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Identifikační formulář 

Partnerská země (země realizace): 

Etiopie 

Projektové lokality: 

Alaba Special Woreda, zóna Kembata 
Tembaro 

Název projektu v českém a anglickém jazyce: 

1. „Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání 
v okresech Damboya a Alaba, Region Jižních národů, 
Etiopie“ 

„Support of farmers and agricultural education in 
Damboya and Alaba Woredas, Southern Nations, 
Nationalities and Peoples Region, Ethiopia“ 

2. "Podpora drobných zemědělců a zemědělského 
vzdělávání v okrese Alaba, Region Jižních národů, 
Etiopie“ 

„Support of Small Farmers and Agricultural Education in 
the District Alaba, Southern Nations, Nationalities and 
Peoples Region, Ethiopia“ 

3. „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve 
Woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro“ 

„Enhancement of Quality and Extent of Extension 
Services of Angacha Woreda, Kembata Temboro Zone” 

4. “Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve 
Woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro II” 

“Enhancement of Quality and Extent of Extension 
Services of Angacha Woreda, Kembata Temboro Zone II” 

Sektorové zaměření: 

Zemědělství 

Obživa 

 

 

 

Gestor: 

Česká rozvojová agentura 

Realizátor: 

Člověk v tísni (projekty 1. a 2.)  
Česká zemědělská univerzita v Praze 
(projekty 3. a 4.) 

Období realizace – měsíc/rok zahájení projektu: 

1. Duben 2011 
2. Leden 2014 
3. Červen 2011 
4. Leden 2014 

Měsíc/rok ukončení projektu: 

1. Prosinec 2013 
2. Prosinec 2015 
3. Prosinec 2013 
4. Prosinec 2015 

Celkové čerpání v CZK ze ZRS ČR: 
 

1. 10 250 000 
2. 4 155 000 
3. 9 737 500 
4. 4 000 000 

Celkové čerpání v CZK včetně 
spolufinancování: 

1. 12 260 343 
2. 5 105 000 
3. 10 250 000 
4. 4 211 000 

Další donoři podílející se na projektu: 

Autoři evaluační zprávy: 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Datum, podpis(y): 
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Shrnutí 

Účel evaluace 

Předmětem evaluace je sektorové vyhodnocení působení ČR v sektoru zemědělství v Etiopii. Cílem tohoto druhu 
evaluace tak není pouze analýza základních evaluačních kritérií na úrovni realizovaných projektů, ale především 
aktivity v daném sektoru jako celku, vyhodnocení potenciálu a možností sdružování rozvojových aktivit do širších 
celků, vyhodnocení koordinace a komunikace mezi českými aktéry ZRS jakož i s ostatními donory působícími 
v dané zemi ve stejném sektoru, atd. Sektorové hodnocení by mělo sloužit jako podklad pro rozhodování o dalším 
směřování podpory ZRS ČR sektoru zemědělství a jejím nejvhodnějším zacílení s ohledem na strategické potřeby 
etiopských zemědělců, možnosti ZRS ČR (především s ohledem na objem podpory) a aktivitu ostatních donorů. 

Sektorová evaluace je založená na hodnocení celkem čtyř projektů, které tvoří dvě dvojice návazných projektů. 
První vlna projektů byla realizována v letech 2011 – 2013, druhá vlna pak následovala v letech 2014 – 2015. 

 

Stručný popis hodnocených intervencí a jejich kontextu 

Konkrétně jde o následující projekty: 

 „Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, SNNPR“ (2011 – 2013, s realizátorem 
Člověk v tísni, o.p.s.; dále „ČvT I“) 

 „Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání v okrese Alaba, SNNPR II“ (2014 – 2015, stejný realizátor; 
dále „ČvT II“) 

 „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro“ (2011 – 2013, 
s realizátorem Česká zemědělská univerzita; dále „ČZU I“) 

 „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro II“ (2014 – 2015, 
stejný realizátor; dále „ČZU II“) 

 

Projekty jsou velmi podobné svým zaměřením: usilují o zvýšení potravinové soběstačnosti farmářů a jejich rodin 
(snížení závislosti na dodávkách pomoci ze zahraničí), komercializaci části produkce a snižování negativních vlivů 
zemědělské výroby na životní prostředí. Podpora farmářů je realizována skrze podporu vzdělávacích 
a tréninkových center (FTC) poskytujících poradenství, vzdělávání a přenos inovací.  

Projekty se zaměřují na odstraňování slabin již existujícího a dále se rozvíjejícího systému FTC podporou 
vybraných FTC a zlepšením jejich fyzického zázemí, materiálního vybavení, zvyšováním kvalifikace a kapacit 
rozvojových agentů (DA) a vzděláváním modelových i „obyčejných“ farmářů. Doplňkově jsou realizovány aktivity 
zaměřené na rozvoj zpracovatelských kapacit a příležitostí pro diverzifikaci příjmů konečných cílových skupin.  

 

Nejdůležitější zjištění a závěry 

Relevance ZRS ČR v sektoru zemědělství v Etiopii je hodnocena jako vysoká. Intervence se opírala o státem 
budované a podporované kapacity tréninkových center a svojí činností se snažila tato centra dále posilovat 
a zvyšovat jejich efektivitu a dopad na jednotlivé farmáře. Zacílení podpory bylo v souladu se strategickými 
dokumenty Etiopie i se zaměřením podpory ZRS ČR.  

Projekty se zaměřily dílem na rozvoj fyzického zázemí a materiálního vybavení nutného pro fungování 
tréninkových center a dílem na zvyšování kapacit rozvojových agentů, kteří jsou klíčovými osobami pro přenos 
vzdělávání a inovací z oblasti zemědělské výroby ke konečným příjemcům. Část podpory byla také určena přímo 
konečným příjemcům, u jednoho z projektů dokonce část aktivit specificky směřovala k podpoře jedné 
z nejohroženějších skupin – chudých žen v rurálních oblastech. 

Komunikace potřeby intervence byla v některých podpořených oblastech nedostatečná a spolupráce s místními 
institucemi byla problematická, což snižovalo hodnocení relevance projektu v očích místních komunit.   

 

Cíle iniciativ ZRS ČR v daném sektoru a zemi byly sice formulovány odlišně, jejich průsečíkem ovšem je především 
zvyšovat potravinovou bezpečnost a životní standard venkovských obyvatel v podpořených lokalitách 
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prostřednictvím rozvoje efektivnějšího zemědělství, přičemž hlavním nástrojem pro podporu této efektivity je 
zvyšování přístupu a kvality tzv. „extension services1“. 

Stanovené cíle byly projekty dosahovány, přičemž ale ve většině případů nebylo možné efektivnost intervence na 
úrovni výsledků jednoznačně kvantifikovat vzhledem k chybějícím baseline datům a obtížnosti extrahování vlivu 
projektů od ostatních vnějších faktorů. Efektivnost intervence byla významně posílena rozhodnutím o realizaci 
navazující druhé vlny projektů a tedy prodloužení působnosti a rozvoji aktivit projektu v souladu s nabytou 
zkušeností z první vlny.  

Evaluátor zaznamenal pozitivní trendy v oblasti zemědělských výnosů farmářů a diverzifikace jejich produkce. Jako 
problémový faktor z hlediska efektivnosti podpory se ukázal vliv klimatických podmínek, který u jednoho 
z projektů (ČvT II) významně snížil nejen efektivnost intervence (zavádění nových plodin, které bohužel špatně 
odolávaly dlouhotrvajícímu suchu), ale také důvěru v inovace zaváděné projektem. 

Vyšší efektivnost vykazovaly aktivity zaměřené na rozvoj pěstování plodin. V oblasti chovu zvířat naopak aktivity 
vykazovaly spíše nízkou efektivnost. Z hlediska vzdělávání a transferu know-how se jako efektivnější ukázala spíše 
přímá podpora a zaměření na obyčejné farmáře než spolehnutí se na transfer skrze podporu tzv. modelových 
farmářů. 

 

Hodnocení projektů z hlediska efektivity je částečně negativní. Nízká efektivita podpory souvisí s nízkou finanční 
kapacitou FTC a nesprávným seřazením jednotlivých kroků v podpoře investic. Jako neefektivní se většinově 
ukázala podpora půjčoven nářadí, investice do živočišné výroby, komunitních sýpek a zpracovatelských 
technologií. Vysokou efektivitu vykazují aktivity zaměřené na dodání vzdělávacích materiálů a manuálů, které jsou 
FTC a jejich klienty využívány. 

Pro zvýšení efektivity podpory by bylo v budoucnu potřeba zvýšit zacílení a koncentraci podpory na skutečně 
potřebné materiální vybavení včetně zajištění jeho „ownershipu“. 

 

Dopady jednotlivých projektů se různí, obecně však lze říci, že došlo k posílení kapacit podpořených FTC a zlepšení 
jejich služeb poskytovaných farmářům. Skrze tyto služby pak dochází k modernizaci a intenzifikaci zemědělské 
výroby, což vede ke zlepšování kvality života farmářů a jejich rodin. Modernizaci zemědělské praxe se v některých 
podpořených lokalitách, kde byla navázána dobrá spolupráce s WADO (Kancelář pro rozvoj zemědělství woredy), 
daří šířit i do okolních regionů, které nebyly přímo součástí projektu. 

Dopady projektů, vzhledem k jejich zaměření na modernizaci a inovaci zemědělské produkce, jsou značně závislé 
na klimatických podmínkách. Zejména ve woredě Alaba se tento faktor ukázal jako klíčový, sucho v roce 2015 
mělo na projekt a předpokládané dopady devastující vliv.  

Nečekaným dopadem projektů se již v první vlně ukázalo být přispívání k rozevírání nůžek mezi ekonomicky 
silnějšími farmáři, kteří si mohli dovolit nákup osiva a hnojiva, a mezi nejchudšími farmáři. 

Na tento dopad se snažili alespoň částečně reagovat projekty z druhé vlny, které se více zaměřily na přímou 
podporu obyčejných farmářů a dokonce v jednom projektu specificky na podporu nejchudších žen. 

 

Udržitelnost výsledků projektů byla rovněž úzce spojena s krátkou dobou realizace a působení projektu 
v podpořených oblastech. Projekty v první vlně neměly zpracovanou strategii odchodu, jako velmi problematická 
se ukázala být otázka vlastnictví, „ownershipu“ výstupů projektů. K tomuto problému přispívala v některých 
podpořených oblastech špatná úroveň komunikace a spolupráce s místními institucemi (WADO). Podstatná část 
výstupů projektu tak po odchodu realizátora tzv. leží ladem, případně chátrá (strojní vybavení). 

K nižší udržitelnosti projektů dále přispívá ekonomická slabost FTC, které mají problémy udržet kvalitu a rozsah 
poskytovaných služeb. Udržitelnost je tak silně závislá na personálním obsazení klíčových pozic a kvalitě a motivaci 
lidských zdrojů (DA, management FTC) k další činnosti. 

 

                                                           
1
 Tj. zejména poradenské a vzdělávací služby podporující modernizaci zemědělství, transfer moderních technologií, zavádění 

inovací a rozvoj kvalifikace malých zemědělců. 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Evaluační zpráva 

    v  
      listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  

Z hlediska sektorového pohledu lze podporu ZRS ČR zaměřenou na zlepšení fungování již zavedeného či 
zaváděného systému a „vychytávání“ slabin považovat za správně nasměrovanou a tento aspekt lze považovat za 
přidanou hodnotu realizovaných projektů. 

Slabinou je, že projekty byly často realizovány izolovaně, bez využití potenciálu spolupráce jak vzájemně mezi 
sebou (tedy mezi oběma realizátory současně probíhajících projektů se stejným zaměřením), tak s dalšími 
projekty jiných donorů. Významným faktorem při realizaci projektů byla úspěšnost navázání spolupráce 
s partnerskými institucemi. Tam, kde spolupráce probíhala bezproblémově, se podařilo na projekty navázat 
dalšími aktivitami, naopak u projektů s problematickou spoluprací s WADO již návazné aktivity pozorovány nejsou. 
Spolupráce s veřejnými institucemi na úrovni woredy i lokální úrovni tak byla klíčovým aspektem úspěšnosti 
implementace projektu a tam, kde probíhala dobře, zároveň přispívala k šíření dobré praxe ve veřejné správě.  

 

Z hlediska životního prostředí a klimatu nebyly zaznamenány významné dopady hodnocených projektů. Projekty 
vykazují pozitivní vliv na rovnost mužů a žen a to zejména díky podpoře nejchudších žen a posílení role žen 
v místních komunitách obecně prostřednictvím vzdělávání dostupného oběma pohlavím.  

Cyklus evaluace a učení se z projektu pro lepší zaměření následujícího projektu realizovaného ČvT je příkladem 
dobré praxe. 

 

Tabulka: shrnutí závěrů 

Kritérium ČvT I ČvT II ČZU I ČZU II 
Sektorové 
hodnocení 

Relevance vysoká vysoká spíše vysoká spíše vysoká vysoká 

Efektivnost spíše vysoká spíše vysoká 
spíše nízká až 
spíše vysoká 

spíše nízká až 
spíše vysoká  

spíše vysoká 

Efektivita 
spíše nízká až 
spíše vysoká 

spíše vysoká spíše nízká 
spíše nízká až 
spíše vysoká 

spíše nízká až 
spíše vysoká 

Udržitelnost spíše nízká spíše nízká nízká spíše nízká 
spíše nízká až 
nízká 

Dopady spíše vysoké 
spíše vysoké až 
spíše nízké 

spíše vysoké spíše vysoké spíše vysoké 

 

 

Důležitá doporučení 

Na základě těchto závěrů byla stanovená doporučení uvedená v tabulkách níže. Formulovaná doporučení reagují 
na klíčové závěry evaluace především v oblasti efektivnosti a udržitelnosti. Jedním z nejdůležitějších doporučení je 
prodloužení doby realizace projektů a zavedení víceletého finančního rámce tak, aby bylo možné věnovat 
náležitou pozornost nikoliv pouze zavedení inovace, ale především její inkubaci, verifikaci a následně rozšíření 
v podpořené komunitě i mimo ni. Implementace doporučení rovněž umožní efektivnější investice do 
zpracovatelských a dalších kapacit, které vyžadují správné rozložení aktivit v delším čase (samotná investice je 
potom až završením celého procesu.). 

Doporučení se také zaměřují na problematiku přidané hodnoty ZRS ČR v kontextu zvyšování kapacity struktur, 
které jsou zaváděny centrální vládou Etiopie. Přidaná hodnota by měla spočívat především v testování 
konkrétních inovací relevantních lokálnímu kontextu, které jsou ovšem replikovatelné v širším regionu – pokud se 
ukáže jejich smysluplnost. 

Zásadními doporučeními potom jsou také zvýšení koncentrace podpory na úzce vymezenou tematickou oblast 
(také co se týče způsobu implementace podpory) a region a propojování iniciativ z příbuzných sektorů do 
komplexnějších projektů. Dle usnesení Vlády ČR č. 631/2016 budou pro rok 2017 podporovány projekty 
v sektorech voda a sanitace, lesnictví a zemědělství (navíc také vzdělávání a zdravotnictví). Propojení těchto 
vzájemně souvisejících sektorů ve společných projektech realizovaných v konkrétním místě a čase umožní vyšší 
efektivitu ZRS ČR – sektory jsou provázány výraznými synergickými vazbami. 
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Doporučení procesního a systémového charakteru: 

Doporučení Stupeň 
závažnosti 

Oblast PCM Hlavní adresát 

Prodloužit dobu realizace projektů a zavedení víceletého finančního rámce. 1 Programování ČRA 

V případě realizace více grantových projektů, které jsou časově, tematicky 
a/nebo geograficky blízko, vytvořit formalizovanou koordinační platformu pro 
realizátory. 

2 
Implementace 

ČRA 

Posílit monitoring v projektech prostřednictví zvýšení kvality monitorovacích 
indikátorů a povinného systematického sběru dat. 

2 
Monitoring a 

evaluace 
ČRA 

Podpořit širší uplatnění procesu sebe-evaluací a sledování implementace 
doporučení. 

3 
Monitoring a 

evaluace 
ČRA 

Vytvořit systém pro reporting kritických problémů v oblasti interakce s orgány 
státní správy. 

1 
Implementace MZV - ZÚ, 

(doplňkově ČRA) 

 

Doporučení k projektové tématice 

Doporučení Stupeň 
závažnosti 

Oblast PCM Hlavní adresát 

Při designu projektových rámců věnovat zvýšenou pozornost dopadům projektů na 
cílové skupiny chudších farmářů; zajistit vyvážené přínosy napříč komunitou. 

1 
Identifikace, 
Formulace 

realizátoři, 
doplňkově ČRA 

Zvýšit důraz na vzdělávání cílových skupin, především potom cílových skupin 
obyčejných farmářů; podpořit vzdělávání nejen v zemědělství, ale také v dalších 
činnostech zajišťujících udržitelnost projektů. Mimo vzdělávání posílit aktivity 
zaměřené na supervizi, facilitaci a koučink v cílové lokalitě, a to především u cílové 
skupiny Development Agents (DA). 

1 

Formulace 

realizátoři 

Explicitně požadovat formulaci strategie odchodu a podporovat její implementační 
rámec. 

1 
Formulace 

ČRA 

Zvýšit důraz na genderově-specifické vzdělávání a dále posilovat participaci žen. 
3 

Identifikace, 
formulace 

ČRA a 
realizátoři 

Eliminovat nebo oslabit aktivity a investice s nízkou efektivitou, především potom 
racionalizovat investice do materiálního vybavení.  

2 
Implementace 

realizátoři 

Posílit důraz na analýzu ekonomiky podporovaných investičních aktivit. 1 Implementace ČRA 

Rozvíjet aktivity zaměřené na komunikaci, PR, advocacy, atd., posílit strategický 
přístup ke komunikaci a diseminaci. 

2 
Formulace  

realizátoři 

Zavést do projektových rámců aktivity směřující na orgány woredy, zahrnout 
pracovníky orgánů woredy mezi cílové skupiny intervencí. 

2 
Identifikace, 
formulace 

ČRA 

 

Doporučení k pokračování ZRS ČR v Etiopii v sektoru zemědělství 

Doporučení Stupeň 
závažnosti 

Oblast PCM Hlavní adresát 

Zvýšit koncentraci podpory ZRS ČR v daném sektoru a zemi a úžeji formulovat 
strategický přístup k podpoře zemědělství. 

1 
Programování 

MZV 

Pokračovat v podpoře „extension services“ se zvýšením důrazu na replikovatelnost 
podpory a diseminaci. 

1 
Identifikace 

ČRA  

Podporovat komplexnější, kros-sektorové projekty. 
1 

Identifikace, 
programování 

ČRA  

Zvýšit v logických rámcích resp. logických modelech budoucích projektů důraz na 
správné nastavení časové souslednosti plánovaných aktivit. 

2 
Formulace 

ČRA 

Zvýšit důraz na zkušenosti uchazeče a/nebo jeho lokálního partnera s cílovým 
regionem a jeho institucemi při výběru realizátorů projektů. 

2 
Identifikace 

ČRA 
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1 Úvod 

1.1 Kontext evaluace 

Etiopie patří mezi tzv. programové země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, tj. země, ve kterých je ZRS založena 
na dvoustranném programu spolupráce. Implementace ZRS v této zemi se tedy řídí Programem rozvojové 
spolupráce s Etiopií na období 2012-2017, který definuje podporu zemědělství jako jeden z prioritních sektorů 
spolupráce. V zájmu rozvojové spolupráce České republiky je Etiopie dlouhodobě, zhruba od roku 2003, 
a v současnosti je na území tohoto státu realizováno zhruba 30 projektů ZRS ČR. Geograficky se spolupráce 
koncentruje do Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR). Také 4 projekty hodnocené v této zprávě 
spadají pod tento region. Jedná se o následující projekty, podpořené z dotačních programů: 

 „Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, SNNPR“ (2011 – 2013, s realizátorem 
Člověk v tísni, o.p.s.; dále „ČvT I“) 

 „Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání v okrese Alaba, SNNPR II“ (2014 – 2015, stejný realizátor; 
dále „ČvT II“) 

 „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro“ (2011 – 2013, 
s realizátorem Česká zemědělská univerzita; dále „ČZU I“) 

 „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro II“ (2014 – 2015, 
stejný realizátor; dále „ČZU II“),  

Jak je zřejmé ze samotných názvů, jde spíše o dva projekty, každý realizovaný ve dvou etapách. 

