
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JAK TOMU BYLO DOSUD? 

 

 
 

Životní prostředí 
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JAK TOMU BYLO DOSUD? 

 

 
 

Lidská práva a gender 
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SKUPINOVÁ AKTIVITA 
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JAK TOMU BYLO DOSUD? 

Vyhodnocení průřezových témat v příkladovém projektu 
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Děkujeme za účast 
 
 

Dotazy a náměty: 

 jana.garay@inesan.eu  

jiri.remr@inesan.eu  

mailto:jana.garay@inesan.eu
mailto:jiri.remr@inesan.eu

