
 

Evaluace ESI fondů v ČR: rychleji, přesněji, užitečněji 
 
Již druhý ročník konference Evaluační jednotky NOK, tentokrát s názvem „Evaluace ESI fondů 
v ČR: rychleji, přesněji, užitečněji“, má za cíl posílit schopnosti evaluátorů  v ČR a zároveň 
podpořit spolupráci a výměnu zkušeností mezi evaluátory a odborníky, kteří s evaluacemi 
pracují. 
 
Název: Evaluace ESI fondů v ČR: rychleji, přesněji, užitečněji 
Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, sál AVI – vchod Pařížská 4; mapa zde 
Termín konání: 2. 11. 2016 
Typ akce: konference 
Kapacita: 100 osob  
 
Krátký popis:  
Letošní konference se zaměří na faktory, které ovlivňují, zda evaluace je schopna přinést v co 
nejkratším čase co nejpřesnější a nejužitečnější informace relevantním partnerům. Na téma bude 
nahlíženo z různých úhlů: od metodologických možností (hlavním řečníkem bude Janet Billson, 
experta na fokusní skupiny a další kvalitativní metody), přes panelovou diskusi o tom, jak nejlépe 
pracovat se závěry a doporučeními, až po konkrétní zkušenosti expertů s realizací různých typů 
evaluací.  

V odpolední části budou probíhat dva paralelní bloky sestavené z celé řady konkrétních zkušeností. 
Jeden blok se zaměří na evaluace jako na způsob zodpovídání se. V této části konference budou 
dominovat evaluace, jejichž primárním účelem bylo zodpovědět otázku, zda hodnocený program splnil 
své cíle (např. zkušenosti OECD, výstupy evaluace přínosů kohezní politiky). Druhý paralelní panel se 
zaměří na evaluace jako nástroj učení se. Zde budou prezentovány evaluací, které mají za cíl pomoci 
se učit o tom, jak projekty nebo programy fungují (např. metoda Vanguard). 

Jako hlavní řečníci vystoupí: 

 Janet Mancini Billson – ředitelka Group Dimensions International, experta na fokusní skupiny 
a další kvalitativní metody. Realizovala evaluace po celém světě, například pro Světovou 
banku, americkou vládu či agentury OSN.  

 Karol Olejniczak, Igor Widawski – autoři konceptu Knowledge Brokering jako způsobu práce 
evaluačních jednotek a interaktivní hry simulující činnost evaluační jednotky.  

 Matěj Bajgar – ekonom OECD   bude hovořit o zkušenostech s evaluacemi realizovanými 
OECD v oblasti trhu práce a podpory výzkumu a vývoje. 

 

Naší vizí je nejen přivést kvalitní zahraniční experty do ČR a tím zvyšovat evaluační kulturu, ale 
přilákat k tématu evaluace i odbornou neevaluátorskou veřejnost ze státní správy a sféry decision-
makerů, kteří jsou primárními uživateli evaluací. Věříme, že konference se stane platformou pro 
sdílení názorů a zkušeností a přispěje i k propojování příbuzných odborných komunit uvnitř i vně 
implementační struktury ESI fondů, které jinak nemají příležitost komunikovat a sdílet zkušenosti. 

Tlumočení z angličtiny do češtiny a naopak bude k dispozici. 

3. 11. 2016 se uskuteční navazující vzdělávací workshop s kapacitou 60 osob určený pro odbornou 
veřejnost.  

Kontaktní osoba: Jana Drlíková (jana.drlikova@mmr.cz) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/maps/place/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1+935%2F4,+110+00+Praha+1-Star%C3%A9+M%C4%9Bsto/@50.0882986,14.418279,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e904df5561:0xbfda7eac21ecde1!8m2!3d50.0882952!4d14.4204677?hl=cs
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Training-Workshops-Evaluating-ESI-funds-in-the-Czech-Republic-Faste
mailto:jana.drlikova@mmr.cz