1.2 Účel a řešitel evaluace 

Cílem evaluace je, na základě komplexního zhodnocení čtyř vybraných projektů realizovaných v gesci ČRA letech 
2011 – 20152, vyhodnotit působení ČR v sektoru zemědělství v Etiopii a také získat podklady pro přípravu 
sektorové strategie a pro celkové vyhodnocení Koncepce ZRS ČR v letech 2010 – 2017.   

Řešitelem evaluace je společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. HaskoningDHV CR má bohaté 
zkušenosti s přípravou, hodnocením a implementací rozvojových programů a projektů v ČR i v zahraničí.  

 

2 Informace o hodnocené intervenci3 

2.1 Řešený problém 

Etiopie patří k nejméně rozvinutým zemím světa s extenzivní zemědělskou výrobou a silnou závislostí na 
zahraniční rozvojové a humanitární pomoci. Zemědělství v Etiopii lze stále, i přes modernizační iniciativy, označit 
z velké míry za extenzivní. V zemi je hojně rozšířeno tradiční samozásobitelské zemědělství, které nedokáže svojí 
produkcí uspokojit potřeby stále rostoucího počtu obyvatel země.  

Kromě fyzicko-geografických podmínek země (reliéf, půdy, klima atd.) mají na výkonu zemědělství velký podíl 
společensko-historické aspekty. A právě na ty je zaměřena pozornost hodnocených projektů, které se skrze 
tréninková centra snaží působit na zvýšení znalostí a dovedností běžných drobných zemědělců a poskytují 
materiální podporu pro zvýšení efektivity jejich produkce. Klíčový problém představuje tradiční extenzivní forma 
zemědělské produkce, projekty tedy cílí především na transfer inovací a jejich zakořenění v lokálním kontextu. 

2.2 Stručná charakterizace hodnocených iniciativ ZRS ČR 

Hodnocené projekty směřovaly nepřímo k podpoře drobných farmářů skrze podporu FTC, poskytujících 
poradenství, vzdělávání a přenos inovací a praktických zkušeností v oblasti zemědělské výroby. Zlepšení 
zemědělských postupů, modernizace výroby a orientace na vhodné druhy v rostlinné i živočišné produkci má vést 
k zvýšení potravinové soběstačnosti farmářů a jejich rodin (snížení závislosti na dodávkách pomoci ze zahraničí), 
komercializaci části produkce a snižování negativních vlivů zemědělské výroby na životní prostředí. 

                                                           
2
 Oba návazné projekty byly původně plánovány na období 2014 – 2015, v obou případech ovšem došlo k jejich prodloužení 

do roku 2016 (v případě ČvT II s finančním navýšením, v případě ČZU II bez finančního navýšení). 
3
 Podrobnější informace o hodnocené intervenci, včetně zpracování klíčových předpokladů a rizik projektů a podrobnější 

informace o realizátorech je uvedena v Příloze č. 16. 
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Koncept rozvoje sítě FTC je součástí strategie rozvoje zemědělství v zemi. FTC mají být jedním z nástrojů 
transformace venkova (nejen zemědělství) v Etiopii. Bylo tak založeno velké množství těchto center, z nichž však 
převážná většina neplní svoji funkci. To je dáno nejen nedostatečným materiálním zázemím těchto center, ale 
také nepřipraveností lidských zdrojů – trenérů, rozvojových agentů. Všechny hodnocené projekty si kladou za cíl 
zlepšit fungování vybraných a podpořených FTC.  

2.3 Základní komentář k logické stavbě ZRS ČR v sektoru 

Všechny projekty se primárně zaměřily na slabiny systému sítě FTC (nevyhovující vybavení a fyzický stav, 
nedostatečné kapacity lidských zdrojů), aby jejich odstraňováním dosáhli stavu, kdy FTC budou skutečně fungovat 
jako nositelé informací, inovací a rozvoje a budou ze strany místních zemědělců jako taková respektována. Jejich 
předmětem tedy bylo: 

 Zlepšení zázemí FTC jako takových; 

 Posilování materiálního vybavení FTC, a to jak k účelu vzdělávání farmářů, tak ke zvyšování efektivity jejich produkce; 

 Zvyšování kvalifikace rozvojových agentů (DA) i cílových skupin farmářů v oblasti zemědělských technologií a inovací, 
a to především prostřednictvím vzdělávání a zakládání demonstračních pozemků / chovů, na nichž měly být inovace 
testovány a jejich prostřednictvím také zaškolováni jednotliví DA a lokální farmáři – tak, aby bylo možné dosáhnout 
dalšího rozšíření těchto inovací mezi konečné příjemce. 

Nad rámec těchto standardních a v zásadě snadno replikovatelných aktivit všechny projekty realizovaly také 
doplňkové aktivity, zaměřené především na rozvoj zpracovatelských kapacit a dalších příležitostí pro diverzifikaci 
příjmů konečných příjemců. Tyto doplňkové aktivity se také pokoušely o implementaci zcela nových zemědělských 
aktivit, jako je například včelaření nebo pěstování hub. 

Logická stavba projektů je relativně přímočará. Projekty v první řadě usilují o posílení kapacit FTC v cílových 
lokalitách prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, materiální podpory i dalších aktivit. Další aktivity jsou zaměřeny 
na řízení a facilitaci transferu těchto inovací v podmínkách místních zemědělců. Těm je poskytováno vzdělávání, 
jsou vystaveni demonstračním aktivitám na úrovni FTC, které mají podpořit transfer inovací, a v neposlední řadě 
jsou příjemci služeb posílených FTC (zejména potom poradenských).  

Inovace mají dvojí charakter. Prvním jsou inovace v oblasti způsobů hospodaření, tedy technologie produkce. 
Důraz je kladen na transfer z úrovně tradičního na moderní zemědělství s cílem dramatického nárůstu výnosů 
produkce a produktivity práce. Druhým směrem inovací je zavádění nových plodin, které podpoří diverzifikaci 
zemědělské produkce v dané lokalitě s důrazem na plodiny s vyšší přidanou hodnotou a lepšími nutričními 
vlastnostmi. Specifické aktivity jsou v tomto smyslu vyvíjeny na podporu zavádění pěstování rostlin v období 
sucha a s tím spojené demonstrační aktivity v oblasti zavlažování (především systémy pro záchyt dešťové vody). 

Ve druhé řadě projekty vyvíjejí iniciativy pro posílení efektivity zemědělské produkce prostřednictvím zavádění 
vhodných posklizňových technologií. Cílem těchto iniciativ je zavedení výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou 
a také snížení náročnosti zemědělské produkce na mechanickou práci – a tedy opět zvýšení produktivity práce. 

Třetí oblastí, na kterou logické rámce projektů cílí, je podpora vzniku nových zdrojů příjmů v místních 
podmínkách, tedy diverzifikace ekonomických činností.  

 

3 Metodologie evaluace 

3.1 Použité metody evaluace 

Pro zodpovídání evaluačních otázek bylo využito mixu kvalitativních a kvantitativních metod. S ohledem na nižší 
dostupnost kvantitativních podkladů hodnocení je význam kvalitativních metod posílen. Evaluátor ovšem kladl 
důraz na to, aby všude, kde to bylo možné, byla sbírána také kvantitativní data. Každá z evaluačních otázek byla 
zodpovídána více než jednou evaluační metodou tak, aby mohla být zjištění vzájemně ověřována (tj. triangulace 
metod). Podrobněji o použití jednotlivých metod a jejich konkrétní aplikace viz příloha č. 14. 

Využité metody: 

 Individuální a skupinové řízené rozhovory – realizovány v ČR (zadavatel, ČRA, realizátoři, atd.) i v průběhu evaluační 
mise (partneři, místní zastoupení realizátorů, státní správa a další centrální instituce, mezinárodní donoři, univerzity, 
NNO a asociace, lokální samosprávy a cílové skupiny / koneční příjemci). Část rozhovorů byla realizována po návratu 
z evaluační mise telefonicky. V přípravné fázi bylo realizováno 5 rozhovorů v ČR. V průběhu evaluační mise 
a telefonicky po ukončení evaluační mise bylo realizováno cca 50 individuálních i skupinových rozhovorů, z toho cca 
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27 na úrovni kebelí a 25 na dalších úrovních (veřejné instituce Etiopie mimo kebele: 11 rozhovorů, akademická sféra: 
2 rozhovory, jiní donoři a NNO/asociace: 6 rozhovorů, realizátoři: 3 rozhovory, DA z nenavštívených kebelí: 
2 skupinové rozhovory). Podrobněji viz příloha č. 7. 

 Dotazníkové šetření – představuje klíčovou metodu sběru kvantitativních dat. Metoda byla využita při hodnocení tří 
ze čtyř projektů. Dotazníkové šetření bylo realizováno formou přímého dotazování v celkem 7 kebelích s návratností 
168 respondentů. Ve dvou zbývajících kebelích byla využita data z dotazníkového šetření realizovaného ČvT na konci 
roku 2015. 

 Desk research, rešerše – zásadní metodou je kvalitativní analýza získaných podkladů k jednotlivým realizovaným 
projektům. Dále byly pro účely evaluace analyzovány strategické a další koncepční dokumenty, sekundární zdroje 
a v neposlední řadě také interní evaluace realizovaných projektů. 

 Pozorování, evaluační návštěva – v rámci evaluační mise bylo navštíveno devět z celkového počtu 21 cílových 
kebelí. Součástí evaluační návštěvy byly rozhovory s administrátory (a manažery) kebele, skupinové rozhovory s DA 
z místních FTC, fokusní skupiny s místními zemědělci a také terénní průzkum v lokalitě, během nějž evaluátor 
neformálně komunikoval s dalšími členy místní komunity. 

 Expertní posouzení a syntéza – především pro formulaci sektorového hodnocení byla využita metoda syntézy 
předchozích zjištění a jejich expertní posouzení. 

3.2 Metodologické a další překážky, limity evaluace 

Hodnocení neukončených projektů - U obou dvojic projektů ještě nedošlo k finálnímu ukončení (oba byly 
prodlouženy do roku 2016), což znesnadnilo získání informací o reálných dopadech a udržitelnosti projektů.  

Realizace dotazníkových šetření – Dotazníková šetření byla realizována metodou face-to-face rozhovorů, jejich 
vypovídající schopnost má (i z důvodu zvolené metody) jisté limity. Jisté nekonzistence byly způsobeny především 
realizací dotazníkového šetření čtyřmi různými tazateli a dále také pozorovanou tendencí respondentů uvádět 
informace, o kterých si myslí, že hodnotitel chce slyšet; výrazným problémem byl také chybějící baseline. Tyto 
limity byly alespoň částečně eliminovány triangulací evaluačních metod – každá otázka byla zodpovídána více než 
jednou metodou, vzájemná hodnocení těchto metod umožňují objektivnější interpretaci.   

Baseline data - Baseline data byla dostupná pouze u jednoho podpořeného projektu. Kvantitativní analýza 
jednotlivých projektů tak vykazuje významné odlišnosti. Od respondentů byl sbírán „hypotetický baseline“ –byli 
požádáni, aby si vzpomněli na svou situaci před realizací projektu, nejde ovšem o spolehlivou metodu4. 

Jazyková bariéra - V projektových regionech nebylo možné s respondenty hovořit anglicky, především na venkově 
potom amharsky. Hodnotitel měl k dispozici tlumočníky do místních jazyků, jejich znalost angličtiny ale byla 
omezenější, část informace se tedy v překladu ztrácela nebo byla tlumočníky chybně interpretována. 

3.3 Zhodnocení evaluačních postupů  

Evaluace byla realizována plně v souladu s etickými principy, které na evaluátora klade mj. Etický kodex České 
evaluační společnosti. Evaluátor ani žádný z členů evaluačního týmu nebyl v jakémkoliv konfliktu zájmu ve vztahu 
k zadavateli evaluace, realizátorům projektů nebo cílovým skupinám. Zdroje zjištění a závěrů jsou transparentně 
uvedeny, a to včetně jejich limitů (zejména ve vztahu ke sběru primárních dat). Evaluační zjištění nebyla 
formulována na základě jediného zdroje (s výjimkou případů sloužících k ilustraci obecnějšího problému nebo 
minoritních názorů a interpretací cílových skupin – v takovém případě je to ovšem explicitně uvedeno) ani jedné 
evaluační metody. Všechny evaluační otázky byly posuzovány více než jednou evaluační metodou, aby byla 
zajištěna objektivita informací. V případě, že některý z respondentů formuloval konkrétní výtky vůči působení 
jiného subjektu při implementaci projektů, byly tyto informace ověřeny také z druhé strany a, bylo-li to možné, ze 
strany nezávislého třetího subjektu. Evaluační tým důsledně dbal na to, aby v konfliktnějších hodnoceních 
nezaujímal stanovisko jedné ze stran, ale pečlivě prověřil validitu konfliktně/protichůdně poskytovaných 
informací. Hodnocení je anonymizované a v případě, že k tomu evaluační tým nezískal explicitní souhlas, nejsou 
respondenti adresně citováni.  

Evaluační tým při práci v terénu respektoval socio-kulturní specifika místních komunit. Z tohoto důvodu byli 
součástí evaluačního týmu také lokální experti a také ad-hoc osoby z místních komunit. Tyto osoby zároveň 
vystupovaly v roli tlumočníků tak, aby s členy místních komunit bylo možné komunikovat v jejich místních 
jazycích, pokud to vyžadovali. 

                                                           
4
 Výrazem toho také je, že kvantitativní hodnocení projektu, který obsahoval robustní baseline – tj. ČvT II – je na klíčových 

indikátorech horší, než projekty bez baselinu – respondenti při svém „vzpomínání“ mají tendenci zvýraznit efekt projektu. 
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3.4 Stručné představení evaluačního týmu 

Lukáš Maláč, hlavní evaluátor a vedoucí evaluačního týmu s více než více než šestiletou praxí. Koordinoval a řídil 
veškeré činnosti související s realizací projektu, včetně aktivit realizovaných v rámci terénního výzkumu (vede 
realizované individuální rozhovory a fokusní skupiny, realizuje školení tazatelů, atd.) 

Radim Gill, odborný garant evaluace a specialista na oblast projektového řízení. Je klíčovým strategickým 
poradcem společnosti s praxí více než 25 let. V realizaci evaluace měl na starosti především komunikaci s úřady 
státní správy na nejvyšší úrovni, dalšími donory, atd. Dohlíží na kvalitu realizace evaluace a jejích výstupů. 

Vojtěch Tamáš, expert na zemědělství a malé a střední podnikání v rurálních oblastech. Praxe v oblasti výuky 
a výzkumu v problematice konkurenceschopnosti zemědělských subjektů se zkušeností s hodnocením 
zemědělských intervencí v Jižní Africe nebo Gruzii. Dohlíží na odbornou stránku realizace projektu. 

Daniel Meshesha, lokální expert. Mnohaletá praxe s implementací rozvojových projektů v cílovém regionu 
(zejména ale technického charakteru). Byl zodpovědný za koordinaci práce evaluačního týmu ve vztahu 
k respondentům, cílovým skupinám a konečným příjemcům a dodatečná dotazování. Tlumočí z/do amharštiny. 

Lenka Žáková, projektová asistentka, poskytuje podporu pro realizaci hodnocení, zpracovává hodnocení 
metodou desk research, reviduje a edituje texty. 

Tjalling Mak, senior konzultant – vedoucí pracovník kanceláře evaluátora v Etiopii, poskytuje informace ohledně 
kontextu evaluace a koordinuje další pracovníky v místě realizace evaluace. 

Altayu Teshome, lokální koordinátorka – zajišťuje koordinaci a logistiku evaluace, především ve vztahu 
k terénnímu šetření. Komunikuje s respondenty a zajišťuje klíčové schůzky pro evaluaci. Zpracovává výsledky 
dotazníkového šetření 

Tariku Negussie, řidič, příležitostně také tlumočník. 

Další lokální zdroje – 5 osob v pozici tlumočníků do lokálních jazyků a tazatelů. 

 

4 Evaluační zjištění a závěry 

4.1 Relevance 

4.1.1 Rozvojové aktivity Etiopie v oblasti zemědělství 

Rozvojové strategie Etiopie jsou definovány především v rámci tzv. Plánů pro růst a transformaci Federální 
demokratické republiky Etiopie (Growth and Transformation Plan of the Federal Democratic Republic of Ethiopia; 
GTP I a GTP II). GTP I byl navržen pro období let 2010 – 2015, GTP II pro období 2015 – 2020. Z toho je zřejmé, že 
evaluovaných projektů se bezprostředně týkal zejména GTP I, a to především z hlediska souladu s cíli projektu. 
GTP II se v oblasti cílů týkal spíše projektů ČvT II a ČZU II, nicméně z hlediska udržitelnosti souvisí se všemi 
evaluovanými projekty. Hlavní cíle etiopské vlády pro období let 2010 – 2015 byly následující: 

 udržovat alespoň průměrné tempo růstu reálného HDP 11 % a tím dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, 

 zajistit kvalitu vzdělávání a zdravotní péče a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí v sociální oblasti, 

 vytvořit vhodné podmínky pro udržitelné budování státu prostřednictvím vytvoření stabilního demokratického 
prostředí,  

 zajistit udržitelnost růstu pro uskutečnění výše uvedených cílů v rámci stabilního makroekonomického rámce. 

Následující strategické pilíře byly navrženy pro naplnění výše uvedených strategických cílů:  

 udržitelný rychlý a rovnoměrný hospodářský růst, 

 zachování zemědělství jako hlavního zdroje hospodářského růstu, 

 vytváření podmínek pro průmysl, směrem k jeho klíčové roli v ekonomice, 

 zlepšení kvality a rozvoje infrastruktury, 

 posílení rozvoje a kvality sociálního rozvoje, 

 budování kapacit pro řádnou správu věcí veřejných, 

 podpora zrovnoprávnění žen a mužů, posílení spravedlnosti a postavení mladých.  

Hlavní rozvojové aktivity etiopské vlády jsou zaměřeny zejména do oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Cílem 
v této oblasti je změna měřítka zemědělství (zvětšení průměrné velikosti zemědělských podniků), zvýšení 
produktivity práce a intenzity využití půdy. Těchto cílů má být dosaženo prostřednictvím zaměření na 
diverzifikaci zemědělské výroby, ale také posílením marketingových aktivit. Největší nutnost pomoci je 
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jednoznačně definována u malých zemědělců (a pastevců). Snahou je zvýšit např. jejich schopnost využívat 
efektivně moderních zemědělských technologií směrem k růstu produktivity a objemu výroby. Veškeré strategie 
týkající se sektoru zemědělství jsou široce založeny na růstu produkce potravin tak, aby byla zajištěna dostatečná 
schopnost jejich výroby pro etiopské domácnosti, ale rovněž na prohloubení schopnosti výroby vysoce 
hodnotných plodin pro export. Základní sektorové priority jsou tedy zaměřeny na:  

 zvýšení kapacity a větší využití pracovní síly, 

 správné využití zemědělské půdy, 

 zohlednění rozdílných agroekologických zón, 

 propojení specializace s diverzifikací, 

 integrace přístupů k vývoji přírodních zdrojů, rostlinné a živočišné výrobě, zemědělskému marketingu, vědě 
a výzkumu a rozvoji zemědělských podniků, 

 efektivní marketingový systém zemědělství. 

Jednou z hlavních implementačních strategií v sektoru zemědělství v rámci období 2010 – 2015 byl tzv. „Rozvojový 
plán rozšiřování osvědčených postupů“ (PASDEP). Tato strategie je zaměřena na předávání zlepšených 
zemědělských technologií, které se ukázaly jako velmi cenné. Jedná se tedy o transfer osvědčených technologií na 
jiné zemědělce v co nejkratším možném čase.  

