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Hodnocení účastníků 

Workshop PME až na jednoho hodnotili všichni účastníci (19 z 20), a to velmi pozitivně po všech stránkách. Workshop 

splnil očekávání u všech respondentů (zcela s tímto souhlasilo 11 a souhlasilo 8). Téměř všichni respondenti získali 

nové poznatky a zkušenosti (12 zcela souhlasí, 6 souhlasí a 1 spíše souhlasí). Všichni respondenti budou schopni využít 

nabyté poznatky ve své práci (10 zcela souhlasí, 8 souhlasí a 1 spíše souhlasí). Všichni respondenti by doporučili 

workshop kolegům (11 zcela souhlasí, 7 souhlasí a 1 spíše souhlasí). Téměř všichni respondenti zcela souhlasí s tím, že 

facilitátoři měli dostatečné expertní znalosti a velmi dobře předali obsah workshopu (1 respondent souhlasí a 1 

respondent nehodnotil). 

Pokud jde o logistickou stránku workshopu, všichni respondenti kladně hodnotili komunikaci a poskytnuté informace 

před workshopem (11 zcela souhlasí, 7 souhlasí a 1 spíše souhlasí), stejně tak       i občerstvení (17 zcela souhlasí, 2 

souhlasí), místo (16 zcela souhlasí a  3 souhlasí) a materiály (14 zcela, 4 souhlasí a 1 spíše souhlasí).  

Všichni respondenti shledali workshop velmi užitečným pro svou organizaci (11 zcela souhlasí a 8 souhlasí). Téměř 

všichni respondenti (18 z 19) také poskytli detailní slovní hodnocení. Za nejužitečnější poznatek považovali 

projektovou logiku/matici logického rámce (7) a evaluační matici/evaluační otázky (7). Dále zmiňovali porozumění 

tomu, co vše do evaluace patří, umění se ptát, co je špatná evaluace, metodologie monitoringu, „participatory rural 

appraisal“, přemýšlení dopředu při tvorbě projektu, způsob, jak formulovat zadání evaluace - jiný pohled na projekt a 

řízení, doplnění teoretických znalostí o monitoringu, plánování a evaluaci v kontextu praktických příkladů, rozdíl mezi 

monitoringem a evaluací a zaměření se opravdu na změnu - teorie změny, participace a možné rozměry. 

Necelá polovina respondentů (10) zmínila i některé nejméně užitečné části: sběr dat, analýza stakeholderů či evaluace 

vzhledem k vlastní předchozí dobré znalosti (nicméně u evaluací velmi oceněna struktura); příliš všeobecný 

brainstorming o pozitivních a negativních aspektech externích  a interních evaluací; participativní formy nedostatečně 

vyzkoušeny na praktických příkladech; praktické cvičení nebylo na detailní příprava evaluace, což s sebou nese riziko 

zapomenutí; logframe – místo úvodním aktivitám více času na evaluace; vzhledem k práci ve skupince s nesprávně 

nastaveným logframem v kombinaci s nepříliš pevnými znalostí skupiny byl výsledkem spíš zmatek a frustrace.  

Téměř všichni respondenti (18 z 19) uvedli konkrétní kroky, které mají v plánu uvést do praxe po workshopu:  
- Evaluace: nastavení evaluace pro vlastní projekt/návrh evaluační matice/otázek (7), prozkoumání nějaké 

specifické evaluační metody do hloubky, zvážení možnosti zařazení evaluace pro plánované programy; 
přepracování zpětnovazebních dotazníků ze seminářů a systematická práce s nimi; snaha přesvědčení týmu o 
navýšení rozpočtu na evaluace 

- Projektová logika: revize logframu vlastního/ch projektu/ů/ aktivit (6 respondentů) 
- Monitoring (6 respondentů): změna/zlepšení monitoringu (nastavení plánu, implementace nových kroků, prvků 

např. příběhy, fotky), diskuze o důležitosti průběžného monitoringu uvnitř týmu 
- Předání poznatků kolegům/legům/ diskuze nad možnými změnami v praxi organizace (3), z toho 1x formou školení 
- Změna komunikace v týmu 
 
Řada účastníků také v ostatních komentářích poděkovala za uskutečnění workshopu (1 účastník/ce zmínili „líbí se mi 
práce FoRSu a splňuje mou představu rozvoje a zároveň i spolupráci s ostatními NGO“). Někteří respondenti ocenili 
mnoho praktických návrhů, zkušenost z „fieldu“, skvělý rozsah zkušeností a expertizy, propojení teorie a praktických 
cvičení (což přispělo k neustálému zájmu o program a zabránilo únavě) či přítomnost 2 facilitátorů a „gender balance“.  

Někteří respondenti také navrhli doporučení na zlepšení, např. že by facilitátoři měli poskytnout více času po vyslovení 
otázky účastníkům (2 resp.), program by měl být poslán dříve a zlepšit orientaci v podkladech; pro lepší usazení 
nabytých poznatků dále rozpracování 1 příkladu ze skupin v plénu. Pouze dva respondenti navrhli konkrétní rémata 
na návazný lednový workshop: 1) focus groups - struktura, otázky, jak připravit dotazník pro FG a 2) praktické 
vyzkoušení si práce s už vytvořenými dotazníky. 


