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AKTIVITY ČES 

Dovolujeme si Vám zaslat tento dvouměsíčník, jehož cílem je zprostředkovat Vám, členům 
ČES, aktuální informace o dění ČES a o aktivitách, které jsou na půdě ČES realizovány a 
připravovány. Připomínky; náměty na doplnění zasílejte na adresu: potluka@czecheval.cz 

Volba předsedy a místopředsedy ČES – Dne 13. ledna se uskutečnilo první po-kongresové 
jednání Správní rady, na kterém proběhla volba statutárních orgánů České evaluační 
společnosti. Za předsedu sdružení byl zvolen Jiří Remr. Místopředsedou ČES se stal Vladimír 
Sodomka. 

Změna sídla ČES – Koncem ledna byl podán návrh na zápis změny sídla ČES na Městský soud 
v Praze, který vede rejstříkovou evidenci. Aktuálně se čeká, až rozhodnutí nabyde právní 
moci. Nicméně, sekretariát již působí na nové adrese: Heřmanova 22, 170 00 Praha 7. 

Setkání Network of Evaluation Societies in Europe (NESE) proběhlo 23. – 24. ledna 2014 ve 
Varšavě. Za ČES se této schůzky zúčastnil předseda Jiří Remr. Jednáno bylo o spolupráci na 
přípravě mezinárodního roku evaluací (2015), zejména s partnerskými evaluačními 
společnostmi ze střední Evropy. Zájemci o přípravu společného projektu zaměřeného na 
komunikaci o evaluacích s odbornou i laickou veřejností mohou kontaktovat Jiřího Remra. 

ČES uspořádala v prosinci 2013 peer-review evaluací zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). 
Celkem 8 evaluátorů se zapojilo do hodnocení 16 evaluačních zpráv za léta 2012 – 2013. 
Podkladem jim byly nově schválené Standardy provádění evaluací ČES 
(http://www.czecheval.cz/index.php?id=72 ). Aktivita měla mimořádný ohlas jak ze strany 
evaluátorů, tak i zadavatele. Hlavní závěry z peer-review byly diskutovány na setkání s 
evaluátory ZRS dne 13. ledna 2014, z něhož vzešel soubor doporučení pro zlepšení způsobu 
provádění evaluací i jejich zadávání. Následně byly hlavní body představeny platformě 
neziskových organizací působících v rozvojové spolupráci - FoRS (realizátorům) a MZV ČR 
(zadavateli). Výběrová řízení na evaluace 2014 již proto obsahují řadu zlepšení. Mimo jiné 
přímo odkazují na Standardy provádění evaluací ČES. ČES byla rovněž přizvána i do 
referenční skupiny k  jednotlivým evaluacím, aby mohla poskytnout metodickou podporu. 
Setkání evaluátorů ke konkrétním doporučením, jak evaluace zlepšit, proběhne v březnu či 
dubnu 2014. Budeme Vás včas informovat. Shrnutí z peer-review a doporučení jsou 
k dispozici u Inky Píbilové (pibilova@czecheval.cz). 

V průběhu února probíhaly také další dílčí aktivity a setkání, jejichž cílem je zlepšit proces 
hodnocení jednotlivých projektů a přispět k vyšší utilizaci poznatků plynoucích z evaluací. 

ČES získala 6. února 2014 pozorovatelský status v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci – 
FoRS. V rámci pracovní skupiny FoRS Efektivnost se tak bude moci přímo zapojovat do 
zlepšování kvality ZRS včetně systému evaluací. Zájemci z řad ČES mohou rovněž získávat 
pravidelné informace z FoRS, včetně aktuálních dokumentů ZRS či výběrových řízení na 
externí evaluace. V případě zájmu lze požádat Sekretariát FoRS na adrese info@fors.cz o 
zařazení do rozesílacího seznamu. Klíčové informace budou pravidelně zařazovány i do 
těchto novinek. 
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Členové ČES se mohou zapojit také do pracovních skupin FoRS, jako např. Efektivnost či 
Gender. Základní popis pracovních skupin je na http://www.fors.cz/sdruzeni-
fors/struktura/pracovni-skupiny-fors/#.Uwh2Yvl5N5I. V případě zájmu kontaktujte Marii 
Zázvorkovou (marie.zazvorkova@fors.cz) a informujte Správní radu ČES o vašem zapojení 
(pibilova@czecheval.cz; remr@czecheval.cz) 

Aktualizace www stránek ČES; během února byly aktualizovány www stránky; nyní je zde 
umístěno aktuální znění Standardů; jsou doplněny novinky, aktualizovaný seznam členů a 
rovněž jsou zde vyvěšeny zápisy z Kongresu 2013 a z jednání Správní rady. 