GTP I se zaměřoval na urychlení růstu ve výrobě tradičních plodin prostřednictvím podpory přijetí vylepšených 
technologií pro drobné zemědělce a zvýšením investic do venkovské infrastruktury. Důraz byl rovněž zaměřen na 
irigační systémy a lepší správu povodí. Součástí plánu bylo také zajistit potravinovou bezpečnost napříč všemi 
úseky etiopské společnosti. Zrychlený růst produktivity zemědělství je i nadále důležitou oblastí zájmu GTP II. 
Nicméně, došlo k postupnému posunu a zvýšení důrazu na vysoce hodnotné plodiny a chovy hospodářských 
zvířat. Rovněž došlo k posílení důrazu na udržitelné a efektivní hospodaření s přírodními zdroji. Konkrétně se 
jedná o silnější podporu udržitelných zemědělských postupů a lepší ochranu domácích zdrojů a biologické 
rozmanitosti, jakož i rozvoj obživy z přírodních zdrojů (lesnictví, sanovaných pozemků, vodních zdrojů, atd.). 
Zůstává zaměření na potravinovou bezpečnost. Specifický důraz je kladen na budování institucionální kapacity 
pro provádění a sledování zemědělského rozvoje. GTP II se opírá o následujících pět cílů: 

 zrychlení růstu zemědělské výroby s postupným posunem k vysoce hodnotným komoditám, 

 udržitelné, široce pojaté zemědělství uplatňující rovnoprávný přístup, 

 odstranění nedostatku potravin v národním hospodářství, 

 zavedení tržního systému, který bude přínosem pro zemědělce i nezemědělské subjekty na venkově, 

 lepší implementace kapacit: institucionální a lidské zdroje (postoje, dovednosti, kompetence). 

Pro dosažení výše stanovených rozvojových aktivit a jejich implementaci až k jednotlivým zemědělcům byl 
etiopskou vládou vytvořen systém FTC, jenž má za úkol rozšíření služeb do terénu prostřednictvím vyškolení - DA. 
V roce 2010 bylo podle Mezinárodního institutu pro výzkum potravinové politiky (IFPRI) v celé Etiopii vytvořeno 
8489 FTC, pro něž bylo vyškoleno 62 764 DA.  

4.1.2 Relevance podpořených iniciativ ve vztahu ke strategickým cílům Etiopie a ZRS ČR 

Všechny evaluované projekty byly tematicky zaměřeny na sektor zemědělství, jež patří mezi hlavní strategické 
priority Etiopie. Velký důraz byl v projektech věnován školení DA a zemědělců, vybavení školících center, 
vybavení zemědělců potřebnými nástroji a technologiemi a omezeněji na vytváření funkčních kooperativ.  

Cíle iniciativ ZRS ČR v daném sektoru bylo především zvyšovat potravinovou bezpečnost a životní standard 
venkovských obyvatel v podpořených lokalitách prostřednictvím rozvoje efektivnějšího zemědělství, přičemž 
hlavním nástrojem pro podporu této efektivity je zvyšování přístupu a kvality „extension services“. Tyto cíle 
evaluovaných projektů jsou zcela relevantní se sektorovými prioritami ZRS ČR týkajícími se zemědělství, životního 
prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje.  

Evaluované projekty jsou vysoce relevantní ve vztahu k tradičním principům a strategiím Etiopské vlády. Projekty 
využívají principů zavedených etiopskou vládou např. tzv. modelových farmářů, nebo DA. Všechny projekty lze 
obecně považovat za relevantní také z hlediska stanovení cílových skupin.  

4.1.3 Relevance metody projektů 

Podpora prostřednictvím posilování kapacity FTC a facilitace procesu transferu inovací je, dle výše uvedeného, 
vysoce relevantní z pohledu cílů etiopských strategií v daném sektoru i potřeb cílových skupin. Nižší stupeň 
relevance některých projektů (v některých kebelích) je způsoben spíše vlivem chybné implementace / chybami 
v řízení, nikoliv stanovením nesprávných cílů. Relevance je tedy v některých případech ovlivněna 
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problematickým designem projektů – místní obyvatelé vnímali projekty jako vysoce relevantní, ale (v některých 
případech) s neadekvátně uplatněným přístupem k naplnění cílů. 

Jistým problematickým bodem z pohledu relevance metody jsou odlišné přístupy realizátorů projektu a státní 
správy Etiopie k problematice soběstačnosti lokálních farmářů. Zatímco někteří realizátoři se pokoušejí posilovat 
soběstačnost farmářů prostřednictvím podpory budování infrastruktury i kapacit pro uskladnění části produkce 
z předchozí sezóny (komunitní sýpky), státní správa podporuje distribuci nových hybridů semen pro každou 
sezónu prostřednictvím FTC (podrobněji viz 4.5.3). V důsledku tak část podpory ZRS ČR, související právě s otázkou 
uchovávání osiva, není de facto relevantní ve vztahu k aktivitám orgánů státní správy. 

4.2 Efektivnost 

4.2.1 Schopnost iniciativ ZRS ČR v sektoru naplňovat své cíle 

V projektových regionech jsou pozorovány trendy, které jsou v souladu s cíli a záměry (viz výše – 4.1.2) 
implementovaných projektů. Farmáři v podpořených lokalitách dosahují vyšších výnosů a je pozorován pozitivní 
trend v oblasti diverzifikace jejich produkce. Průměrný počet pěstovaných plodin se za poslední 3-4 roky ve 
sledovaných kebelích zvýšil o cca 2,5, průměrný počet druhů chovaných hospodářských zvířat o 1,5.  

Tyto pozitivní trendy se promítají také do zvyšování životního standardu obyvatel podpořených venkovských 
regionů. Výrazem tohoto trendu je, mimo jiné, zvyšování nutriční hodnoty stravy v podpořených lokalitách – 
respondenti vykazují průměrné navýšení počtu ingrediencí, které běžně používají k vaření, o 2. Nově jsou přitom 
zaváděny nutričně bohaté suroviny, zejména potom zelenina. 

Zároveň je nutné uvést, že uvedené trendy jsou stále značně křehké a závislé na dobrých klimatických 
podmínkách. V důsledku dlouho trvajícího sucha, které postihlo především woredu Alaba v roce 2015 (zasáhlo 
přitom obě pěstební sezóny), zaznamenali koneční příjemci naopak snížení výnosů i dalších sledovaných 
indikátorů, a tím také pokles životní úrovně. Z důvodu nedostatečné „zakořeněnosti“ dobré praxe ohledně 
pěstování nových plodin je také u části farmářů zaznamenán odklon od inovací a návrat k tradiční skladbě 
pěstovaných plodin (které sucho zvládly lépe, než například zelenina). 

Základním problémem při analýze výsledků a dopadů ZRS ČR je ovšem otázka přičitatelnosti. Jednotlivé projekty 
jsou implementovány v kontextu postupného budování centrální struktury pro distribuci a podporu zavádění 
inovací v zemědělském sektoru, tj. FTC. Ty mají být nositeli inovací a facilitátory jejich implementace a zároveň 
centrem pro školení a poradenství. ZRS ČR tyto struktury v cílových regionech nebuduje, ale opírá se o ně při 
realizaci svých aktivit. Pozorovaný pozitivní vývoj v oblasti bezpochyby souvisí s modernizací zemědělského 
hospodaření, tedy s implementací inovací (zejména v oblasti zemědělských vstupů, technik obdělávání půdy 
a setí, managementu farem, hnojení, atd.). Základní otázkou ovšem je, do jaké míry jsou tyto pozitivní trendy 
iniciovány samotným založením FTC a podporou DA ze strany centrálních institucí a jaký díl na tomto 
pozitivním vývoji je bezprostředně přičitatelný působení ZRS ČR. Jinými slovy, jak by se analyzované trendy 
vyvíjely v případě, že by vybraným FTC nebyla poskytnuta podpora ze strany ZRS ČR? 

4.2.2 Přičitatelnost výsledků a dopadů působení ZRS ČR 

Standardním „balíčkem“ služeb, které státem zřízená FTC místním zemědělcům poskytují, jsou především: 

 Distribuce (tj. prodej) moderních osiv dosahujících vyšších výnosů než tradiční osiva. 

 Distribuce (prodej) hnojiv a dalších vstupů zemědělské výroby. 

 Školení a poradenství zaměřená na setí (výsadbu) v řádcích, správnou aplikaci hnojiv a management farmy. 

Právě tyto intervence jsou přitom označovány za nejdůležitější inovace, které stojí za růstem ekonomických 
výkonů farmářů a zvyšováním kvality života na venkově.  

Zároveň ale nelze z výše uvedeného dovodit, že příspěvek ZRS ČR k tomuto vývoji je malý či zanedbatelný. ZRS ČR 
v první řadě má významný (a v řadě případů až zásadní) podíl na kapacitě podpořených FTC, resp. jejich DA. 
Jakkoliv struktura FTC formálně vznikla na celém území, v němž je implementovaná podpora, řada těchto FTC 
vznikla pouze formálně a ve skutečnosti nevykonává své funkce. Příčiny tohoto stavu jsou rozmanité, souvisí 
ovšem především s nedostatkem financí pro rozvoj FTC, což se projevuje nedostatečným nebo zcela chybějícím 
zázemím pro poskytování služeb a s nízkou kvalifikací i osobní angažovaností DA. 

Posílení FTC v kebelích, kde se ZRS ČR angažuje, je jedním z významných přínosů podpory. Má jak „materiální“ 
podobu, tak i nemateriální. Ve smyslu materiální podpory projekty ZRS ČR vybavily FTC zázemím pro školení, 
včetně vytvoření demonstračních pozemků, dále bylo vytvořeno zázemí pro kontinuální práci DA v komunitě 
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(souvisí především s jejich přespáváním v FTC, ale i obecněji s komfortem jejich práce) a v neposlední řadě byla 
FTC vybavena potřebnou literaturou a dalšími referenčními materiály. Ještě důležitější je patrně nemateriální 
podpora DA. Projekty ZRS ČR realizovaly řadu školení jak na úrovni DA, tak i na úrovni zemědělců. Byl přitom 
kladen důraz na praktické ukázky moderních technologií a postupů zemědělské výroby a především potom na 
jejich aplikovatelnost v lokálním kontextu. V neposlední řadě byl alespoň v části FTC zaváděn systematický 
přístup k poskytování (především vzdělávacích) služeb konečným příjemcům, tedy systematické plánování 
a načasování dílčích aktivit, které umožňuje komplexnější práci s farmáři. Tyto a další iniciativy ZRS ČR 
v podpořených lokalitách měly dopad nejen na kvalifikaci a kompetence DA, neméně důležitý je také pozitivní 
dopad na motivovanost a činorodost podpořených DA. 

ZRS ČR ovšem neslouží pouze jako dodatečný finanční zdroj pro rychlejší zvyšování kapacity alespoň části FTC 
v podpořených woredách. Podpora přinesla také přidanou hodnotu, která má významný podíl na pozorovaných 
trendech. Jde především o následující efekty: 

 Zavádění nových plodin. Zvyšování diverzity zemědělské produkce v podpořených kebelích je bezprostředním 
efektem ZRS ČR. Evaluace prokázala, že samostatně, tj. bez podpory ZRS ČR, se žádné z podpořených FTC (tedy ani ta 
nejiniciativnější) nepokouší o testování nových plodin a jejich následné zavádění u farmářů. To dokonce platí i pro 
období po ukončení projektu – jakmile realizátor opustí konkrétní FTC, ani ta nejiniciativnější nepokračují 
v samostatném testování nových plodin a maximálně se soustředí na pokračující podporu rozšiřování pěstování 
plodin, které byly zavedeny v rámci projektu. Samotní koneční příjemci přitom pozorují silnou kauzální vazbu mezi 
zavedením nových plodin a zvyšováním kvality života i svého ekonomického statusu. Zemědělci, kteří nové plodiny 
(zeleninu a brambory, v menší míře ovoce a další plodiny) zavedli, uvádějí, že došlo ke zlepšení jejich jídelníčků 
a zároveň získali schopnost přebytky prodávat na místním trhu – nové plodiny tak generují dodatečný příjem. 

 Budování dobré praxe v oblasti zachytávání dešťových vod a s tím spojené posilování zemědělského hospodaření 
v období sucha. FTC posloužila jako demonstrační zázemí pro prezentaci systémů na zachytávání dešťové vody 
a jejího následného využití pro pěstování některých zemědělských plodin v období sucha. Data prokazují, že 
v projektovém regionu dochází ke zvyšování počtu plodin pěstovaných v období sucha (nejčastěji tedy z hodnoty 
nula na jednu plodinu), tento vývoj je do značné míry přičitatelný působení ZRS ČR v projektových lokalitách. 

 Zpracování primární zemědělské produkce. V části FTC byla instalována menší zpracovatelská kapacita. Ve většině 
nejde o přidávání hodnoty v pravém slova smyslu – spíše o mechanizaci manuálně náročných úkonů souvisejících 
s primárním zpracováním (např. mlácení obilí nebo kukuřice, mletí obilí, atd.). Zároveň ale je nutné uvést, že většina 
těchto iniciativ prozatím není úspěšná z důvodu problematické udržitelnosti a nepřináší tedy očekávané efekty. 

Iniciativy ZRS ČR se pokoušely budovat kapacity pro ekonomický rozvoj venkovských lokalit i mimo formální 
strukturu FTC, a to prostřednictvím rozvoje nových zdrojů příjmů, které by snížily závislost farmářů na primární 
zemědělské produkci a diverzifikovaly ekonomickou aktivitu v některých kebelích. Nositeli těchto aktivit měly být 
především kooperativy nebo neformální skupiny. Z hodnocení ovšem vyplývá, že tyto iniciativy byly spíše 
neúspěšné, a to z důvodu problematické udržitelnosti, viz níže.  

Skutečné vnímání příspěvku ZRS ČR k dosahování výše zmíněných pozitivních trendů je ovšem, alespoň na místní 
úrovni, do značné míry „pocitovou“ záležitostí. Především nemateriální podpora posilování kapacit a zkvalitnění 
služeb FTC není na první pohled viditelná. Vnímání síly příspěvku ZRS ČR se z tohoto důvodu napříč kebelemi i 
woredami výrazně liší. Odlišnosti v tomto náhledu jsou způsobeny především aktivitami v oblasti viditelnosti 
podpory a kvalitou partnerské spolupráce mezi realizátorem a lokálními subjekty. Jinými slovy, i v případě špatné 
spolupráce a nízké viditelnosti podpory tato přispívá k rozvoji cílových lokalit, místní subjekty ovšem v takovém 
případě tento rozvoj s působením ZRS ČR nespojují a přičítají jej především iniciativě centrálních institucí. 

4.2.3 Efektivnost logických rámců projektů 

Iniciativy, které byly v rámci sektoru a regionu podpořeny, měly vesměs dobře zpracovány logické rámce podpory, 
zároveň ale byla zaznamenána některá problematická místa: 

 Aktivity projektů se zaměřovaly výhradně na úroveň FTC, zcela opomíjely nadřazenou úroveň woredy. Tato 
skutečnost je logická - cílem projektu bylo působit na úrovni „grassroots“ a podporovat bottom-up řešení 
implementována na úrovni komunit. Tento přístup vykazuje ovšem minimálně dvě slabiny: 

o Státní správa v Etiopii má velmi hierarchický charakter a nelze tak úroveň woredy nezahrnout a soustředit 
se pouze na komunitní úroveň. Aktivity na úrovni komunity je nutné koordinovat s nadřazenými orgány 
woredy a zahrnout strukturu státních úřadů do implementace svých řešení. V opačném případě bude 
implementace projektu považována za netransparentní a realizátor bude podezříván ze snahy obejít 
formální strukturu. Takto vytvořená nedůvěra je zásadní překážkou pro efektivní implementaci projektu, 
tedy pro naplnění naplánovaných aktivit. 
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o Orgány woredy jsou zcela klíčové pro diseminaci testovaných řešení. Pokud má být dopad podpory širší 
než pouze na úrovni podpořených komunit, musí být do řešení zapojené WADO jako nejdůležitější instituce 
pro efektivní rozšiřování těchto inovací do dalších FTC / kebelí. 

Absence aktivit zaměřených na úroveň woredy neznamená, že by byla tato úroveň zcela opomenuta, spolupráce 
s jejími institucemi se ale vyvíjí spontánně a je téměř otázkou náhody (resp. zkušenosti realizátora v daném 
kontextu), zda bez jasného plánu vznikne kvalitní partnerská spolupráce. 

 Na úrovni komunit (kebelí) se projekty naopak z významné části spoléhaly na formální model distribuce inovací 
prostřednictvím modelových farmářů a 1-5 skupin

5
. Evaluace ovšem ukazuje, že tento mechanismus má omezenou 

efektivnost, co se týče skutečně realizovaného transferu. Problémem je především motivace modelových farmářů 
a relevance řešení implementovaných na úrovni modelových farmářů pro ostatní farmáře (modeloví farmáři jsou 
obecně rozvinutější a finančně silnější; inovace implementované nejdříve na úrovni modelových farmářů proto 
nemusí být přenositelné na ostatní farmáře z důvodu jejich horší finanční situace). Různé metody výzkumu 
v evaluaci naznačují, že tento problém se může týkat cca třetiny až poloviny modelových farmářů. 

 Jakkoliv navržené aktivity jsou správně formulované, u části projektů byl zaznamenán problém s jejich správnou 
posloupností a načasováním. Toto bylo především patrné u iniciativ zaměřených na vybudování zpracovatelské 
kapacity. V řadě těchto případů došlo k dodávce zařízení, která předcházela vybudování dostatečně silné a kapacitní 
lokální struktury, která by tato zařízení provozovala. Jejich provoz tak musel být zajišťován přímo kapacitami 
projektového týmu (namísto toho, aby projektový tým zajišťoval pouze podporu pro lokální kapacitu a její rozvoj), 
což vedlo k problematickému předávání a vlastnictví zpracovatelských kapacit ve fázi udržitelnosti (viz níže). 

 Formulace cílů / záměru projektu byla v některých případech příliš ambiciózní, resp. kauzální souvislost mezi 
aktivitami projektu a takto formulovanými výsledky / dopady byla příliš slabá. Postupem času docházelo ale ke 
zpřesňování a zužování formulací cílů / záměrů a jejich kvantifikací. 

4.2.4 Efekty podpory na úrovni místních partnerů 

Instituce woredy se, v případě, že komunikace a koordinace s realizačním týmem dobře fungovala, zaměřily 
především na diseminaci dobré praxe získané projektem. V tomto smyslu jde především o šíření praxe pěstování 
zeleniny, brambor a dalších plodiny, které byly úspěšně prověřeny za podpory ZRS ČR v cílových lokalitách.  

Nebyl zaznamenán žádný přímý dopad projektů na státní instituce na úrovni woredy jako takové. Ty tedy 
nanejvýš plní úlohu facilitátora transferu dobré praxe, samotné ale jsou projektem ovlivněny jen minimálně. 

Jelikož přenos projektové praxe na instituce woredy nepatřil mezi cíle působení projektů ZRS ČR (viz výše), nebyla 
této záležitosti ze strany realizátorů věnována pozornost. Tato absence přitom může mít (a u části projektů také 
má) negativní dopad právě na šíření dobré praxe, která je zásadní pro dosahování cílů projektů nikoliv pouze na 
úrovni ojedinělých kebelí, ale woredy jako celku.  

Na úrovni FTC měly projekty důležitý dopad především na: 

 Zavedení a posílení praxe výuky prostřednictvím demonstrací; 

 Systematický přístup k plánování činnosti FTC (ve formě akčního plánu); 

 Využívání referenční literatury a dalších zdrojů pro vzdělávání. 

Hlavní změna se ovšem týká obsahu aktivit, které FTC realizují – především potom vzdělávání a poradenství – 
který byl obohacen o zkušenosti a poznatky o moderních technologiích a postupech v zemědělském hospodaření. 

4.2.5 Multiplikační efekty v místních komunitách 

Evaluačním týmem nebyly ve vyšší míře zaznamenány příklady iniciativ, které navazují na aktivity projektu 
a rozvíjejí jejich výsledky. Částečně je to dáno tím, že evaluace je realizována příliš brzy, působení projektů nebylo 
ve většině lokalit zcela ukončeno. Hodnocení z lokalit, které realizátoři opustili již do konci roku 2013, ale 
naznačují, že projekty nevedou k významnějším návazným aktivitám. Podpořená FTC se pokoušejí alespoň udržet 
služby, které byly prostřednictvím projektů zavedeny, u většiny z nich ale dochází – v důsledku finanční slabosti 
FTC – spíše k omezování rozsahu poskytovaných služeb. 

