
 
 
 

 

Závěrečná zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

Zahraniční pracovní cesta byla realizována v rámci projektu OPVK  

Síť spolupráce při výzkumu MEO (Resareas) č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027. 

Jméno a příjmení:  Inka Píbilová 

Destinace (stát - město): Finsko, Helsinki 

Termín pobytu: 25. 9. – 5. 10. 2012 

Cíl cesty:  Účast na konferenci Evropské evaluační společnosti, EES 2012, včetně workshopů 

Instituce či osoby, s nimiž byla navázána spolupráce (popis spolupráce): 

Dle úvodního záměru jsem se zúčastnila konference Evropské evaluační společnosti, EES 2012 (3.-

5.10.), včetně workshopů (1.-2.10.). Na služební cestu jsem nastoupila již 25. 9. Vzhledem k výhodné 

ceně letenek a čas jsem využila pro finalizaci článku a prezentace s názvem Building capacities of 

Czech development CSOs based on the FoRS (Czech Forum for Development Cooperation) Code on 

Effectiveness (viz. http://slidesha.re/QHSSER). Více o konferenci je zde: http://www.ees2012.org/, 

program, kde jsem uvedena jako prezentující, je zde: http://www.ees2012.org/images/file/14-

Download/EES2012-Programme.pdf.   

Z celé konference včetně workshopů jsou dle mého názoru nejzajímavější následující kontakty: 

    Oblast              Instituce             Jméno            Kontakt 

    Gender              University of Seville Julia Espinosa Jespinosafajardo@yahoo.com 

    Gender, evaluace      EES                        María Bustelo Bustelo@europeanevaluation.org 

    Gender              UN WOmen              Belen Sanz belen.sanz@unwomen.org 

    Case Study, etika      Consultant              Helen Simons helenrsimons@googlemail.com 

    Kampaně, evaluace  Majitel Owl RE             Glenn O’Neil,    oneil@owlre.com 

 

Zmíněné osoby jsou ochotny zúčastnit se návazné vzdělávací akce či konference v ČR. Doporučuji 

proto v případě zájmu osoby přímo kontaktovat. Seznam všech kontaktů je zde: 

Stručně popsaný výsledek cesty: 

V rámci konference i workshopu jsem získala informace o aktuálních konceptech a inovacích, z nichž 

jsem níže uvedla ty, které jsou dle mého názoru nejpřínosnější a nejvhodnější pro FoRS a RESEARS. 

Dále uvádím výše i kontakty pro další využití FoRS a RESEARS. Konference mi umožnila rovněž 

propagovat nové koncepty vyvinuté v ČR ve spolupráci s NNO a akademickou sférou, zejména Kodex 

efektivnosti FoRS, Development Coffee a peer reviews. Účast tak z mého pohledu plně splnila 

očekávání (přehled kontaktů a oblastí pro potenciální spolupráci, navázání spolupráce se 

zahraničními institucemi či experty na dalším rozvoji posilování kapacit FoRS). 
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Zajímavé aktuální trendy a témata, jichž by si měl být RESEARS vědom: 

Etika v evaluacích je velkou debatou, vzniká etický kodex pro evaluátory EES a IDEAS, finalizují se i 

kompetence pro evaluátory ze strany IDEAS, vedle Etického kodexu evaluátora České evaluační 

společnosti tak existují i návody v angličtině, jak bych se evaluátor (ne)měl chovat. To může být 

nápomocné členům FoRS při realizaci vlastních evaluací či při zadávání evaluací externě. Lze zvážit 

seminář přímo s Českou evaluační společností, či jiný způsob, který FoRS/RESEARS upřednostní. 

Návrh témat pro workshopy/setkání se členy FoRS a RESEARS: 

1) Název: Jaké jsou současné trendy a nástroje pro zohlednění genderu v evaluacích 

rozvojových projektů? 

Klíčový obsah: Článek o zkušenostech britské, španělské a švédské rozvojové agentury o zohlednění 

genderu v evaluaci zahraniční rozvojové spolupráce od Julie Espinosy, 4 různé nástroje a článek od 

stejné autorky na téma současné praxe a výzev v oblasti genderově sensitivní evaluace projektů 

zahraniční rozvojové spolupráce, dále též 4 nástroje pro zohlednění genderu (Harvard Analytical 

Framework, Moser Framework, Gender Analysis Matrix, Longwe Framework) 

Forma realizace: Sdílení článků a nástrojů na PS Gender FoRSu s účastí partnerů RESEARS, 

následná diskuse nad jejich dalším využitím, časový odhad 30 min (alternativně 2 hodinový workshop 

na dané téma pro členy FoRS a RESEARS se zájmem si nástroje vyzkoušet) 

 

2)  Název: Jak využívat případové studie v evaluacích? 

Klíčový obsah: Definice evaluace formou případových studií, úrovně případových studií, v čem jsou 

případové studie přínosné, v čem naopak ne, jak je správně připravit, realizovat, analyzovat, 

interpretovat a reportovat. 

Forma realizace: Sdílení článků a nástrojů na PS Efektivnost FoRSu s účastí partnerů RESEARS. 

Následná diskuse nad jejich dalším využitím, časový odhad 30 min (alternativně 2 hodinový workshop 

na dané téma pro členy FoRS a RESEARS se zájmem si nástroje vyzkoušet) 

Návrh na další postup: Potvrzení formy sdílení s PS Efektivnost FoRSu.  

 

Návrh na workshop FoRS vedený zahraničním expertem 

1) Název: Jak realizovat (a hodnotit) efektivní osvětové kampaně? 

Klíčový obsah: hodnoceni komunikacnich kampani zde či hodnoceni komunikacnich materilu zde 

obdobné.  

Forma realizace: Priklad 1-denniho treninku pro komunikacni experty, jak hodnotit jejich komunikacni 

materiály/strategie je zde, další vystupy zde. Zaujal mne praktický přístup, zdůraznění tvorby materialů 

podle cílové skupiny a cíl, ale take moderní metody.  

Návrh na další postup: Lze kontaktovat přímo facilitátora: Glenn O’Neil, Owl RE, Tel.: 41 (0) 76 325 

6213, oneil@owlre.com, http://www.owlre.com/. Doporučuji koordinaci s PS GRV FoRSu. 
 

Závěrem navrhuji zjednodušit administraci související se služebními cestami financovanými z projektu 

RESEARS – jasné instrukce pro zájemce před podáním žádosti o financování, redukce počtu 

dokumentů k vyplnění (nyní 9 v délce 1 – cca 10 stran), dále poskytnutí zálohy na cestu před 

odjezdem účastníka a jasnou informaci o tom, kdy je třeba předložit vyúčtování a závěrečné zprávy. 

Doporučuji pro zjednodušení formulář vyúčtování. 

V Hradci Králové dne 22.10.2012      

podpis 
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