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Konference České evaluační společnosti 2013
Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+
Dne 28. května 2013 se ve spolupráci s Fakultou
sociálních věd UK uskutečnila již třetí Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřená na Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období
2014+.
Konference byla určena zadavatelům evaluací, interním evaluátorům
i externím subjektům provádějícím evaluace v rámci neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Konference byla v neposlední řadě určena
také akademickým pracovníkům a studentům oborů, ve kterých se evaluace uplatňují. Cílem letošní Konference bylo shrnout očekávání zadavatelů evaluací a zkušenosti realizátorů a vztáhnout je k novým výzvám
a novým potřebám. Snahou Konference bylo podpořit názorovou výměnu
mezi zadavateli, realizátory a dalšími zainteresovanými stranami,
a zejména pak přinést nové podněty k problematice odpovědnosti za výsledky. V rámci Konference zazněly příspěvky, které pomohly rozkrýt
hloubku a šíři tématu, přinesly aktuální poznatky z ČR i ze zahraničí
a nastínily možné způsoby, jak se s novými výzvami vypořádat.
Dopolední program byl věnován výzvám pro nové období. V rámci tohoto bloku vystoupili zástupci Evropské komise, Národního orgánu
pro koordinaci, Ministerstva zahraničních věci či Národní ekonomické
rady vlády. První příspěvek v programu konference byl zaměřen na „Výzvy pro evaluace pro nové období z pohledu Evropské Komise“, přednášející seznámil účastníky s novým pohledem Evropské komise na jejich
realizaci v nadcházejícím období a se směrem, na který se Evropská Komise bude zaměřovat, tj. důležitost orientace na výsledky u budoucích projektů/programů zejména prostřednictvím monitorování a dobře načasovaných a cílených evaluací. Druhý příspěvek konference „Výzvy pro eva139
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luace pro nové období z pohledu Národního orgánu pro koordinaci“ byl
zaměřen na potřebu a nutnost sjednocení metodických pokynů pro evaluace a vymezení hlavních pravidel jejich realizace. Třetím příspěvkem dopoledního programu konference byl „Výzvy pro evaluace pro nové období z pohledu zahraniční rozvojové spolupráce“. V rámci tohoto příspěvku
byli účastníci seznámeni s šesti evaluačními projekty realizovanými
v rozvojových zemích (např. Etiopie, Zambie či Kosovo). Dopolední program konference byl zakončen příspěvkem zaměřeným na „Evaluace
jako nástroj pro zefektivnění veřejných politik a rozhodování“. Přednášející seznámil účastníky konference s obsahem nové kohezní politiky
v souvislosti s přípravou nového programového období a potřebou zvýšení evaluačních nároků s ohledem na nové kohezní prvky vč. nutnosti
provádět evaluace ve všech fázích projektového cyklu.
Odpolední program byl rozdělen do dvou panelů. V rámci prvního panelu byly představeny tři příspěvky. První se týkal „Požadavků Evropské
komise na evaluátory a evaluace (Europe Aid)“ a seznámil účastníky
s praktickými doporučeními týkajícími se podávání nabídek evaluací
či registrace hodnotitelů projektů určených pro experty a evaluátory
z České republiky. Druhý příspěvek „Evaluace průřezových (horizontálních) témat“ seznámil účastníky s potřebou udržitelnosti přínosů pro cílové skupiny v daných oblastech a konkrétními doporučeními jak tohoto
stavu dosáhnout. Posledním příspěvkem prvního panelu byl příspěvek
„Metaevaluace“ seznamující účastníky s výsledky provedeného metaevaluačního šetření zaměřeného na závěrečné evaluační zprávy z projektů
financovaných Operačními programy v letech 2004–2012.
Druhý panel seznámil účastníky s příspěvkem „Results Based Management na úsvitu nové syntézy“, který se týkal tématiky odpovědnosti
ve veřejné správě. Druhým příspěvkem byly „Kvalitativní komparativní
analýzy (QCA)“, byť se primárně nejedná o evaluační techniku, byli
účastníci konference seznámeni s využitím této techniky v rámci realizované případové studie. Posledním příspěvkem druhého panelu byl „Příběhy nejvýznamnějších změn (příklad projektu Adry ČR v Indii)“ zaměřený na představení projektu obnovy indické oblasti Andra Pradesh
po ničivém tsunami. Konferenci zakončil evaluační klub a neformální
setkání přátel evaluací.
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Tak jako v předchozích letech, lze i tuto konferenci
označit za úspěšnou, což dokládají níže uvedené
výstupy z jejího vyhodnocení. Během závěrečné fáze
této Konference byli její účastníci požádáni o vyplnění dotazníku, jehož cílem bylo získání zpětné vazby ke Konferenci jako takové a hodnocení vybraných charakteristik souvisejících s pořádanou Konferencí. Účastníci hodnotili jak organizační zajištění konference, tak také její odbornou stránku.
S odborným zaměřením Konference, s odbornou
úrovní přednášejících, s odborným zaměřením
ostatních účastníků Konference a s aktuálností
a významem probíraných témat bylo spokojeno více
než 90 % respondentů.
Graf 1: Spokojenost s programovými charakteristikami Konference
aktuálnost a význam probíraných témat
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Celkovou spokojenost s Konferencí ČES 2013 vyjádřilo 96 % respondentů,
přičemž polovina účastníků byla velmi spokojena a dalších 46 % bylo
spíše spokojeno. Celkem 4 % (1 účastník) uvedla, že je s Konferencí spíše
nespokojena; žádný z účastníků nebyl velmi nespokojen.
Prezentace účastníků jsou k dispozici na webových stránkách České evaluační společnosti (www.czecheval.cz).
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