Návazné iniciativy byly zaznamenány jen zcela ojediněle. Jedním z příkladů je rozšiřování působnosti a služeb 
kooperativy, která byla založena pro potřeby provozování zpracovatelské kapacity umístěné v dané lokalitě. 
Druhým zaznamenaným dílčím příkladem je iniciativa jednoho z podpořených FTC směřující k posílení spolupráce 
místních producentů při dopravě zemědělské produkce na trh. 

                                                           
5
 1-5 skupina je nejnižší jednotka organizace komunit farmářů. Komunity se dělí do rozvojových skupin a ty dále právě do 1-5 

skupin. Členem 1-5 skupin je jeden modelový farmář a maximálně pět dalších zemědělců, úkolem modelového farmáře je 
aktivně předávat své know-how a zkušenosti členům svých 1-5 skupin a podporovat je v transferu technologií. 
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4.3 Efektivita 

4.3.1 Nákladová optimálnost investic 

Na úrovni výše jednotkových nákladů nebyly v rámci evaluace zaznamenány problematické oblasti. Ve vztahu 
k obvyklým cenám lze implementované projekty označit za nákladově efektivní. Dle zjištění evaluátorů zůstává 
u zkoumaných projektů stále prostor pro zvýšení efektivity v následujících oblastech: 

 Jako problematický lze označit nákup vybavení pro FTC. Při výběru vybavení je třeba brát v úvahu obecně velice 
slabou finanční vybavenost FTC. Mnohokrát bylo nakoupeno vybavení (stroje, zařízení aj.), u kterého bylo již na 
začátku jasné, že místní FTC nebudou schopny financovat jeho provoz a opravy. 

 Nákup vybavení FTC, jako jsou židle, stoly, postele, aj., je sice nutné pro jeho funkci, obecně ale nepřináší téměř 
žádnou přidanou hodnotu – pouze buduje zázemí pro poskytování vzdělávání a pro přespávání DA v místním FTC. 
Cokoliv nad tento základní rámec je nutné považovat za spíše neefektivní investici. V budoucích projektech je tedy 
vhodné racionalizovat dodávky pro vybavení FTC tak, aby tato centra plnila svou funkci, ale zároveň aby ZRS ČR 
nebyla postavena do pozice dodavatele vybavení, nebo dokonce investora (re)konstrukce budov FTC

6
. 

 Nákup terénních motocyklů není efektivní především s ohledem na velmi nízkou finanční kapacitu FTC, které 
nejsou schopny generovat prostředky na jejich údržbu a servis. 

 Jako spíše neefektivní se prokázaly také půjčovny nářadí. Z kvantitativního výzkumu vyplynulo, že jen malé 
procento respondentů je vůbec informováno o možnosti půjčování nářadí a ještě méně respondentů ji  skutečně 
využívá. Výjimkou jsou přenosné postřikovače, kterých ovšem ale na FTC není dostatek. Je tedy vhodnější nakoupit 
opět pouze nutné minimum, které je pro DA nezbytné pro obdělávání jejich vlastních pozemků. 

 Jako značně problematické se ukázaly také investice do komunitních sýpek – žádná ze zřízených nefunguje pro 
předpokládané účely, ale plní pouze funkci skladu. Důvodem je především skutečnost, že farmáři v drtivé většině 
případů nakupují nové osivo pro každou sezónu (využívají nových hybridů distribuovaných centrálními orgány 
prostřednictvím FTC). Tito farmáři již ve většině opustili praxi uchovávání části úrody jako osiva pro budoucí sezónu 
(jedinou výjimkou jsou brambory, kdy v části FTC ještě stále tato recyklace funguje). 

 Relativně nízkou efektivitu vykazují investice do multimediálního vybavení FTC. To ovšem není dáno nízkou 
relevancí tohoto vybavení pro cílovou skupinu, naopak, audiovizuální zpracování školených témat patří mezi 
nejefektivnější metody výuky. Problematická je investice do tohoto vybavení především z důvodu velmi nízkého 
vybavení FTC vhodnými materiály audiovizuální povahy. 

4.3.2 Efektivita v oblasti živočišné výroby 

Jako velmi neefektivní se prokázala většina intervencí v oblasti živočišné výroby. To je dáno především 
skutečností, že této problematice byla věnována pouze okrajová a velmi málo systematizovaná pozornost. 
Farmáři přitom jsou v oblasti živočišné výroby ještě konzervativnější než v rostlinné výrobě (především z důvodu 
nákladnosti pořízení vstupů hospodářských zvířat; zemědělci na těchto pro jejich živobytí často klíčových zvířatech 
neochotně experimentují). Má-li být živočišná výroba součástí působení ZRS ČR, je nutné jí zaměřit podstatně 
vyšší a systematickou pozornost. V opačném případě je vhodnější toto téma v rámci ZRS ČR nerozvíjet. 

4.3.3 Efektivita investic do zpracovatelských a výrobních kapacit 

Zcela zásadní je otázka efektivity v případě investic do zpracovatelských kapacit. Téměř žádná z těchto investic 
totiž v hodnocených projektech efektivní nebyla – většina z instalovaných kapacit není v provozu.  Problém 
spočívá především v načasování investice. Nejprve je nutné vybudovat lokální kapacitu, potom zajistit 
dostatečnou kvalifikaci cílovým uživatelům, a nakonec lze teprve začít využívat danou navýšenou kapacitu. 
Nedodržení této souslednosti, spolu s velmi nízkou finanční kapacitou FTC a částečně také nedostatečnou 
analýzou poptávky po zpracovatelské kapacitě u prvovýrobců i po jejím produktu na trhu, jsou klíčovými důvody 
nízké efektivity těchto aktivit. Blíže viz sekce zaměřená na udržitelnost. 

Opakovaně bylo zjištěno, že nebyly využity nové technologie (úly aj.) pro včelaře. Přestože byly dodány nové úly, 
farmáři používali i nadále své staré (nové úly zůstaly uskladněné). Nová technologie buď v místních podmínkách 
nefunguje, nebo nedošlo k dostatečnému proškolení farmářů pro jejich využití.   

                                                           
6
 V této souvislosti je ovšem zároveň nutné upozornit na skutečnost, že zájem institucí státní správy je přesně opačný: snahou 

státních úřadů je, aby maximum prostředků bylo možné využít pro investice do fyzického zázemí FTC. Nemá-li zůstat čistě na 
schopnosti a vyjednávací zkušenosti realizátora to, do jaké míry „podlehne“ institucím státní správy – a tedy jakou část svého 
rozpočtu de facto přemění na investiční podporu WADO, je nutné rámec podpory pro fyzickou rekonstrukci s těmito 
institucemi velmi pečlivě projednat již ve fázi identifikace. 
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4.3.4 Efektivita zapojení českých a místních kapacit 

Oba realizátoři při implementaci spoléhali na místní týmy. Kapacita těchto týmů se ale výrazně odlišuje. ČvT má 
v projektovém regionu umístěn vlastní realizační tým, který se většinově skládá z místních kapacit. Řízení projektů 
tak bylo do značné míry svěřeno místní kanceláři ČvT (se sídlem v Awasse), zapojení českých pracovníku ČvT mělo 
spíše jen koordinační nebo supervizní charakter. Rovněž pro školení byla využívána lokální kapacita (především ve 
spolupráci s univerzitou v Awasse). Projekty ČZU také disponovaly místní kanceláří, její kapacita byla ovšem nižší 
(od roku 2012 pouze jedna osoba, která působila spíše jako místní koordinátor projektu, než jeho realizátor) 
a samotná realizace projektu zůstávala podstatně více na českém realizačním týmu. Rovněž do vzdělávacích 
a dalších aktivit byly, především v prvních letech realizace, ve vyšší míře zapojeny české kapacity – byť i projekt 
ČZU spolupracoval s etiopskými experty, kteří postupně převzali hlavní roli v realizaci vzdělávacích aktivit. 

Na rozdíl od jiných zemí (především z východní Evropy) nepředstavuje zkušenost českých expertů jako taková 
významnější přidanou hodnotu – transformační zkušenost z ČR, která je v jiných lokalitách tak cenná, není 
v kontextu etiopského venkova relevantní. Z tohoto důvodu považuje evaluační tým za efektivnější řešení právě 
vyšší míru zapojení místních kapacit tam, kde to je možné (obzvláště v případě, kdy se relativně blízko 
projektovému regionu nachází významná zemědělská univerzita)7. Obdobně i vyšší zapojení lokálních kapacit 
v oblasti řízení a koordinace projektu je efektivnější – především s ohledem na blízkost k cílovým skupinám / 
konečným příjemcům a znalosti jejich kontextu. Přílišná „vzdálenost“ klíčového realizačního týmu byla naopak 
častou výtkou cílových skupin vůči řízení projektů ČZU. 

4.3.5 Efektivita: dobrá praxe 

Především jiní donoři (pokud o aktivitách ZRS ČR byli podrobněji zpraveni) a také pracovníci WADO při 
rozhovorech zdůrazňovali jako příklad dobré praxe efektivní cílení poskytované podpory přímo až ke konečným 
příjemcům a naopak relativně malé množství prostředků určených pro management. V porovnání s jinými 
donory jsou projekty ZRS ČR významně efektivnější při distribuci podpory ke konečným příjemcům. 

 

4.4 Udržitelnost 

4.4.1 Strategie odchodu 

Explicitní strategie odchodu nebyly v projektech ZRS ČR formulovány. Jejich absence je zásadním problémem pro 
udržitelnost výsledků projektu i prosté pokračování v provozu kapacit, které byly v rámci projektu vytvořeny. 

V rámci evaluace se tento problém projevil nejcitelněji v případě investic do zpracovatelských kapacit – a to bez 
ohledu na to, zda měly být po ukončení projektu provozovány FTC nebo jinou strukturou. Většina těchto 
zpracovatelských kapacit nebyla v okamžiku realizace evaluace provozována – materiální vybavení (stroje) 
i zázemí (postavené/upravené budovy) ležely ladem a není zřejmé, zda jsou ještě provozuschopné. Tento stav byl 
způsoben především následujícími důvody: 

 Nejasnosti ohledně vlastnictví – u části kapacit není lokálním subjektům zřejmé, kdo je aktuální vlastník. V této 
situaci nepřevezme žádný z lokálních subjektů iniciativu a nezajistí pokračující využívání těchto kapacit. 

 Nejasnosti ohledně role a zodpovědnosti lokálních subjektů. Souvisí s výše uvedeným nedostatkem vlastní 
iniciativy, který byl často pozorován. Pokud není jednoznačně určeno, kdo zodpovídá za jednotlivé činnosti 
potřebné k udržení kapacity, nelze se spoléhat na to, že lokální subjekty personální zajištění dalšího provozu 
a udržení zajistí ze své vlastní iniciativy. Pravděpodobnější je, že nikdo iniciativu nepřevezme a zařízení zůstane ležet 
ladem (všechny klíčové subjekty – FTC, administrativa kebele, administrativa woredy, WADO, příp. další lokální 
struktury, jako např. kooperativy – jsou přesvědčeny, že toto není jejich starost). 

 Nedostatečná kvalifikace. Jakkoliv byla místním subjektům poskytována školení v obsluze vybudovaných kapacit, 
v řadě případů lokální subjekty přesto nemají dostatek znalostí / dovedností, jak daná zařízení samostatně používat.  

Strategie odchodu, pokud by byly formulovány, by se měly zaměřit právě na tyto faktory předání vybudovaných 
kapacit místním subjektům. Absence systematického přístupu k této problematice je jedním z nejvýznamnějších 
důvodů neúspěchu řady investic. 

                                                           
7
 Tím ovšem není řečeno, že by angažování externích (nikoliv nutně českých) expertů nebylo efektivní, je ovšem nutné ve 

vyšší míře analyzovat jejich přidanou hodnotu. Angažování zahraničního experta je rozhodně efektivní v případě, že disponuje 
unikátním know-how relevantním pro místní kontext – zejména tedy ohledně konkrétní aplikovatelné inovace. Angažování 
zahraničního experta může být rovněž vhodné pro potřeby vzdělávání místních expertů a/nebo pracovníků FTC, pokud přináší 
nový pohled nebo unikátní zkušenost s problematikou, která je v místním kontextu relevantní.  
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4.4.2 Nízká finanční kapacita FTC 

Dalším významným problémem udržitelnosti iniciativ ZRS ČR je velmi nízká finanční kapacita FTC. De facto 
jediným vlastním zdrojem financování těchto struktur je prodej zemědělské produkce, která je vypěstovaná na 
demonstračních pozemcích. Dodatečně je možné také využít revolvingového úvěrového mechanismu, ten ovšem 
nepředstavuje zdroj financí pro udržitelnost, ale spíše jen zdroj cash-flow pro FTC (typickým příkladem využití 
revolvingového úvěru je úvěr na nákup semen, který je splacen z výnosů z prodeje úrody). FTC jsou dále 
podporována finančními transfery ze strany WADO, ty ovšem postačují maximálně na běžný provoz. 

Příkladem ohrožení, které nedostatečná finanční kapacita FTC představuje, je dodávka motocyklů do 
podpořených kebelí ve woredě Demboya (která je jedinou, kde bylo působení ZRS ČR skutečně ukončeno již na 
konci roku 2013). V průběhu evaluační návštěvy nebyl nalezen žádný provozuschopný motocykl (dle tvrzení 
zástupců WADO ovšem jeden ze čtyř dodaných motocyklů ještě je pojízdný), hlavním důvodem tohoto stavu je 
nedostatek financí FTC pro běžnou údržbu (natož pro servis). 

Nízká finanční kapacita ohrožuje nejen udržitelnost realizovaných investic, ale i úrovně služeb, které byly 
v jednotlivých FTC vybudovány. Zkušenost z Demboye  ukazuje, že po odchodu realizátorů dochází k výraznému 
snížení rozsahu poskytovaných služeb. FTC sice nadále poskytují vzdělávání za využití praktických ukázek na 
demonstračních pozemcích, kvůli nedostatku financí pro nákup vstupů to ale realizují v omezenějším rozsahu. 

Finanční kapacita je také jedním z důvodů, proč po odchodu realizátorů není pozorováno, že by FTC samostatně 
zaváděla některé další plodiny. Jejich testování totiž může přinést neúspěch – je nutné nejprve vyvinout 
a otestovat nejvhodnější technologii pěstování těchto nových plodin v lokálním kontextu (a to včetně současného 
testování různých odrůd s cílem zjistit, která je pro lokální podmínky nejpříhodnější). Ovšem v situaci, kdy je FTC 
finančně závislé na příjmech z prodeje své vlastní zemědělské produkce, nelze očekávat, že by se DA těchto 
experimentů samostatně, bez podpory externího subjektu nebo alespoň WADO, odvážili. 

4.4.3 Krátká doba realizace projektů a absence víceletých finančních rámců 

Důležitým faktorem limitujícím udržitelnost projektu byla v některých případech příliš krátká doba pro realizaci 
projektu. Má-li dojít ke strukturální změně na úrovni komunit a být zaručena multiplikace, je nutná přítomnost 
realizátora v delším horizontu. Aktuálně realizované projekty jsou v daném časovém rámci schopny dosáhnout 
prosazení inovací, v harmonogramu projektu ovšem již nezbývá dostatek času pro kvalitní předání 
zodpovědnosti za pokračování místním stakeholderům. Především v případě lokalit, kde byl realizátor přítomný 
pouze do roku 2013, převládá názor, že v okamžiku odchodu nebyly FTC ani další podpořené instituce dostatečně 
stabilizované na to, aby mohly dále samostatně udržovat výsledky projektu (viz výše).  

Zástupci DA i akademické sféry se shodují, že prosazení konkrétní inovace do zemědělské praxe alespoň 
poloviny farmářů trvá v průměru cca 3 – 4 roky (testování – „early adopters“ – „early majority“ – prosazení 
inovace, tj. dosažení kritického množství zavedení inovace, který garantuje její udržení). V případě realizovaných 
projektů tak bylo možné často pozorovat, že v důsledku realizace projektu byla otestována a rámcově zavedena 
inovace (např. pěstování zeleniny), projekt byl ale ukončen dříve, než bylo dosaženo, za facilitace realizátorem, 
její prosazení napříč místní komunitou. Toto automaticky neznamená, že by inovace nebyla prosazena, realizátor 
ovšem konečný výsledek – a tedy udržitelnost svých aktivit – již nemůže aktivně facilitovat a „kontrolovat“, její 
prosazení tak závisí na externích okolnostech (především na iniciativě a pro-aktivitě FTC). 

V zemědělském sektoru je tato problematika obzvláště aktuální s ohledem na to, že:  

 proces implementace nelze urychlit – je vždy nutné počkat na konec vegetačního cyklu plodiny a další rozšíření 
inovace je možné uvažovat až v následujícím cyklu; 

 zemědělská produkce je závislá na externích klimatických podmínkách a jejich nepříznivý vývoj logicky proces 
zavedení inovace zpomaluje. Tato skutečnost se obzvláště palčivě projevila v případě dodatečných kebelí ve woredě 
Alaba, kde jeden z realizátorů začal pracovat v roce 2014. V roce 2015 totiž oblast postihlo extrémní sucho, jehož 
dopadem bylo, že zaváděné inovace (pěstování zeleniny) nebyly v této sezóně úspěšně ověřeny. Realizátor ovšem již 
neměl dostatek prostoru, aby v následujícím období napravil škody, které zavádění inovace způsobil tento klimatický 
extrém – projekt sice byl prodloužen ještě o jeden rok, část zemědělců, kteří v roce 2015 testovali pěstování zeleniny 
a v důsledku suchu neuspěli, se ovšem rozhodla, že v roce 2016 tato semena nenakoupí. Realizátor tedy již nemá 
časový prostor tuto skupinu opět přesvědčit o smysluplnosti dané inovace (a musí se spoléhat na to, že místní FTC 
budou dostatečně iniciativní na to, aby v zavádění inovace pokračovala samostatně). 

S problematikou limitů harmonogramů projektů, které ohrožují udržitelnost iniciativ, souvisí také absence 
víceletého finančního rámce projektu. Jednoleté finanční plánování neumožňuje realizátorům své aktivity 
logicky rozvrhnout v delším čase – jak z důvodu nejistoty budoucího financování, tak i pro to, že jsou pevně 
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stanoveny částky, které je nutné v daném roce utratit. Realizátor tak nemůže projekt zahájit postupným 
budováním a posilováním lokálních kapacit (co se týče řízení i odborných kapacit) a teprve po jejich stabilizaci 
pokračovat druhou fází – tedy např. pořízením zpracovatelské technologie. Technologie je nutné pořídit příliš 
brzy v logice projektu, což má významně negativní dopad na udržitelnost. Konkrétní projev tohoto problému byl 
pozorován v kebeli Gabra Fandíte. Z důvodu omezení daného jednoletým finančním plánováním bylo přistoupeno 
k zavádění inovace – pěstování olejnin – v příliš brzké fázi realizace projektu. Olejniny měly být zpracovány v 
budovaném Zpracovatelském centru, které ovšem v době jejich sklizně ještě nebylo provozuschopné. Farmáři, 
kteří se nechali k pěstování olejnin přesvědčit, tak museli tyto plodiny prodat na trhu jako primární produkty 
s výrazně nižším ziskem, než jaký byl slibován z prodeje oleje. V následujících letech proto zájem o pěstování 
olejnin výrazně poklesl – v době realizace evaluační návštěvy nebyly olejniny v této kebeli, dle vyjádření DA a 
zemědělců samotných, téměř vůbec pěstovány. 

