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Evaluační standardy Evropské komise
Struktura evaluačních standardů:
A) Evaluační aktivity musí být řádně zorganizovány a podloženy zdroji
tak, aby splnily svůj účel.
1. Programy by měly využívat evaluační funkci s jasně definovanou odpovědností za koordinaci evaluačních aktivit.
2. Kvůli této evaluační funkci je zapotřebí zcela jasně definovat lidské
a finanční zdroje a rovněž musí úměrně svému účelu alokovat.
3. Každý program musí transparentně definovat postupy zapojení jednotlivých stakeholderů.
B) Evaluační aktivity se musí plánovat transparentně, takže evaluační
výsledky jsou dostupné v pravý čas.
1. Evaluační program se musí připravit podle evaluační funkce v závislosti na konzultacích se stakeholdery.
2. Všechny činnosti se musí pravidelně vyhodnocovat v závislosti
na úměrně alokovaných zdrojích a očekávaném dopadu.
3. Časový harmonogram evaluací musí umožnit, aby se výsledky transformovaly do rozhodnutí o návrhu a modifikaci činností.
C) Návrh evaluace musí zajistit cíle a řádné metody a prostředky
pro řízení evaluačního procesu a jeho výsledků.
1. Řídící skupina by měla stanovit každou evaluaci tak, aby se řídila
kompetencemi vyplývajícími z pověření, podporou evaluační práce
a účastí při hodnocení kvality evaluace.
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D) Evaluační aktivity musí zajistit spolehlivé a obsáhlé výsledky.
1. Evaluace se musí řídit takovým způsobem, aby byly výsledky ověřeny
důkazy a věrohodnými analýzami.
2. Všichni aktéři, účastnící se těchto evaluačních aktivit, musí dodržovat
principy a pravidla ohledně střetu zájmů.
3. Hodnotitelé musí být neutrální, aby mohli prezentovat své výsledky
bez jakéhokoli kompromisu či zásahů do nich.
4. Závěrečné evaluační zprávy musí alespoň stanovovat účel, kontext,
otázky, informační zdroje a aplikované metody, důkazy a závěry.
5. Kvalita evaluace se musí hodnotit na základě předem stanovených
kritérií.

Převzato a přeloženo z: Evaluační standardy Evropské komise. Komunikace mezi Komisí a sl. Grybauskaite ve věci schválení ze strany prezidenta. Reakce na Strategické potřeby: Posilování využití evaluací. Brusel,
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