Vychází nové číslo časopisu Evaluační teorie a praxe. Abstrakty článků jsou k dispozici 
ZDE=http://www.evaltep.cz/inpage/archiv/; možnost objednání časopisu na adrese  
http://www.evaltep.cz/kontaktovat/. 

 

UPOZORNĚNÍ NA KURZY A KONFERENCE 

Výroční konference České evaluační společnosti se uskuteční 10. června 2014. Konference 
se zaměří na kvalitu evaluací. Zájemci o prezentaci příspěvků mohou kontaktovat Vladimíra 
Sodomku (sodomka@czecheval.cz) do 16. března 2014. Konference proběhne na tradičním 
místě: v areálu FSV UK v Jinonicích; U kříže 8.  

European Evaluation Society pořádá 1. – 3. října 2014 již 11. konferenci EES na téma 
Evaluation for an Equitable Society: Independence, Partnership, Participation. Před 
konferencí proběhnou pracovní workshopy 29. – 30. září 2014. Podrobnosti na: 
http://www.ees2014.eu/ Váš příspěvek či návrh na workshop lze přihlásit do 1. března 2014. 

SEVAL (Schweizerische Evaluationsgesellschaft) společně s DeGEval (Gesellschaft für 
Evaluation e.V.) pořádá výroční kongres 10. – 12. září 2014 na téma Professionalisierung in 
und für Evaluationen. Podrobnosti na: 
http://www.seval.ch/documents/kongresse/2014/callforpapers-d.pdf Příspěvky je možné 
zasílat do 31. března 2014. 

University of Minho - School of Engineering organizuje 26. a 27. června 2014 2nd 
International Conference on Project Evaluation. Další informace jsou dostupné na: 
http://inomics.com/node/17215 Příspěvky je možné zasílat do 28. února 2014. 

ZEW Summer Workshop - Advances in Microeconometrics and Programme Evaluation. 
Workshop se uskuteční 30. června - 4. července 2014. Podrobnosti jsou dostupné na: 
http://www.zew.de/en/veranstaltungen/details.php?LFDNR=1926 Příspěvky je možné 
zasílat do 6. dubna 2014. 

Dipartimento di Scienze economiche - Universita' di Bologna organizuje workshop Planning, 
monitoring and evaluation for complex development programmes. Workshop se uskuteční 1. 
– 12. září 2014. Podrobnější informace jsou dostupné na: http://www.cid-bo.org/summer-
course_2014.html  
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VÝZVY PRO ČLENY ČES 

Byla vyhlášena výběrová řízení na komplexní vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce 
České republiky v Etiopii, v Bosně a Hercegovině a v Moldavsku v sektorech vody a sanitace 
a zemědělství. Termín ukončení příjmu nabídek uchazečů je dne 14.3.2014 ve 14.00 hod.  
Více informací naleznete na 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/ev
aluace/index.html. 

Člověk v tísni vypsal výběrové řízení na evaluaci awareness raising projektu, 
implementovaného v zemích V4 (Final evaluation of the project V4Aid – United Support for 
MDG´s). Nejzazší termín pro předložení nabídek je 3. března 2014. 

ČES připravuje peer-review zpráv z evaluací Strukturálních fondů EU realizovaných v České 
republice. Pokud máte zájem se do hodnocení zapojit, kontaktujte Jiřího Remra 
(remr@czecheval.cz). 

Zájemci o účast na školeních ČES v roli přednášejících, nechť se obrátí na Vladimíra Sodomku 
(e-mail: sodomka@czecheval.cz). ČES plánuje v roce 2014 pořádat několik školení na téma 
plánování, monitoring a evaluace ZRS. V následujících týdnech proběhne neformální setkání 
potenciálních školitelů. Rovněž přivítáme potenciální školitele participativního přístupu 
k provádění evaluací. 

 

EVALUAČNÍ ČTENÍ 

Tuto rubriku zařadíme od příštího vydání. 
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