4.4.4 Podcenění zdlouhavých administrativních procedur 

Dalším významným limitem udržitelnosti iniciativ ZRS ČR v daném sektoru a regionu bylo nedostatečné 
zohlednění délky administrativních procesů, jejichž absolvování je pro realizaci projektu a/nebo pro dosažení 
udržitelnosti nezbytné. Na několika místech se tak realizátoři kupříkladu potýkali s délkou dodávky 
transformátorů pro přístroje na zpracování zemědělské produkce (ty stále nejsou dodány!). V případě jednoho 
z realizátorů způsobily zdlouhavé administrativní procesy spojené se samotným zahájením působení v cílové zemi 
také výrazné zpoždění startu projektových aktivit, které jen dále akcentovalo problém související s absencí 
víceletých finančních rámců (bylo nutné utratit prostředky ve velmi krátkém čase). 

4.4.5 Institucionální zajištění udržitelnosti ve struktuře státní správy 

Zapojení institucí státní správy na úrovni woredy a partnerský vztah mezi realizátorem a těmito orgány se 
ukazuje jako klíčový především pro vyšší flexibilitu implementace projektů a pro diseminaci výsledků. 
Implementace projektů v kontextu etiopského venkova se, oproti jiným státům, vykazuje značnou rigiditou – 
orgány na úrovni woredy / zóny jsou de facto postaveny do role supervizora projektu. Navíc DA v dané woredě 
jsou vždy přímo podřízeni svému WADO. Spolupráce a koordinace aktivit s WADO i s administrativou woredy jsou 
proto klíčové pro hladký průběh projektu. Přirozeným zájmem WADO přitom je, aby maximum podpory 
směřovala do FTC jako takového (materiální vybavení, atd.). Dosažení určité rovnováhy mezi zájmy WADO a 
realizátora, který má v úmyslu pracovat i mimo tuto „oficiální“ strukturu (například na úrovni kooperativ), proto 
vyžaduje nadstandardní vztahy s institucemi státní správy, které mohou garantovat určitou flexibilitu pro 
implementaci projektu – a tedy možnost implementovat v jednotlivých kebelích / FTC řešení „šitá na míru“ jejich 
podmínkám a kontextu, nikoliv stejné aktivity pro všechny. 

Projekty ZRS ČR v daném regionu vykazovaly velmi odlišné úrovně koordinace a spolupráce mezi realizátory a 
klíčovými institucemi státní správy (zejm. WADO). Nízká úroveň spolupráce a de facto vysoký stupeň nedůvěry 
mezi realizátorem a WADO měly velmi negativní dopad na udržitelnost většiny výsledků projektu. Nebylo 
možné zajistit kvalitní udržitelnost nejen na úrovni vlastnictví výstupů projektu, stejně tak je velmi obtížné nebo až 
nemožné dosáhnout bez podpory WADO multiplikace a replikace projektu ve větším rozsahu. Problematický vztah 
mezi realizátorem a WADO se rovněž negativně podepsal na motivaci a iniciativě DA, která je podmínkou pro 
udržitelnost výsledků v podpořených kebelích. Navíc bylo v přímém důsledku tohoto problému narušeno 
budování instituce, která měla převzít vlastnictví dodaných zpracovatelských technologií a dalšího vybavení. 

 

4.5 Dopady 

4.5.1 Dopady iniciativ ZRS ČR na kvalitu života cílových skupin 

Jak již bylo naznačeno při vyhodnocení kritéria efektivnosti, koneční příjemci v podpořeném regionu registrují 
zvyšování kvality svého života, přičemž tento trend dávají více či méně do souvislosti s působením ZRS ČR 
(podrobněji k otázce přičitatelnosti viz vyhodnocení kritéria efektivnosti). Jsou pozorovány následující trendy: 

 Místní farmáři zvyšují výnosy své zemědělské produkce; 

 Zároveň s tímto dochází k vyšší diverzifikaci hospodaření;  

 V důsledku obou efektů dochází ke zvyšování příjmů zemědělců, jsou schopni umístit na trh větší podíl produkce;  

 S výše zmíněným souvisí také zvyšování nutriční hodnoty stravy konečných příjemců a její diverzity. 

Nad rámec uvedeného významný podíl dotazovaných farmářů rovněž uvádí, že, na rozdíl od minulosti, jsou 
schopni pěstovat některé plodiny také v období sucha. 
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Dotazovaní farmáři uvádějí celou řadu sekundárních efektů rozvoje svého hospodaření. Nejvýznamnějšími jsou 
zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a vzdělávání pro členy rodiny, a obecně vyšší komfort života. 

Příspěvek ZRS ČR k těmto dopadům na kvalitu života spočívá především v následujících iniciativách: 

 Posílení kapacit a kvalifikací DA a rozvoj jejich materiálního zázemí, který vede k poskytování kvalitnějších 
poradenských a vzdělávacích služeb (vč. demonstrací); 

 Zavádění nových plodin; 

 V omezenější míře přenos dobré praxe ohledně zachytávání dešťové vody a přímé vzdělávání zemědělců. 

Zároveň je ale nutné uvést, že dosažený pozitivní dopad je prozatím velmi křehký a vykazuje vysokou závislost na 
příhodných klimatických podmínkách (viz výše – 4.2.1). 

4.5.2 Nerovnoměrná distribuce přínosů pro konečné příjemce 

Nejvýznamnějším neočekávaným dopadem je skutečnost, že distribuce pozitivních dopadů aktivit FTC  není ve 
struktuře místních komunit rovnoměrná – tedy některé skupiny konečných příjemců mají z poskytnuté podpory 
větší užitek než jiné. Poskytnutá podpora je přínosnější pro bohatší členy místních komunit, zatímco chudším 
farmářům přináší menší užitek (a skupině nejchudších členů komunity nepřináší téměř žádný užitek). Intenzita 
přínosů podpory je přímo úměrná velikosti obdělávané plochy a finančním možnostem jednotlivých farmářů. 

Nejchudší farmáři nemohou čerpat klíčové přínosy podpory (dostupnost moderních osiv a efektivní užívání hnojiv 
a dalších zemědělských vstupů). Z důvodu nižší finanční kapacity si nemohou nákup těchto vstupů dovolit, 
aplikace inovací v oblasti technologií pěstování (jako například setí do řádků) jim tak přináší významně nižší 
benefit, než skupinám farmářů, kteří si mohou nákup moderního osiva a hnojiv dovolit. 

V konečném důsledku tak podpora vede ke zvyšování rozdílů mezi bohatšími a chudými členy komunit. Část 
projektů se tento nezamýšlený a de facto negativní efekt podpory pokouší kompenzovat implementací 
specifických opatření zaměřených přímo na nejchudší členy (resp. členky) komunit. Implementace těchto iniciativ 
má, mimo bezprostřední přínosy pro uvedenou skupinu nejchudších farmářů – žen, také pozitivní dopad v tom 
smyslu, že vytváří dobrou praxi a zkušenost s prací s touto cílovou skupinou na straně DA. 

4.5.3 Negativní dopady 

Žádným z respondentů nebyl identifikován negativní dopad, který by byl realizací projektů bezprostředně 
generován. Jistým rizikem je budování závislosti zemědělců napříč regionem na externích dodávkách osiva. 
Vylepšené druhy osiv sice produkují výrazně vyšší výnosy, nelze je ale používat znovu. V důsledku působení FTC si 
tak farmáři v podpořených lokalitách navykli zkonzumovat nebo prodat celou svou produkci a pro další sezónu 
opět nakoupit nové osivo. Pokud mají zájem o využívání moderního osiva, nemají ani jinou možnost. Tímto se 
ovšem stávají závislí na externích dodávkách a ztrácejí soběstačnost. V případě výskytu klimatického extrému 
většího rozsahu (např. sucho) se tak může stát, že nebude k dispozici osivo pro nákup a zemědělci, kteří ztratili 
návyk ukládat část úrody z předchozího roku pro použití pro výsev v následující sezóně, nebudou mít co zasít. 

4.5.4 Dopady na FTC 

V důsledku podpory ZRS ČR je pozorováno posilování důvěry mezi FTC a místními zemědělci. FTC se etablovala 
jako centra znalostí a inovací v zemědělství pro místní komunitu. Farmáři si navykli využívat služeb FTC pro své 
hospodaření, a to zejména poradenství. Přínos služeb FTC pro své hospodaření považuje většina farmářů za 
pozitivní a zároveň uvádí, že v posledních 3-4 letech došlo ke zkvalitnění služeb poskytovaných FTC. 

4.5.5 Synergický efekt projektů 

Potenciální synergické efekty mezi realizátory obou projektů byly využívány ve velmi nízké míře. Mezi oběma 
realizátory probíhala neformální komunikace, společné aktivity projektů se však omezovaly na výměnu zkušeností 
v omezeném rozsahu v rámci „field visits“. Jinak byly projekty implementovány zcela nezávisle na sobě, evaluační 
tým nezaznamenal žádné pokusy o společný postup, sdílení vstupů a kapacit, koordinaci jednotlivých aktivit nebo 
dokonce určitou „dělbu práce“ v rámci poskytování odborností, které byly v obou projektech obdobné. 
 

4.6 Zohlednění průřezových principů 

4.6.1 Řádná správa věcí veřejných 

Zásadní výzvou pro realizátory projektů bylo zajištění dostatečné míry zakotvení v hierarchické struktuře státní 
správy v daném sektoru při zachování flexibility komunitního přístupu v jednotlivých kebelích. Právě míra 
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spolupráce, koordinace a kooperace s klíčovými institucemi na úrovni woredy je v místním kontextu považována 
za jeden z nejdůležitějších aspektů transparentnosti realizátora projektu; místní struktury, a to nejen na úrovni 
woredy, ale dokonce i kebele, jsou velmi citlivé na „obcházení“ formálních struktur a přílišnou autonomii 
realizátora v práci s komunitou. Tato problematika je ještě akutnější v případě, že realizátorem je nestátní 
nezisková organizace, vůči níž je státní správa značně obezřetná. Na druhou stranu však pro implementaci ZRS ČR 
hrozí i opačné riziko, a to příliš velká provázanost s místními strukturami. Ze strany státních institucí je 
pozorována snaha absorbovat dostupné externí finanční zdroje v rámci své struktury – tedy využít donorů jako 
dodatečných finančních zdrojů pro budování centralizovaného systému „extension services“. Takový přístup by 
zcela zanedbával otázku přidané hodnoty ZRS ČR. Realizátoři projektů byli různě úspěšní při nalezení správné 
pozice svého projektového týmu v této komplexní struktuře. Podrobněji viz 4.7.3. 

V rámci iniciativ podpořených ZRS ČR bylo nutné realizovat řadu rozhodnutí týkajících se výběru cílových skupin, 
které budou podpořeny a které podpořeny nebudou – a to jak na úrovni kebelí, tak i na úrovni konkrétních 
konečných příjemců uvnitř kebelí. Evaluační tým ovšem nezaznamenal žádné negativní důsledky tohoto 
rozhodování, což bylo způsobeno především implementací transparentního procesu výběru na základě 
objektivních kritérií a vysokou participací lokálních subjektů na finálním výběru. Tento přístup je možné označit 
za dobrou praxi v oblasti veřejné správy, kterou ZRS ČR v regionu implementovala. 

Jistým deficitem iniciativ ZRS ČR bylo nedostatečné budování řídících struktur a „ownershipu“ v případě lokálně 
podporovaných struktur – tedy především kooperativ a neformálních skupin. Především z důvodu časové tísně 
nebyla dostatečná pozornost věnována odchodu realizátorů z těchto lokalit a předání výsledků místním 
subjektům. Především z tohoto důvodu řada z podpořených subjektů nepokračovala v dalším rozvoji aktivit a 
výsledků a řada z realizovaných investic tak nepřinesla užitek (dodaná nebo vybudovaná zpracovatelská / 
produkční kapacita není využívaná a leží bez užitku). 

Za velmi pozitivní příklad dobré praxe v oblasti řádné správy věcí veřejných evaluační tým považuje cyklus vlastní 
evaluace a učení, který ve svých projektech zavádí ČvT. Při pohledu na souslednost obou generací podpořených 
projektů (eventuálně k tomu je možné přidat ještě třetí generaci – podobný projekt v zónách Gedeo a Sidama), je 
jasně pozorována zpětná vazba mezi hodnocením těchto projektů a formulací nebo způsobem implementace 
následující generace projektu. Typickým příkladem je poznatek o vyšším benefitu podpory pro bohatší a téměř 
žádném přínosu pro nejchudší vrstvy v podpořených lokalitách, který učinila také interní evaluace projektu ČvT I 
v roce 2013. Projekt ČvT II z tohoto důvodu obsahoval aktivity přímo zacílené na 40 nejchudších žen v každé kebeli 
(s potenciálním spill-over efektem u ostatních velmi chudých členů komunity). Obdobně je možné u navazujících 
projektů pozorovat zvyšování důrazu na poskytování vzdělávání přímo zemědělcům (namísto „okliky“ přes 
modelové farmáře) nebo snahy o snížení investic do materiálního vybavení FTC na nezbytné minimum. 

4.6.2 Životní prostředí a klima 

Iniciativy ZRS ČR měly spíše malý dopad v oblasti životního prostředí a klimatu. Konkrétními příklady jsou: 

 Sázení ovocných stromů, jež sekundárně slouží jako protierozní opatření; 

 Lepší management půdy ze strany zemědělců, a to především co se týče aplikace hnojiv, pesticidů a dalších vstupů – 
jejich aplikace je více optimalizovaná a cílená (potenciálně tak zabraňuje nadužívání hnojiv). 

Nebyl zaznamenán žádný negativní dopad ZRS ČR na životní prostředí a klima v daném regionu a sektoru. 

4.6.3 Lidská práva a rovnost mužů a žen 

Všechny iniciativy ZRS ČR vykazují zprostředkované (část dokonce i bezprostřední – zacílené aktivity na nejchudší 
ženy) pozitivní dopady na rovnost mužů a žen v podobě posílení postavení a role žen v místní komunitě. 
Realizátoři především podporovali participaci žen na školeních, v některých FTC byla dokonce realizována školení 
přímo cílená na ženy. Podíl žen na účastnících školení sice stále neodpovídá poměru žen a mužů v zemědělství, již 
samotná účast žen na školení ale je pro účastnice školení pokrokem. Účastnice fokusní skupiny uvedly, že 
participace žen na aktivitách projektu posílila jejich roli v místní komunitě, pociťují, že jejich hlas je více slyšen 
a jsou více zapojeny do rozhodovacích procesů. Specifickým efektem souvisejícím s rolí žen a mužů je podpora 
pěstování zeleniny. To je vnímáno spíše jako úloha žen, posílení důrazu na produkci zeleniny tak zprostředkovaně 
posiluje roli žen v komunitě, resp. jejich roli v zajišťování obživy rodiny (a tím také jejich sebevědomí). 

4.6.4 Viditelnost ZRS ČR 

Viditelnost ZRS ČR byla dostatečná, podstatně vyšší je ale ve woredě Alaba než v ostatních dvou woredách. To 
souvisí především s velmi dobrými vztahy s woredou/WADO, která velmi ochotně vůči ostatním subjektům 
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v regionu (tedy zejména FTC a kebelím) přiznává zásluhy ZRS ČR na zvýšení kvality služeb FTC a zefektivnění 
(i zrychlení) transferu inovací v podpořených kebelích. Naopak, především ve woredě Angacha je tento efekt ZRS 
vnímán velmi málo, zvýšení kvality služeb FTC představitelé kebelí a FTC přičítají spíše podpoře centrální vlády než 
ZRS ČR (a to především z důvodu obtížného vztahu mezi WADO a realizátorem). 

Vysoká viditelnost ovšem může mít také negativní dopad na reputaci ZRS ČR. To bylo zaznamenáno především ve 
woredě Angacha z důvodu frustrace místních subjektů ze stavu Zemědělského poradenského centra i z důvodu 
příliš vysokých očekávání (která vznikala patrně z důvodu chybné komunikace). 

 

4.7 Sektorový pohled, syntéza 

4.7.1 Koordinace a komunikace mezi českými aktéry ZRS působícími v Etiopii v daném sektoru 

Potenciál vzájemné spolupráce a koordinace byl využit ve velmi malé míře. Realizátoři působili ve stejném čase 
v sousedních regionech a implementovali projekty velmi podobného charakteru, mezi projektovými týmy ovšem 
nebyly nastaveny žádné formální komunikační kanály. Mezi projektovými týmy probíhala komunikace, ovšem 
spíše na neformální úrovni – představitelé projektu se znají a neformálně spolu konzultují své zkušenosti. Jistá 
míra spolupráce byla zaznamenána pouze v oblasti diseminace výsledků projektů a výměny dobré praxe. Byly 
realizovány vzájemné návštěvy v rámci „field days“, tedy akcí, které slouží k šíření dobré praxe obecně. 

Nad rámec výše uvedeného žádný z realizátorů nepotvrdil spolupráci obou subjektů na realizaci aktivit projektu 
ani ve vztahu k jednání s místními úřady. Obzvláště překvapivé to je především v případě aktivit realizovaných ve 
woredách Demboya (Člověk v tísni, 2011 – 2013) a Angacha (ČZU, 2011 – 2015) – jde o relativně malé woredy, 
které spolu sousedí (centra obou wored jsou od sebe vzdálena cca 15 km), jsou umístěny ve stejných 
geografických a klimatických podmínkách (oblast vrchoviny ležící v nadmořské výšce nad 2000 metrů, v kontrastu 
k nížinaté woredě Alaba) a především spadají do stejné zóny. Oba realizátoři tak nezbytně museli komunikovat se 
stejnými úřady a osobami v institucích zóny, nebyla ovšem v tomto smyslu zaznamenaná žádná koordinace ani 
spolupráce. Stejně tak realizátoři nekoordinují své aktivity ve vztahu ke státní distribuční společnosti Ethiopian 
Electric Power, která projektům v Angache i Demboyi „dluží“ již dávno zaplacené transformátory pro připojení 
zpracovatelských strojů k elektrické energii.  

Nebyla rovněž zaznamenána žádná spolupráce ve smyslu vzájemné výměny školících materiálů, referenční 
literatury, atd., nebo dokonce spolupráce na jejich zpracování.  

4.7.2 Propojenost projektů s aktivitami ostatních donorů 

V daném regionu a sektoru působí jen minimum jiných donorů. 

Jednou z organizací, která v regionu částečně působí, je FarmAfrica (woreda Alaba). Dle vyjádření WADO ovšem 
působí zcela nezávisle na oficiálních strukturách a zaměřuje se výhradně na distribuci osiva, v oblasti transferu 
technologií se nijak neangažuje. Realizované projekty nebyly s tímto donorem v kontaktu. 

Dalším donorem, který se v cílovém regionu částečně angažoval, je Food for the Hungry (F4H). V čase realizace 
projektů ZRS ČR ovšem již byly iniciativy F4H ukončeny (jakkoliv mají místní představitelé naději, že organizace se 
do regionu znovu vrátí). Mezi realizátory a touto organizací neproběhla žádná koordinace, někteří ze zástupců 
WADO ovšem uvádějí, že projekty ZRS ČR byly úmyslně cíleny na kebele, v nichž F4H nebyla činná. Pouze 
v jednom případě bylo zaznamenáno, že se realizátor pokusil navázat na aktivitu F4H, a to v oblasti rozvoje 
včelařství. F4H dodalo do regionu moderní úly, které se realizátor pokusil (nezávisle) využít pro vzdělávání 
v oblasti moderních metod včelařství. Stejně jako ostatní iniciativy zaměřené na včelařství ovšem byla tato 
iniciativa spíše neúspěšná. F4H se aktuálně angažuje také ve woredě Sidama, která leží poblíž woredy Alaba, 
zaměřuje se ovšem především na distribuci osiva farmářům těžce zasaženým suchem. 

V zóně Sidama působí také organizace Mashav (tj. agentura pro rozvojovou spolupráci Ministerstva zahraničních 
věcí Izraele), která zde provozuje modelové farmy zaměřené na pěstování avokáda (a v menší míře také manga). 
Mezi organizací a realizátorem projektů ZRS ČR – Člověkem v tísni probíhala spolupráce v oblasti vzdělávání 
zemědělců v pěstování ovoce. Člověk v tísni využil kapacit a zázemí modelové farmy Mashav pro školení v této 
oblasti. Jistá spolupráce v tomto smyslu proběhla také s projekty ČZU. 

