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Konference České evaluační společnosti 2014
Kvalita evaluací a evaluační standardy v ČR
Dne 10. června 2014 se opět ve spolupráci
s Institutem sociologických studií na Fakultě
sociálních věd UK uskutečnil další ročník Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřený na Kvalitu evaluací a evaluační standardy
v ČR.
Konference byla již tradičně určena zadavatelům evaluací, interním evaluátorům i externím subjektům provádějícím evaluace v rámci neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Konference byla též otevřena auditorům, projektovým manažerům jednotlivých programů či projektů prováděných v rámci EU a ZRS a byla v neposlední řadě určena také akademickým pracovníkům a studentům rozličných oborů, ve kterých se evaluace
uplatňují. Cílem letošní Konference bylo představit zkušenosti z implementace evaluačních standardů v ČR a poskytnout doporučení jak evaluátorům, tak také zadavatelům, a přispět tak k rozvoji evaluační kultury.
Konference se rovněž věnovala aktuálnímu tématu dopadových evaluací,
což bylo významné zejména pro zástupce Řídících orgánů operačních
programů financovaných z fondů EU.
Oproti předchozím ročníkům měla letošní Konference mezinárodní rozměr a probíhala souběžně v několika tematicky zaměřených workshopech
za účasti českých a zahraničních odborníků v rámci sítě RSA Research
Network EU COHESION POLICY. Účastníci si tak mohli vybrat
z workshopů dle svých preferencí a zájmů. Letošní konference byla též
finančně podpořena Velvyslanectvím USA v Praze.
V rámci česky prezentovaných workshopů účastníci měli možnost seznámit se třemi tématy: (1) Předpoklady kvalitní evaluace – evaluační otázky
a indikátory (workshop A), (2) Evaluace dopadů (mimo kontrafaktuální)
(workshop C) a (3) Zvyšování kvality evaluací ve vzdělávání a sociální
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oblasti (workshop E). V rámci workshopu A byly představeny dva příspěvky, které byly prezentovány zástupci České evaluační společnosti
a jednalo se o příspěvky zaměřené na závěry z peer-review evaluačních
zpráv z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a z oblasti strukturálních fondů (SF). Jak již bylo výše uvedeno, druhý workshop byl věnovaný problematice dopadových evaluací, které jsou v současné době velmi aktuální a zajímavé téma. V této části byly představeny tři příspěvky,
ze kterých byl právě příspěvek „Big Data a jejich potenciál pro dopadové
evaluace“ vyhodnocen jako jeden z několika nejzajímavějších příspěvků
celé konference. Poslední workshop v česky prezentované části konference byl věnován neziskovým organizacím a jejich zkušenostem s evaluacemi. V rámci tohoto workshopu byli účastníci seznámeni s evaluacemi
v oblasti rozvojového vzdělávání, a to jak žáků, tak také učitelů. Na závěr
tohoto bloku byl prezentován pohled zadavatele vs. evaluačního týmu,
který připravili pracovníci Agentury pro sociální začleňování.
V rámci anglicky prezentovaných workshopů byla účastníkům konference
představena tři témata: (1) Impact evaluations (counterfactual) (workshop
B), (2) Evaluation culture (workshop D) a (3) Cross-border evaluations
(workshop G). Ve workshopu B byly prezentovány tři příspěvky zaměřené na kontrafaktuální dopadové evaluace a jejich využití jak v programech
určených pro podporu podnikání, tak také v oblasti sociální politiky,
což dokazuje příspěvek „Methodology and Impacts Assessment
of the European Cohesion Policy on the Marginalized Roma Communities
in Slovakia: Drivers and Barriers Analyses“, který významně zaujal účastníky Konference a potvrdil aktuální zájem o dopadové evaluace. Odpolední část anglicky prezentovaných workshopů pokračovala workshopem
D, ve kterém byly představeny tři příspěvky zaměřené na evaluace prováděné v Bulharsku v minulém programovacím období, na rostoucí politický vliv na evaluace podpory ze strukturálních fondů a v neposlední
řadě na budoucí vývoj evaluační praxe a nová očekávání v dalším období
2014+. Poslední anglicky prezentovaný workshop (G) byl zaměřen
na regionální politiku a přeshraniční spolupráci a byly zde představeny
dva příspěvky, ze kterých byl příspěvek „Spatial discontinuity
for the impact assessment of the EU Regional Policy. How does the net
impact of the Policy differ across countries?“ vyhodnocen jako jeden
z nejzajímavějších příspěvků celé konference.
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Závěr konference přinesl významné podněty
a nápady pro přípravu Konference v příštím roce.
Shrnutí jednotlivých workshopů a následný evaluátorský klub pak jednodenní Konferenci definitivně zakončily. Jelikož je rok 2015 vyhlášen
jako „Rok evaluací“ věříme, že v rámci dalšího
ročníku Konference budou prezentována neméně zajímavá témata.
Jak bylo uvedeno i výše, lze letošní Konferenci označit za úspěšnou,
což dokládají níže uvedené výstupy z jejího vyhodnocení. Během závěrečné fáze Konference byli její účastníci požádáni o vyplnění krátkého
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
a s aktuálností a významem probíraných témat jsou spokojeni všichni
respondenti. Téměř všichni respondenti jsou také spokojeni s odborným
zaměřením ostatních účastníků Konference (96 %).
Graf 1: Spokojenost s programovými charakteristikami Konference ČES
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Celkovou spokojenost s Konferencí ČES 2014 vyjádřilo 98 % respondentů,
přičemž tři pětiny účastníků jsou velmi spokojeny a dvě pětiny jsou spíše
spokojeny. Jeden účastník uvedl, že je s Konferencí spíše nespokojen; žádný z účastníků nebyl velmi nespokojen.
Prezentace účastníků jsou k dispozici na webových stránkách České evaluační společnosti (www.czecheval.cz).
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