V případě projektu ČZU byla realizovaná společná terénní mise FAO a World Food Programme s cílem 
identifikovat potenciál pro společný návazný projekt, tato iniciativa ovšem nakonec nebyla úspěšná. 
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4.7.3 Spolupráce realizátorů s partnerskými institucemi 

Spolupráce realizátorů s partnerskými institucemi, tedy především WADO, se výrazně odlišovala. Spolupráce mezi 
WADO Angacha a realizačním týmem ČZU byla velmi problematická, mezi oběma stranami panovala velká 
nedůvěra a obezřetnost. Důsledkem toho, mimo jiné, byla skutečnost, že nedocházelo ke koordinaci (natož 
spolupráci) mezi projektovým týmem a institucemi woredy – taková koordinace ani nebyla možná. Jakkoliv byly 
tyto instituce formálně v pozici partnerů projektu, o skutečném partnerství nelze v tomto případě hovořit. 
Realizační tým se pokoušel své aktivity realizovat navzdory tomuto chybějícímu zakotvení v hierarchické 
struktuře – tedy prací přímo v komunitách za občasného angažování nadřazených institucí na úrovni zóny (ve 
fázích projektu, kdy aktivity institucí woredy nabíraly ve vztahu vůči projektu přímo destruktivní charakter). 
Jakkoliv šlo v této problematické situaci o patrně jediný možný přístup, měl negativní dopady na realizaci projektu 
jako celku. Jedním z projevů tohoto ohrožení byla kupříkladu neochota WADO uvolňovat zaměstnance FTC na 
školení organizovaná realizátorem. Obdobně se problematický vztah s WADO velmi negativně projevuje na 
udržitelnosti aktivit8. V průběhu implementace iniciativ realizátora se sice podařilo vzájemný vztah mezi oběma 
institucemi částečně napravit, ani na konci realizace projektu ovšem nebylo možné hovořit o skutečně partnerské 
spolupráci. Jedním z dalších negativních efektů této skutečnosti je velmi nízká angažovanost WADO na 
diseminaci dobré praxe generované projektem napříč dalšími FTC ve woredě Angacha. 

Naopak, spolupráce druhého realizátora, ČvT, s partnerskou WADO ve woredě Alaba je oběma stranami 
označovaná za příkladnou. Kvalitní partnerská spolupráce se projevuje především ve vyšší flexibilitě, kterou 
realizátor při implementaci svých projektů požívá a ve spolupráci na šíření dobré praxe a její multiplikaci v dalších 
kebelích. Oba tyto faktory hrály důležitou roli při implementaci projektů ZRS ČR ve woredě Alaba. Konkrétním 
projevem dobré spolupráce je kupříkladu skutečnost, že v návazném projektu se ČvT mohl více zaměřit na cílenou 
podporu nejchudších členů místních komunit, která zcela nezapadá do rámce standardních činností FTC a probíhá 
částečně mimo „formální“ struktury. O něco méně intenzivní byla spolupráce realizátora ČvT s WADO Demboya. 
Zástupci woredy v uvádějí, že v některých aktivitách nebyly orgány woredy dostatečně konzultovány a realizátoři 
projekt raději implementují prostřednictvím přímého kontaktu s DA. 

4.7.4 Aktivity realizátorů navazující na hodnocené projekty nad rámec české bilaterální spolupráce 

K rozvoji návazných aktivit přistupují oba realizátoři značně odlišným způsobem. 

Pro zástupce ČZU byla implementace hodnocených projektů spíše negativní zkušeností a realizátor v tomto 
okamžiku cíleně nerozvíjí jakékoliv další aktivity v Etiopii. S tím souvisí také skutečnost, že jeho lokální 
projektový tým ukončil činnost a uzavřel kancelář v Angache. 

Člověk v tísni představuje pravý opak: realizace iniciativ ZRS ČR organizaci umožnila stabilizovat přítomnost 
organizace v podpořeném regionu i okolních regionech a posloužila jako „odrazový můstek“ k dalším aktivitám 
(ovšem organizace v regionu působila již před zahájením hodnocených projektů, cca od roku 2004, kdy byla 
v Alabě postavena modelová škola). Lokální tým realizátora tedy pokračuje v dalších rozvojových aktivitách 
a iniciativách. Navazující iniciativy zahrnují například: 

 Podpora zemědělského poradenství v zónách Gedeo a Sidama, která je de facto replikací, resp. třetí generací této 
iniciativy (kdy první dvě generace představují hodnocené projekty ČvT I a ČvT II). Projekt je financován z prostředků 
ČRA a zčásti z vlastních zdrojů ČvT. 

 Iniciativy bezprostředně reagující na katastrofální sucho z roku 2015, které se zaměřují na distribuci vody, budování 
a opravy vodních zdrojů, distribuci vstupů pro zemědělské hospodaření (semen, hnojiv), zemědělské vzdělávání, 
osvětu v oblasti hygienických návyků a další iniciativy. Iniciativy byly financovány ze zdrojů zahraničních donorů 
(International Rescue Committee, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 

 Programy pro zlepšení výživy v zónách Sidama a Gedeo – financováno z vlastního programu „Skutečná pomoc“. 

 Iniciativy zaměřené na správu vodních zdrojů ve woredě Alaba, včetně rozvoje lidských zdrojů v tomto sektoru; 
financovány z prostředků ČRA a vlastních zdrojů ČvT. 

 Iniciativy zaměřené na zvyšování ekologické stability v daném regionu – podpořeno ČRA a vlastními zdroji ČvT. 

4.7.5 Relevance tématu ve střednědobém pohledu a relevance projektů tohoto charakteru do budoucnosti 

Z realizovaných rozhovorů na úrovni státní správy (celostátní, region, woredy), stejně jako ze strategických 
dokumentů Etiopie jednoznačně vyplývá, že řešené téma (posilování kapacit poradenských a školících služeb, 

                                                           
8
 Mimo jiné také tím, že WADO dlouhodobě odmítalo navrhovaný institucionální rámec pro zajištění udržitelnosti – a i po 

finálním souhlasu s tímto uspořádáním pokračovalo v cíleném oslabování této struktury, například požadavky na výměnu 
managementu nebo neschválením business plánu 
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podpora transferu inovací) i metoda projektu (implementace podpory prostřednictvím sítě FTC a doplňkové 
přímé intervence v komunitách) jsou relevantní i do budoucnosti. FTC jsou postupně budovány a jejich 
dobudování bude ještě značnou dobu trvat. O to relevantnější je podpora ZRS ČR, poněvadž generuje příklady 
dobré praxe a „modelová“ FTC, jejichž replikace usnadní pokračující naplňování vládní strategie. Tato skutečnost 
je rovněž příležitostí pro viditelnost ZRS ČR, poněvadž právě FTC, jejichž rozvoj byl českou vládou podpořen, jsou 
a nadále budou (ve vzrůstající míře) představovány jako modelové případy. 

4.7.6 Perspektiva rozvoje cílových lokalit 

V cílových lokalitách je pozorováno několik hrozeb, které mohou zásadně ohrozit jejich budoucí rozvoj: 

 Extrémní klimatické podmínky. Především woreda Alaba je ve vyšší míře těmto extrémním výkyvům vystavena. 
Lokalita byla v roce 2015 zasažena extrémním suchem, které likvidovalo výsledky ze dvou pěstebních sezón, v roce 
2016 potom lokalitu postihly ničivé záplavy, které měly opět velmi negativní dopad na zemědělskou produkci. 

 Nedostatek vody a vodních zdrojů. Chybějící dostupnost vodních zdrojů je dalším kritickým limitem rozvoje 
zemědělství v cílové lokalitě. 

 Postupující eroze a znehodnocování zemědělské půdy. 

Mají-li být intervence ZRS ČR i v budoucnosti úspěšné, měly by mít komplexnější charakter (viz níže – 4.7.7) 

4.7.7 Syntéza: doporučení pro budoucí iniciativy v daném sektoru a regionu 

Jak je uvedeno výše, podpora ZRS ČR je relevantní potřebám cílových regionů a je velmi pravděpodobné, že bude 
relevantní i nadále a že tato relevance dokonce s postupným dobudováváním systému FTC poroste. Klíčovou 
otázkou pro budoucí iniciativy tak je především, jakým způsobem lze dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty této 
podpory.  

Samotné budování lokalizovaného systému zemědělských poradců by, dle názoru evaluačního týmu, nebylo 
efektivním cílem ZRS ČR v sektoru zemědělství v daném regionu. V konečném důsledku by totiž nešlo o nic jiného, 
než o navýšení rozpočtu WADO pro vybudování a provoz jednotlivých FTC. Takový přístup je sice preferovaný ze 
strany centrálních institucí, nepřinesl by ovšem téměř žádnou přidanou hodnotu. 

Právě otázka přidané hodnoty je klíčová pro stanovení správného zaměření ZRS ČR. Přidaná hodnota 
evaluovaných iniciativ ZRS ČR k rozvoji podpořených lokalit / FTC byla identifikována v následujících oblastech: 

 Lepší a relevantnější a relevantnější vzdělávání DA, které je šité na míru lokálnímu kontextu. Vzdělávání 
poskytované DA v rámci projektu ZRS ČR je, oproti obecnému vzdělávání poskytovaného WADO, specifičtější, jde 
více do hloubky problematiky, je tematicky zacílené (nikoliv obecné a povrchní), zaměřené na inovace a soustředí se 
na praktickou aplikaci. Přidanou hodnotou vzdělávání je také jeho poskytování v menších skupinách a využívání 
vizuálních nástrojů. DA proto hodnotí vzdělávání poskytované v rámci ZRS ČR jako kvalitnější ve vztahu k jejich 
kvalifikaci a více motivující. 

 Zpracované a relevantní publikace, metodologie a další materiály v amharštině, využitelné pro předávání dobré 
praxe i jako referenčních materiály. 

 Důraz na praktické ukázky, demonstraci a diseminaci. 

 Zapojení obyčejných farmářů do procesu transferu inovací a obecně dosah na úroveň komunity. 

 Efektivní posilování motivace a činorodosti podpořených DA. 

 Podpora diverzifikace zemědělských aktivit prostřednictvím testování nových plodin a facilitace jejich zavádění. 

 Testování nových technologií, které je možné s relativně nízkými náklady replikovat (systémy na záchyt vody, 
zelinářské školky, atd.) 

Potenciální přidanou hodnotou je rovněž posilování kapacit pro zpracování zemědělské produkce a generování 
nových zdrojů příjmů pro místní komunitu. Jeho většímu rozvinutí v hodnocených projektech ovšem bránily 
problémy diskutované v hodnocení udržitelnosti. 

V obecné rovině jsou tedy správným cílem pro intervenci ZRS ČR nikoliv systém jako celek, ale jeho „mezery“, 
které vládní podpora opomíjí (jsou příliš specifické a pod rozlišovací úroveň „globálních“ programů), a v jejichž 
důsledků na řadě míst sice FTC de facto vznikají, neplní ale své úkoly. 

Zároveň je nutné zdůraznit, že kapacity ZRS ČR jsou relativně omezené a nejsou dostatečné pro generování 
systémové změny (a to ani na úrovni woredy). Cílem ZRS ČR by proto měla být podpora projektů, které jsou 
replikovatelné v dalších lokalitách. Jinými slovy, podpora by se měla zaměřit na testování a zavádění inovací 
a konkrétních řešení, která mohou být multiplikována v jiných komunitách.  
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5 Shrnutí závěrů9 

Relevance 
1. Relevance iniciativ podpořených ZRS ČR je obecně vysoká. Práce v komunitách se správně opřela na formální 

institucionální strukturu, která je budována centrální státní správou Etiopie, a využila tuto strukturu k implementaci 
aktivit, které jsou v souladu s transformační strategií země (především transfer inovací a technologií v zemědělství, 
vzdělávání a trénink, zvyšování zpracovatelské kapacity, atd.) 

2. Projekty jsou obecně vnímány jako relevantní také ze strany cílových skupin. Mezi jednotlivými woredami se ovšem 
vnímání relevance odlišuje, a to především v důsledku chyb v implementaci, nikoliv z důvodu chybných cílů. 

3. Ve většině případů jsou aktivity podporující rozvoj zemědělství implementované institucemi státní správy a realizátory 
ZRS ČR v souladu. Ovšem názory na některé konkrétní aspekty rozvoje zemědělství (např. podpora nezávislosti 
zemědělců versus vyšší výnosy z exkluzivních dodávek osiva) se mohou odlišovat. Pokud nejsou dobře komunikovány, 
nesou potenciál vzniku nedorozumění nebo dokonce konfliktů mezi realizátory ZRS ČR a především WADO. 

Závěry sektorové evaluace k relevanci 

Relevance ZRS ČR ve vztahu k 
potřebám sektoru 

Relevance je hodnocena jako vysoká 

Relevance ve vztahu ke 
strategickým dokumentům 
Etiopie a ZRS ČR 

Relevance je hodnocena jako vysoká 

Relevance aktivit ZRS ČR ve 
vztahu k aktivitám státní správy  

Relevance je hodnocena jako spíše vysoká. Na úrovni cílů se projekty ZRS ČR 
a institucí státní správy prakticky shodují. V konkrétních důrazech ovšem mohou 
být rozdíly (soběstačnost zemědělců, zapojení struktur mimo státní správu, 
zacílené intervence na nejchudší členy komunity). Flexibilita realizátora v tomto 
smyslu závisí především na kvalitě spolupráce s orgány na úrovni woredy. 

Celkově je relevance podpory ZRS ČR v sektoru zemědělství v Etiopii hodnocena jako vysoká. 
 

Efektivnost 
4. Celkové cíle iniciativ ZRS ČR byly napříč projektovým regionem naplněny, s výjimkou oblastí, které v roce 2015 postihlo 

extrémní sucho (i zde ale je pozorován pozitivní trend, který byl suchem přerušen). Tato skutečnost ovšem nezbytně 
neimplikuje efektivnost intervencí ZRS ČR, na pozorované trendy měla vliv řada dalších iniciativ. 

5. Podpora v oblasti zvyšování kvality, dostupnosti a relevance služeb zemědělského poradenství a vzdělávání pro místní 
zemědělce byla ve většině lokalit efektivní. Především vzdělávání je potom napříč všemi subjekty považováno za 
nedůležitější přínos ZRS ČR na úrovni kebelí. 

6. V cílových lokalitách došlo ke zvýšení dostupnosti kvalitních zemědělských vstupů, pokusy zvýšit konkurenceschopnost 
místních zemědělců prostřednictvím vybudování kapacit pro produkci s vyšší přidanou hodnotou (tedy zpracovatelské 
kapacity) byly naopak ve většině spíše neefektivní. Jako neefektivní se prokázaly také aktivity zaměřené na inovace 
v oblasti chovu hospodářských zvířat a iniciativy zaměřené na modernizaci včelařství. 

7. Logické rámce byly vesměs dobře zpracovány, zároveň byla identifikována následující problematická místa: 

 Část iniciativ dostatečně neakcentovala důležitost podpory místních institucí, především na úrovni woredy, jako 
zásadní předpoklad pro fungování navrženého logického rámce. Aktivity směřované na instituce na úrovni woredy 
obecně chyběly ve všech iniciativách, přičemž partnerská spolupráce s těmito institucemi je klíčová pro hladkou 
implementaci projektů a (především) pro diseminaci výsledků projektů. Právě důraz na diseminaci a šíření dobré 
praxe je v logických rámcích upozaděn. 

 Zejména projekty z první vlny se výrazněji spoléhaly na šíření inovací a know-how v komunitách prostřednictvím 
institutu modelových farmářů. V realitě se ale prokázalo, že tento transfer mezi modelovými a ostatními farmáři 
nefunguje tak efektivně, jak projekty na počátku předpokládaly – přímý transfer „obyčejným“ farmářům je v řadě 
případů efektivnější a relevantnější. 

 Především u aktivit investičního charakteru nebyla v logických rámcích dostatečně rozpracována posloupnost 
jednotlivých aktivit; správné seřazení a načasování těchto aktivit má pro efektivnost investice zásadní význam. 

8. U projektů pozitivní vývoj na úrovni indikátorů výsledků a dopadů ve směru jejich vyšší specifičnosti a měřitelnosti. 
9. Multiplikace iniciativ ZRS ČR na lokální úrovni je (alespoň prozatím) spíše jen ojedinělá. Po odchodu realizátora se lokální 

instituce zaměřují hlavně na udržení výsledků, které byly s podporou realizátora dosaženy, ale dále je nerozvádějí. 

Závěry sektorové evaluace k efektivnosti 

Efektivnost hodnocených iniciativ ZRS ČR 
ve vztahu k jejich formulovaným cílům 

Efektivnost je hodnocena jako spíše vysoká až vysoká. 

                                                           
9
 Zde je uveden výběr relevantních závěrů, jejich širší seznam je přiložen v příloze č. 15. 
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Efektivnost ve vztahu k přičitatelnosti 
pozorovaných trendů působení projektů 
ZRS ČR 

V závislosti na schopnosti projektu šířit dobrou praxi, kvalitě spolupráce 
mezi projektovým týmem a v neposlední řadě působení externích 
podmínek je efektivnost hodnocena jako spíše nízká až spíše vysoká.  

Efektivnost iniciativ na podporu 
zpracování zemědělské produkce a 
generování nových příjmů 

Efektivnost je hodnocena jako nízká. V žádné z hodnocených kebelí 
nedošlo ke změně ekonomického chování místních zemědělců 
(produkce s vyšší přidanou hodnotou, nové produkty, atd.) – s výjimkou 
pěstování nových plodin. 

Efektivnost z pohledu komplexnosti 
intervenčních logik 

Efektivnost je hodnocena jako spíše vysoká. 

Efektivnost z pohledu multiplikace  Efektivnost je hodnocena jako nízká. Nebyly zaznamenány samostatné 
iniciativy, které by na realizaci ZRS ČR navázaly, po odchodu je spíše 
pozorována stagnace. 

Celkově je efektivnost podpory ZRS ČR v sektoru zemědělství v Etiopii hodnocena jako spíše vysoká. Trendy 
pozorované v regionu jsou v souladu s formulovanými cíli, příspěvek ZRS ČR k těmto trendům se ovšem napříč 
projekty značně odlišuje. Cílem do budoucna by měla být identifikace přidané hodnoty ZRS ČR a její diseminace / 
multiplikace napříč regionem. 

 
Efektivita 
10. Ve vztahu k obvyklým cenám byly hodnocené iniciativy nákladově efektivní, výše (jednotkových) nákladů jako taková 

odpovídá realizovaným aktivitám. 
11. Dalším limitem pro efektivitu investic do těchto kapacit je nesprávné seřazení jednotlivých kroků v podpoře investic. 
12. Investice do materiálního vybavení FTC přinášejí velmi malou přidanou hodnotu, resp. neexistuje souvislost mezi výší 

investic do materiálního vybavení a kvalitou služeb poskytovaných FTC. Pokud je zajištěno základní minimum vybavení 
(dostatečné zázemí pro vzdělávání, práci a přespávání DA), investice nad tento minimální standard nepřináší žádnou 
přidanou hodnotu a nejsou efektivní. 

13. Podpora půjčoven nářadí se ukázala jako spíše neefektivní – nástroje jsou používány téměř výhradně pro potřeby DA při 
obdělávání jejich pozemků (nejsou tedy využívány lokálními farmáři) – a pro tento účel byly investice nepřiměřeně 
vysoké. Velmi nízkou efektivitu vykazují rovněž investice do živočišné produkce, komunitních sýpek a ve většině případů 
také do zpracovatelských technologií. 

14. Obecně je nízká efektivita části aktivit způsobena především příliš širokým zaměřením iniciativ ZRS ČR. Pro posílení 
efektivity je nutná vyšší míra koncentrace. 

15. Efektivita projektu do vysoké míry souvisí se zkušeností realizátora. Méně zkušený realizátor s nedostatečně rozvinutými 
sítěmi je méně schopný bránit se požadavkům WADO na investice do materiálního zázemí WADO / FTC. 

Závěry sektorové evaluace k efektivitě 

Efektivita ve vztahu 
k optimálnosti nákladů 

Efektivita je hodnocena jako spíše vysoká 

Efektivita ve vztahu ke 
smysluplnosti nákladů (tj. 
financování takových výdajů, 
které generují požadovanou 
změnu). 

Efektivita z tohoto pohledu se napříč projekty značně odlišuje. Především v závislosti 
na podílu investic do zpracovatelských a výrobních kapacit a do rozvoje živočišné 
výroby na celkových nákladech projektu je efektivita z tohoto pohledu hodnocena 
jako nízká (vysoký podíl investic) až spíše vysoká (nižší podíl investic, vysoký podíl 
nákladů na vzdělávání a transfer inovací) 

Efektivita ve vztahu 
k zapojení českých a 
místních kapacit 

Efektivita se napříč realizátory výrazně odlišuje a nelze ji vyhodnotit obecně. Vyšší 
podíl zodpovědnosti za implementaci a řízení projektu na místní úrovni ovšem má na 
efektivitu z tohoto pohledu pozitivní dopad. 

Celkově je efektivnost podpory ZRS ČR v sektoru zemědělství v Etiopii hodnocena jako spíše nízká až spíše vysoká, 
a to především v závislosti na stupni koncentrace podpory a kvalitě řízení implementace iniciativ. 

 
Dopady 
16. Podpora ZRS ČR jednoznačně posílila kapacitu FTC a relevanci jejich služeb pro místní zemědělce. Zvyšuje se jejich 

důvěra vůči DA a s tím i využívání poskytovaných služeb (neplatí ovšem pro woredu Alaba v posledních letech – 
především z důvodu extrémního sucha). Z důvodu posilování kapacit FTC je pozorováno, že v podpořených oblastech 
dochází k rychlejšímu učení zemědělců a výrazně rychlejšímu zavádění inovací. 

17. V cílových regionech dochází ke zlepšování kvality života konečných příjemců. Mimo primární efekt v podobě vyšších 
výnosů zemědělské produkce a vyšších příjmů jsou pozorovány sekundární efekty jako lepší přístup ke  službám v oblasti 
zdravotnictví a vzdělávání nebo zvyšování komfortu života. 
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18. Koneční příjemci ve většině také zaznamenávají zlepšování kvality stravy a zvyšování její nutriční hodnoty v důsledku 
vyšší diverzity surovin používaných ke stravování (zejména potom vyšší míra konzumace zeleniny). 

19. V části podpořených lokalit dochází, především v důsledku úzké spolupráce s WADO, k aplikaci vytvořené dobré praxe 
s pěstováním zeleniny a brambor (omezeněji i dalších plodin) v dalších, nepodpořených regionech.  

20. Přínosy poskytnuté podpory jsou ovšem distribuovány nerovnoměrně – v důsledku nastavení klíčových iniciativ FTC je 
podpora přínosnější pro bohatší vrstvy společnosti než pro chudší; nejchudším členům komunity nepřináší téměř žádný 
užitek. V konečném důsledku tak ZRS ČR zprostředkovaně přispívala k prohlubování rozdílů mezi bohatými a chudými. 

21. Specifické iniciativy zacílené na podporu nejchudších členů komunit jsou relevantní, prozatím se ale jejich dopad na 
kvalitu života těchto osob nestačil projevit. Tyto iniciativy ale jednoznačně posilují sebedůvěru a iniciativu podpořených. 

Závěry sektorové evaluace k dopadům 

Dopady iniciativ ZRS ČR na kvalitu 
života konečných příjemců 

Dopady jsou hodnoceny jako spíše vysoké až vysoké, ovšem jejich úroveň je 
stále velmi „křehká“ ve vztahu k externím vlivům. 

Dopady mimo podpořené lokality Dopady jsou hodnoceny jako spíše nízké až spíše vysoké, a to především 
v závislosti na stupni a kvalitě spolupráce mezi WADO a realizátorem. Dobrá 
spolupráce zajišťuje diseminaci výsledků především v oblasti diverzifikace. 

Celkově jsou dopady podpory ZRS ČR v sektoru zemědělství v Etiopii hodnoceny jako spíše vysoké. 

 
Udržitelnost 
22. Většina dodaných zpracovatelských kapacit a další investiční podpora prokázala nízkou udržitelnost. Důvody této nízké 

udržitelnosti jsou především následující: 

 Nedostatečně propracované a implementované strategie odchodu – obzvláště potom v oblasti vlastnictví; 

 Zdlouhavé administrativní procedury - především se zavedením elektrické energie (stroje stojí ladem i několik let); 

 Nedostatečné kompetence na úrovni místních subjektů společně s nedostatečnou institucionální kapacitou 
(především v oblasti managementu); 

 Nejednoznačně formulované role a zodpovědnosti lokálních subjektů (na úrovni kebele a woredy) a konkrétních 
osob (souvisí s implementací strategií odchodu); 

 Nízká finanční kapacita FTC; 

 Nedostatek iniciativy a pro-aktivního přístupu u klíčových osob lokálních subjektů (opět částečně souvisí 
s implementací strategií odchodu). 

23. Omezená schopnost generovat vlastní příjmy a obecně ekonomická slabost FTC je významným limitem pro udržitelnost 
výsledků. Konkrétní projevy dopadů nedostatečné ekonomické síly FTC k udržení výsledků byly pozorovány ve woredě 
Demboya – většina služeb zavedených s podporou ZRS ČR musela být z hlediska rozsahu omezena. 

24. Krátká doba implementace projektů a absence víceletých finančních rámců jsou zásadními překážkami pro udržitelnost: 

 Doba pro vytvoření kritického množství lokálních zemědělců, kteří implementují zaváděnou inovaci (což je zárukou 
pro její udržitelnost) je odhadována na 3-4 roky. Do té doby je nutné její zavádění facilitovat a podporovat. 

 Při zavádění inovací v zemědělství je nutné počítat s délkou vegetačních cyklů – ty není možné urychlit. 

 Náhodný výskyt extrémních klimatických projevů (sucho, záplavy) kriticky ohrožuje důvěru farmářů v inovace a jejich 
motivaci je zavádět. Při příliš krátkém projektu již nezbývá čas důvěru znovu systematicky vybudovat. 

 Ekonomické benefity inovací se mohou prokázat až po několika letech. Není-li zemědělcům po tu dobu poskytována 
podpora, existuje významné riziko opuštění implementace této inovace. 

 Krátká doba a jednoleté finanční rámce nutní realizátory k překotnému zavádění technologií v době, kdy na ně 
lokální instituce ještě nejsou připraveny. 

 V místním kontextu je pro udržitelnost zcela zásadní partnerská spolupráce s institucemi na úrovni woredy. 
Především v případě nového realizátora trvá vybudování důvěry a partnerství s těmito institucemi delší čas. 

25. Realizátoři odcházejí příliš brzy - projekty jako by byly opuštěné uprostřed realizace. Zajištění udržitelnosti tak zahrnuje 
celou řadu „neznámých“. Udržitelnost se spoléhá na externí faktory, které realizátor nemá kapacitu ovlivnit nebo 
facilitovat. Skutečné prosazení inovací závisí na iniciativě konkrétních DA, diseminace a multiplikace závisí na iniciativě 
WADO – to vše bez možnosti pokračující facilitace ze strany realizátora, který již v regionu nepůsobí. 

26. Především v lokalitách, kde realizátoři působili jen od roku 2014, je udržitelnost plně závislá na kvalitě místních DA, 
především potom na jejich činorodosti a pro-aktivním přístupu.  

Závěry sektorové evaluace k udržitelnosti 

Celkově je udržitelnost iniciativ ZRS ČR v sektoru zemědělství v Etiopii hodnocena jako nízká až spíše nízká, a to 
především z důvodu velmi krátké doby realizace projektů a jednoletých finančních rámců, špatně 
implementovaných (nebo neexistujících) strategií odchodu, nízké finanční kapacity FTC, nízké míry pozornosti 
věnované pozdějším fází cyklu zavádění inovací a nedostatečně kontrolovaného vlivu externích faktorů na 
udržitelnost. 
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Sektorový pohled a sektorově významné závěry evaluace průřezových principů 
27. Potenciál vzájemné spolupráce a koordinace projektů byl využit ve velmi malé míře. 
28. Propojenost projektů s aktivitami ostatních donorů byla malá vzhledem k tomu, že v daném regionu a sektoru působí 

jen minimum jiných donorů. 
29. Jediným zaznamenaným případem spolupráce s jinými donory byla spolupráce s organizací Mashav v oblasti vzdělávání 

zemědělců v pěstování ovoce (ČvT využil modelovou farmy Mashav). 
30. Úroveň spolupráce s partnerskými institucemi se značně lišila – ČvT obecně navázal lepší vztahy s WADO než ČZU. Na 

tento aspekt by měl být v budoucnu kladen vyšší důraz. 
31. V projektech obecně chyběly aktivity systematicky zaměřené na úroveň woredy. Byl proto nejen zaznamenán velmi 

malý efekt podpory na způsob práce a fungování těchto institucí, absence institucí woredy v aktivitách projektů 
ohrožuje diseminaci dobré praxe a replikaci výsledků projektu. 

32. Spolupráce s částí wored přesto byla na vysoké úrovni, šlo ovšem spíše o „vedlejší produkt“ realizace projektu, než 
o systematicky realizovanou aktivitu. Dobrá spolupráce na úrovni woredy se prokázala jako klíčová podmínka pro 
diseminaci výsledků projektu i obecněji pro jeho úspěšnou implementaci. 

33. Téma projektu i metoda (modernizace zemědělství, budování „extension services“) je relevantní i ve střednědobém 
pohledu a jeho relevance pravděpodobně poroste. 

34. Příspěvek ZRS ČR k pozorovaným pozitivním trendům v oblasti rozvoje a modernizace zemědělství v podpořených 
lokalitách spočívá především v následujícím: 

 Zvyšování kvalifikace a motivace DA  

 Rozvoj materiálního vybavení FTC umožňující poskytování kvalitnějších služeb a podporující častější přítomnost DA 
v místní komunitě 

 Vybudování podmínek pro praktické ukázky nových technologií a dalších inovací 

 Přímá podpora diverzifikace zemědělství prostřednictvím zavádění nových plodin 

 V omezenější míře podpora rozvoje zemědělství v období sucha – především prostřednictvím demonstrací systémů 
na záchyt dešťové vody a přímého vzdělávání zemědělců 

35. Především zavádění nových plodin, demonstrace systémů pro podporu pěstování v období sucha a v omezenější míře 
zavádění zpracovatelských kapacit (byť se z různých důvodů ve většině případů prokázalo jako neudržitelné – viz níže) 
jsou klíčové body přidané hodnoty působení ZRS ČR v cílových lokalitách. 

36. Přidaná hodnota intervence ZRS ČR obecně spočívá v rozvoji služeb, které jsou vysoce relevantní, ovšem nejsou součástí 
systému vládní podpory a v jejich replikaci za využití lokálních kapacit. 

37. Za hrozby budoucího rozvoje cílových lokalit lze považovat klimatické podmínky (výskyt extrémních jevů), nedostatek 
vody a erozi půd. 

38. Nedostatečná míra koncentrace a propojování projektů ZRS ČR do komplexnějších řešení limituje efektivitu i efektivnost 
projektů v oblasti využívání synergických vazeb. 

39. Přidaná hodnota ZRS ČR může být maximálně využita v případě podpory finančně méně náročných projektů, které jsou 
replikovatelné v dalších lokalitách a jejich hlavní přidanou hodnotou je získaná znalost. 

40. Cyklus evaluace a učení se pro lepší zaměření následujícího projektu realizovaný ČvT je příkladem dobré praxe. 
41. Iniciativy ZRS ČR vykazují pozitivní dopady na rovnost žen a mužů – část projektu byla zaměřena na podporu nejchudších 

žen, posílení role žen v místních komunitách jako producentek – zelenina, chov zvířat). I přesto se ale účast žen na 
vzdělávacích aktivitách pohybovala maximálně do 30 %. 

 

6 Doporučení 

Doporučení formulovaná na základě uvedených závěrů jsou představena v tabulkách níže. Reagují na klíčové 
závěry evaluace především v oblasti efektivnosti a udržitelnosti. Jedním z nejdůležitějších doporučení je 
prodloužení doby realizace projektů a zavedení víceletého finančního rámce tak, aby bylo možné věnovat 
náležitou pozornost nikoliv pouze zavedení inovace, ale především její inkubaci, verifikaci a následně rozšíření 
v podpořené komunitě i mimo ni. Implementace doporučení rovněž umožní efektivnější investice do 
zpracovatelských a dalších kapacit, které vyžadují správné rozložení aktivit v delším čase (samotná investice je 
potom až završením celého procesu.). 

Doporučení se také zaměřují na problematiku přidané hodnoty ZRS ČR v kontextu zvyšování kapacity struktur, 
které jsou zaváděny centrální vládou Etiopie. Přidaná hodnota by měla spočívat především v testování 
konkrétních inovací relevantních lokálnímu kontextu, které jsou ovšem replikovatelné v širším regionu – pokud se 
ukáže jejich smysluplnost. 

Projekty tohoto charakteru jsou spíše méně náročné na investice a jejich hlavní přidanou hodnotou je získaná 
znalost. Projekty zaměřené na zavádění inovací prostřednictvím pořízené investice mohou být bezpochyby 
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přínosné na úrovni konkrétní kebele, jejich replikovatelnost ale je – s ohledem na velmi nízkou finanční kapacitu 
FTC i WADO – minimální. Replikace takové inovace tedy bezprostředně vyžaduje zajištění dalších externích zdrojů. 

V rámci hodnocených projektů se výše naznačenému modelu blížila podpora distribuovaná ve woredě Alaba. Má-
li ale jít o efektivní model, projekty musí zahrnovat aktivity bezprostředně zacílené na identifikaci, sběr 
a zpracovávání získané dobré praxe do srozumitelné podoby, cílené komunikační a PR aktivity směřující na 
populaci regionu i jeho instituce, aktivity specificky zaměřené na viditelnost pilotních projektů a propagaci 
jejich přínosů v lokální komunitě, atd. 

Má-li dojít k posílení aktivit zaměřených na viditelnost a replikaci, je nezbytné posílit v realizovaných projektech 
důraz na institucionalizovanou a systematickou spolupráci s orgány woredy. V designu těchto projektů by mělo 
dojít k jasnému rozdělení rolí: intervence ZRS ČR slouží k identifikaci, testování a verifikaci inovací na lokální 
úrovni, facilituje jejich rozšíření mezi lokálními zemědělci a sbírá objektivní informace o dopadech inovace na 
místní zemědělce. Úkolem orgánů woredy potom je rozšíření ověřené inovace v měřítku celé woredy10. 

Z obecného pohledu považuje evaluátor za nutnou vyšší míru koncentrace a propojování projektů do 
komplexnějších řešení (případně by měly být propojeny s aktivitami dalších donorů v zájmu komplementarity). 
V současné době je v regionu realizováno příliš mnoho izolovaných projektů, které nejen že fragmentují 
přítomnost ZRS ČR v regionu, navíc také oslabují synergie, které mezi těmito projekty jednoznačně existují. 
Samotná podpora rozvoje a modernizace zemědělství není dostatečná, poněvadž nebere v úvahu externí vlivy, 
které mohou její efektivnost výrazně limitovat. Podpora ZRS ČR pro zemědělský sektor by tak měla být doplněna 
iniciativami v oblasti WASH a agro-lesnickými opatřeními a dalšími iniciativami zaměřenými na zmírňování eroze 
zemědělské půdy a posilování ekologické stability území. Toto propojování dílčích projektů do komplexnějších 
celků již ze strany ČRA je realizováno – v projektové oblasti je implementována řada dalších projektů zaměřených 
právě na problematiku vody a jejího zadržení v krajině, hospodaření s přírodními zdroji, eroze, atd. Pokračováním 
v této podpoře by mělo docházet k propojování projektů do větších celků a využívání jejich synergií. 

Dle usnesení Vlády ČR č. 631/2016 budou pro rok 2017 podporovány právě projekty v sektorech voda a sanitace, 
lesnictví a zemědělství (navíc také vzdělávání a zdravotnictví). Propojení těchto vzájemně souvisejících sektorů ve 
společných projektech realizovaných v konkrétním místě a čase umožní vyšší efektivitu ZRS ČR – sektory jsou 
provázány výraznými synergickými vazbami. 

6.1 Doporučení procesního a systémového charakteru 

Doporučení Stupeň Oblast PCM Hlavní adresát 

Prodloužit dobu realizace projektů a zavedení víceletého finančního rámce. 1 Programování ČRA 

V případě realizace více grantových projektů, které jsou časově, tematicky 
a/nebo geograficky blízko, vytvořit formalizovanou koordinační platformu pro 
realizátory. 

2 
Implementace 

ČRA 

Posílit monitoring v projektech prostřednictví zvýšení kvality monitorovacích 
indikátorů a povinného systematického sběru dat. 

2 
Monitoring a 

evaluace 
ČRA 

Podpořit širší uplatnění procesu sebe-evaluací a sledování implementace 
doporučení. 

3 
Monitoring a 

evaluace 
ČRA 

Vytvořit systém pro reporting kritických problémů v oblasti interakce s orgány 
státní správy. 

1 
Implementace MZV - ZÚ, 

(doplňkově ČRA) 

Prodloužení doby realizace projektů a zavedení víceletého finančního rámce. Závěry evaluace jednoznačně 
prokazují, že krátká doba realizace a jednoleté finanční rámce jsou zásadními omezeními pro udržitelnost projektů 
(závěr č. 11, 24-26). Krátká doba realizace způsobuje, že realizátor odchází v okamžiku, kdy situace 

                                                           
10

 Alternativou (která ovšem nevylučuje předchozí přístup) je koncentrace na realizaci komplexního pilotního projektu v jedné 
lokalitě, který v sobě bude zahrnovat také významnější investice do zpracovatelských technologií. V takovém řešení ovšem 
doporučuje evaluační tým zaměření na komplexní zpracovatelský řetězec jedné vybrané komodity (např. konkrétní druh  
ovoce/zeleniny vhodný k pěstování v lokalitě), který bude zahrnovat nejen podporu prvovýrobců, ale také zpracování 
finálního produktu s vyšší přidanou hodnotou a především jeho uvedení na trh (ideálním případě exportní). Obdobný přístup 
aplikuje Mashav se zaměřením na produkci avokáda pro export v zóně Sidama. Mimo samotný zpracovatelský řetězec by 
měla být podpora zaměřena také na zmírňování negativních projevů externích podmínek, tedy především na rozvoj 
hospodaření s vodou (ideálně včetně závlahových systémů), posílení ochrany půdy před erozí a degradací, atd. Iniciativy 
tohoto typu není efektivní implementovat na úrovni pouze jedné kebele, bude nutné aplikovat klastrový přístup. Zcela 
nezbytné potom je vytvořit pro pilotní projekt tohoto typu dostatečně dlouhý časový rámec tak, aby bylo možné iniciativu 
vybudovat postupně od základních struktur (u projektu tohoto typu tedy je nutné strategické rozhodnutí). 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Evaluační zpráva 

      23 
  listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.   

v podporovaných FTC není stabilizovaná. Zavádění inovací je dlouhý proces, který vyžaduje poskytování podpory 
(např. ve formě supervize, koučinku, atd.), dokud není dosaženo kritického množství implementujících zemědělců. 
Brzký odchod způsobuje, že udržitelnost závisí na faktorech, které nejsou plně pod kontrolou realizátora – tedy 
především na motivovanosti a iniciativě místních DA. Jednoleté finanční rámce potom způsobují, že případné 
investice jsou realizovány příliš brzy – realizátor musí utratit prostředky alokované na daný rok. Příliš brzká 
investice, která předchází vybudování stabilní kapacity, je zásadním ohrožením budoucí udržitelnosti. 

Koordinační platforma: Evaluace prokázala, že i přes existenci významných synergických potenciálů mezi 
realizátory nebyl tento potenciál téměř vůbec využit (27). Potenciálních synergií mezi příbuznými projekty ZRS ČR 
(kterých i v tomto okamžiku je v daném regionu implementováno několik) bude lépe využito, pokud bude ze 
strany ČRA vytvořena určitá koordinační platforma, které se realizátoři budou účastnit. Ta může mít kupříkladu 
podobu výročních konferencí / workshopů, na kterých budou jednotliví realizátoři prezentovat dosažené výsledky 
za poslední rok, realizované aktivity, atd.  

Posílení monitoringu: V rámci realizovaných projektů bylo možné pozorovat pozitivní trend směrem 
k relevantnějším a více SMART indikátorům na úrovni výsledků (cílů) a částečně i dopadu (záměr) (7). Tento vývoj 
by měl být dále podpořen zvýšením důrazu na kvalitu indikátorů, především na jejich relevanci ve vztahu k řešené 
intervenci (tj. kauzální souvislost) a měřitelnosti. Projekt ČvT II generoval dobrou praxi v oblasti monitoringu, kdy 
byly provedeny kvantifikace klíčových indikátorů na počátku (baseline) a na konci (endline) realizace projektu (40). 
Je také vhodné uvažovat o zavedení praxe sběru baseline a endline hodnot v kontrolních komunitách (kebelích), 
které nejsou vystaveny účinku podpory. Tato praxe by poskytla nesmírně cenná referenční data pro vyhodnocení 
efektivnosti a dopadů podpory. Sběr těchto dat by měl mít formu podmínky pro realizaci projektu stanovené ČRA. 

Širší uplatnění sebe-evaluací: Závěry evaluace identifikovaly sebe-evaluaci realizovanou ČvT jako významný příklad 
dobré praxe v oblasti řádné správy věci veřejných i co se týče relevance a efektivnosti projektů (40). Důsledkem 
sebe-evaluace projektu ČvT I byla vyšší kvalita projektu ČvT II především v oblasti relevance, efektivnosti a rovněž 
dalších kritérií. Tato praxe by proto měla být uplatňována také v dalších projektech. V případě umožnění realizace 
delších projektů (5 let) by měla být zavedena praxe evaluace v polovině období (mid-term). V takovém případě, 
stejně jako v případě realizace návazného projektu, by součástí evaluačního procesu měl být systém sledování 
implementace přijatých doporučení. Jedním z důležitých předpokladů rozvoje sebe-evaluací je stanovení 
uznatelnosti nákladů na její realizaci, včetně nákladů sběru dat pro monitoring (viz předchozí doporučení). 

Reporting kritických problémů: Ve velmi hierarchizovaném a centralizovaném prostředí státní správy v Etiopii je 
kapacita a síla realizátora vůči úřadům státní správy značně omezená. Vzhledem k centralizaci politického 
rozhodování navíc má nedostatek kooperace a koordinace s orgány státní správy fatální dopad na výsledky 
projektů (bez ohledu na důvod tohoto problému). Konkrétním projevem této skutečnosti v realizovaný projektech 
je, mimo jiné, skutečnost, že i přesto, že transformátory pro projektové lokality, které by zajistily napojení 
dodaných technologií do elektrické sítě, byly zaplaceny již před několika lety (v některých případech cca 4 roky), 
tyto transformátory stále nebyly dodány (22). Je proto vhodné, aby byl zaveden systém, kdy realizátoři budou mít 
možnost / povinnost tyto problémy reportovat tak, aby bylo případně možné využít pákového efektu zapojením 
dalších úrovní a subjektů – zejména potom kapacity Zastupitelského úřadu jednat s orgány na centrální úrovni.  

6.2 Doporučení k projektové tématice 

Doporučení Stupeň Oblast PCM Hlavní adresát 

Při designu projektových rámců věnovat zvýšenou pozornost dopadům projektů na 
cílové skupiny chudších farmářů; zajistit vyvážené přínosy napříč komunitou. 

1 
Identifikace, 
Formulace 

realizátoři, 
doplňkově ČRA 

Zvýšit důraz na vzdělávání cílových skupin, především potom cílových skupin 
obyčejných farmářů; podpořit vzdělávání nejen v zemědělství, ale také v dalších 
činnostech zajišťujících udržitelnost projektů. Mimo vzdělávání posílit aktivity 
zaměřené na supervizi, facilitaci a koučink v cílové lokalitě, a to především u cílové 
skupiny DA. 

1 

Formulace 

realizátoři 

Explicitně požadovat formulaci strategie odchodu a podporovat její implementační 
rámec. 

1 
Formulace 

ČRA 

Zvýšit důraz na genderově-specifické vzdělávání a dále posilovat participaci žen. 
3 

Identifikace, 
formulace 

ČRA 
a realizátoři 

Eliminovat nebo oslabit aktivity a investice s nízkou efektivitou, především potom 
racionalizovat investice do materiálního vybavení.  

2 
Implementace 

realizátoři 

Posílit důraz na analýzu ekonomiky podporovaných investičních aktivit. 1 Implementace ČRA 
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Rozvíjet aktivity zaměřené na komunikaci, PR, advocacy, atd., posílit strategický 
přístup ke komunikaci a diseminaci. 

2 
Formulace  

realizátoři 

Zavést do projektových rámců aktivity směřující na orgány woredy, zahrnout 
pracovníky orgánů woredy mezi cílové skupiny intervencí. 

2 
Identifikace, 
formulace 

ČRA 

Důraz na vyváženost přínosů napříč komunitou: Jedním z klíčových závěrů evaluace je fakt, že realizovaná 
podpora přináší maximální benefit bohatším farmářům, zatímco ti nejchudší nečerpají téměř žádný přínos (20). Je 
proto nutné věnovat zvýšenou pozornost formulaci aktivit zacílených bezprostředně na nejchudší vrstvy místních 
komunit. Především projekt ČvT II v tomto smyslu poskytuje dobrou praxi, kterou je možné dále rozvíjet (21). 
Úkolem ČRA v tomto smyslu je zdůraznit cílovou skupinu chudých a/nebo vyloučených farmářů při zadání 
formulace (grantových) projektů. Realizátoři by měli cílovou skupinu zdůraznit při formulaci. 

Důraz na vzdělávání, supervizi a koučink: Vzdělávání konečných příjemců i DA je napříč všemi subjekty považován 
za nejpřínosnější aktivitu implementovanou s podporou ZRS ČR (5). Právě kvalita a zacílenost vzdělávání 
s ohledem na lokální kontext je přidanou hodnotou realizovaných projektů (viz výše), kterou je vhodné 
v budoucích projektech ještě více posílit. Při rozvoji těchto aktivit evaluační tým doporučuje následující: 

 Mimo vzdělávání zaměřené bezprostředně na zemědělské technologie a inovace poskytovat také vzdělávání 
v oblastech, které se vztahují k zajištění udržitelnosti výsledků (resp. dodaných vstupů – investic). Mimo vzdělávání 
v oblasti technického používání dodaného vybavení, řízení podniků a podnikání obecně, účetnictví a financí a dalších 
témat zajišťujících udržitelnost založených / podpořených podniků (kooperativ) toto zahrnuje také budování lokální 
kapacity v údržbě a servisu dodaných investic. Tímto opatřením může být docíleno snížení nákladů na údržbu 
a servis, a tedy zvýšení jejich udržitelnosti (23). 

 Zvyšovat důraz na přímé vzdělávání nemodelových farmářů. Evaluace prokázala nižší účinnost transferu inovací 
prostřednictvím modelových farmářů (7). Ti ovšem přesto nadále zastávají důležitou úlohu v implementaci inovací, 
přístup k modelovým farmářům a ostatním konečným příjemcům musí být vyvážený s ohledem na místní kontext. 

 Posílit důraz na audiovizuální materiály a vizuální pomůcky. Řada z podpořených FTC sice byla vybavena 
audiovizuální technikou, ovšem její efektivita je velmi nízká z důvodu nedostatku audiovizuálních vzdělávacích 
materiálů. Názornost vzdělávání podpoří transfer nabytých znalostí do praxe. 

 Zvýšit kvalifikaci a kapacitu DA v oblasti technik a metod vzdělávání dospělých. Horší udržitelnost projektů je 
částečně způsobena také nedostatečnou zkušeností DA s tím, jak efektivně vzdělávat dospělé osoby (26). 

 Zavést další nástroje, kterými bude realizátor dohlížet a facilitovat šíření inovace v komunitě i její další diseminaci 
a, v neposlední řadě, také zajišťovat iniciativu a motivovanost DA. Příliš brzký odchod realizátorů (25) neumožňuje 
věnovat vyšší pozornost otázce šíření, verifikaci a diseminaci inovací v komunitě, realizátoři navíc nedisponují 
nástroji pro podporu těchto procesů. Udržitelnost inovace – tedy to, zda dosáhne kritického množství aplikací, které 
udržitelnost a případně multiplikaci zajistí – již je proto zpravidla závislá na osobní iniciativě a motivovanosti DA (26). 
Rozvoj podpůrných nástrojů, kterými bude realizátor facilitovat uvedené procesy podpoří udržitelnost a multiplikaci.  

 Věnovat větší pozornost posilování finanční kapacity FTC. Mimo posilování vlastních zdrojů příjmu FTC např. 
prostřednictvím rozvoje pěstování plodin s vyšší přidanou hodnotou na pozemcích FTC by podpora projektu měla 
zahrnovat také zvyšování kvalifikace DA v oblasti finančního plánování a strategií rozvoje organizace. 

Strategie odchodu: Nedostatečně formulované strategie odchodu patřily ke klíčovým limitům udržitelnosti 
projektů (22). Realizátoři se dostatečně dlouhou dobu nevěnovali předávání výstupů místním strukturám a jejich 
odchod byl v řadě případů příliš „náhlý“. V důsledku toho nemají místní aktéři jasně vymezené role 
a zodpovědnosti, jsou zaznamenány nejasnosti ohledně ownershipu a chybí samostatná iniciativa na straně 
lokálních aktérů (kteří si zvykli na to, že iniciativu vyvíjí zástupci realizačního týmu). V budoucích projektech by 
proto měly být jednoznačně formulovány strategie (plány) odchodu realizátora s výčtem jednotlivých kroků 
a jejich časovou sousledností. Doporučení je bezprostředně provázáno s doporučením na prodloužení délky 
realizace projektu – strategie odchodu musí být postupná a naplánována do víceletého období. Úkolem ČRA je 
zavést požadavek na formulaci strategií odchodu při formulaci (grantových) projektů jejich budoucími realizátory. 

Participace žen: Posilování participace žen patří k jednomu z úspěchů ZRS ČR v cílovém regionu (41), přesto ovšem 
není potenciál zvýšení participace žen dostatečně. Jedním z nástrojů pro další posílení participace žen jsou cílené 
analýzy, které by identifikovaly genderově-specifické aspekty plánované podpory. Konkrétní opatření potom 
mohou být navržena (budoucími) realizátory při formulaci. 

Eliminace nebo oslabení málo efektivních aktivit: Evaluace identifikovala nízkou efektivitu investic do materiálního 
vybavení FTC (včetně vybavení nářadím) (12, 13). V budoucích projektech by mělo docházet k vyšší racionalizaci 
těchto nákladů tak, aby bylo financováno pouze „nezbytné minimum“ nutné k řádnému fungování FTC. 

Důraz na analýzu ekonomiky podporovaných investic: Nedostatečná analýza ekonomiky byla příčinou neúspěchu 
části investic do zpracovatelských kapacit v podpořených iniciativách ZRS ČR. Instalacím a zřizování 
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zpracovatelských kapacit by proto měla vždy předcházet kvalitní ekonomická analýza na úrovni business plánu 
tohoto zařízení. Zpracováním business plánu předepsaného obsahu by měla být ze strany ČRA podmíněna 
realizace investic do zpracovatelských kapacit. 

Aktivity zaměřené na komunikaci, PR, atd.: Klíčem pro budoucí projekty by měla být replikovatelnost testovaných 
a verifikovaných řešení (32; také část 4.7.7). Má-li být replikace podpořena, musí realizátoři zvýšit důraz na 
procesy šíření dobré praxe. Realizátoři musí věnovat více pozornosti sběru informací o dopadech inovací, jejich 
zpracování do srozumitelné a atraktivní formy a dále šíření těchto informací napříč regionem spolu se šířením 
povědomí o práci v podpořených lokalitách obecně. Je proto vhodné, aby budoucí projekty mimo samotnou 
formulaci aktivit na podporu šíření dobré praxe a „nastolování“ relevantních témat v rámci regionu zahrnovaly 
také strategičtější přístup ke komunikaci, především tedy zpracování komunikačního plánu. 

Zapojení orgánů woredy do projektů: Má-li docházet k šíření dobré praxe a replikaci úspěšně otestovaných 
a verifikovaných řešení napříč regionem, je nezbytně nutná úzká spolupráce projektového týmu s orgány woredy, 
zejm. WADO(31, 32). Projekt by měl mít kapacitu poskytovat zaměstnancům WADO/woredy v tomto směru 
podporu a proces diseminace systematicky facilitovat. Nezbytnou podmínkou pro to je zařazení WADO mezi 
cílové skupiny budoucích projektů ze strany ČRA. 

6.3 Doporučení k pokračování ZRS ČR v daném sektoru a zemi 

Doporučení Stupeň  Oblast PCM Hlavní adresát 

Zvýšit koncentraci podpory ZRS ČR v daném sektoru a zemi a úžeji formulovat strategický 
přístup k podpoře zemědělství. 

1 
Programování 

MZV 

Pokračovat v podpoře „extension services“ se zvýšením důrazu na replikovatelnost 
podpory a diseminaci. 

1 
Identifikace 

ČRA  

Podporovat komplexnější, kros-sektorové projekty. 1 Identifikace ČRA  

Zvýšit v logických rámcích resp. logických modelech budoucích projektů důraz na správné 
nastavení časové souslednosti plánovaných aktivit. 

2 
Formulace 

ČRA 

Zvýšit důraz na zkušenosti uchazeče a/nebo jeho lokálního partnera s cílovým regionem a 
jeho institucemi při výběru realizátorů projektů. 

2 
Identifikace 

ČRA 

Koncentrace podpory a strategický přístup: Dle závěrů evaluace byla jednou z významných problémů přístupu 
nedostatečná koncentrovanost podpory, resp. její přílišná šíře (14, výše)11. Dochází k „rozmělňování“ prostředků 
mezi větší počet vzájemně neprovázaných aktivit a podpory většího počtu projektů12. V budoucnosti by se 
podpora měla koncentrovat do menšího počtu větších projektů a na menší počet „strategických“ podporovaných 
aktivit. Součástí strategického přístupu by, dle názoru evaluačního týmu, měla být rovněž koncentrace na menší 
území – taková koncentrace povede spíše k vybudování inovačního potenciálu, který bude dál replikován do 
značné míry bez nutnosti významnější intervence ze strany ZRS ČR. Prvním krokem ke koncentraci je vymezení 
menšího počtu prioritních oblastí, ke kterému již došlo. Aktuální Program vymezuje podporu geograficky na území 
několika wored, je vhodné uvažovat o dalším zúžení. Rovněž je vhodné zaměřit se na koncentraci na úrovni dílčích 
cílů, které mají bezprostřední vliv na výběr způsobů, kterými bude podpora implementována.  

Zacílení podpory: Evaluační tým doporučuje pokračovat v podpoře poradenských a vzdělávacích služeb pro 
zemědělce s důrazem na rozvoj transferu inovací v pilotních komunitách a jejich následnou diseminaci v měřítku 
woredy / zóny. Podrobněji viz výše v kapitole 6. 

Podpora komplexních kros-sektorových projektů: Propojení dílčích iniciativ v sektorech, které budou 
v následujícím období, dle Usnesení vlády č. 631/2016 podporovány do komplexních projektů významně posílí 
synergické vazby (viz výše), a tedy zvýší efektivitu ZRS.  V konečném důsledku implementuje řešení, které 
reflektuje celý komplex příčin nízké efektivity zemědělství v regionu, nikoliv pouze jeden z jeho projevů. Základní 
podmínkou pro naplnění tohoto doporučení je formulace poptávky po komplexních kros-sektorových projektech 
v dotačních výběrových řízeních, resp. umožnění tohoto způsobu implementace v Programu a koncentraci 
podpory alokované pro jednotlivé sektory do kros-sektorových výběrových řízení. Jako spíše neefektivní se 
ukázaly ex-post snahy o vzájemnou koordinaci realizátorů jednotlivých projektů (27, 28).  

                                                           
11

 Jednou z oblastí, která nepřinesla téměř žádný benefit, byla kupříkladu podpora rozvoje živočišné výroby (21) (jako 
efektivní je možné tuto podporu označit pouze v případě distribuce ovcí a koz nejchudším ženám, zde ale nešlo o inovaci 
chovných praxí, ale o distribuci „kapitálu“ pro budoucí obživu). Stejně tak byly značně neefektivní inovace v oblasti včelařství. 
12

 V tomto řešení evaluační tým nespatřuje žádnou významnou přidanou hodnotu, naopak dochází ke zdvojování výdajů na 
administrativu a management, tím spíše, že nedocházelo k žádnému využití synergií mezi oběma realizátory. 
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Zvýšení důrazu na správné nastavení časové souslednosti aktivit: Logické rámce, jejichž zpracování je po 
realizátorech vyžadováno, do jisté míry opomíjejí aspekt souslednosti (a provázanosti) aktivit, tedy správného 
pořadí jejich implementace (7, 2) i vzájemnou kauzální souvislost mezi aktivitami jako takovými. Evaluace přitom 
ukázala, že příliš „nedočkavá“ realizace některých aktivit je jedním z důvodů problematické udržitelnosti části 
výstupů / výsledků, poněvadž generuje nízký „ownership“ lokálních subjektů. Jde především o příliš brzké 
investice, které předcházejí vybudování stabilní lokální kapacity pro jejich provoz. V důsledku tak musí být daný 
stroj nebo jiná kapacita de facto provozována místními zástupci realizačního týmu. Tato skutečnost, společně 
s nedostatečně rozvinutými strategiemi odchodu (viz výše), způsobuje jejich problematickou udržitelnost. 
Hodnotitel proto doporučuje zavést požadavek na alternativní nebo doplňkové zpracování projektové logiky 
prostřednictvím logických modelů, teorií změn, atd., které lépe zdůrazní časové hledisko a provázanost aktivit. 

Důraz na zkušenost při výběru realizátorů: Evaluace jasně prokázala, že pro realizátora bez zkušeností a sítí 
v lokálním kontextu je implementace projektu značně obtížná, a to především z důvodu komplexní hierarchické 
struktury státní správy, v níž musí realizátor nalézt své správné místo, a velké byrokratické zátěže (15). 
Nedostatečně silná pozice „nového“ realizátora navíc, jak evaluace ukázala, má významné dopady na efektivitu 
projektu i na jeho flexibilitu. V případě realizace projektu institucí bez zkušeností z dané země a lokality je proto 
nutné klást silný důraz na její spolupráci se zkušeným lokálním partnerem. 

 

 

 

7 Přílohy 
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Partnerská země (země realizace): 

Etiopie 

Projektové lokality: 

Alaba Special Woreda, zóna Kembata Tembaro 

Název projektu v českém a anglickém jazyce: 

„Podpora zemědělců a zemědělského 
vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, Region 
Jižních národů, Etiopie“ 

„Support of farmers and agricultural education 
in Damboya and Alaba Woreda, Southern 
Nations, Nationalities and Peoples Region, 
Ethiopia“ 

 

Sektorové zaměření: 

Zemědělství 

Obživa 

 

 

 

Gestor: 

Česká rozvojová agentura 

Realizátor: 

Člověk v tísni 

Období realizace – měsíc/rok zahájení projektu: 

04 / 2011 

Měsíc/rok ukončení projektu: 

12 / 2013 

Celkové čerpání v CZK ze ZRS ČR: 

10 250 000 Kč 
 

Celkové čerpání v CZK včetně spolufinancování: 

12 260 343 Kč 

Další donoři podílející se na projektu: 

Autoři evaluační zprávy: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Datum, podpis(y): 
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1 Úvod 

1.1 Záměr a cíle projektu 

Projekt ČvT I (Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Demboya a Alaba, SNNPR) 
byl realizován od dubna 2011 do prosince 2013 nevládní neziskovou organizací Člověk v Tísni. Projekt 
byl implementován na území dvou územně-správních celků, které se značně odlišují. Woreda 
Demboya je součástí zóny Kembata Tembaro a jde o relativně malé území skládající se ze 17 kebelí 
(„sousedství“). Alaba, na druhou stranu, má status „speciální woredy“, není tedy součástí žádné zóny 
a její orgány jsou přímo podřízeny úřadům SNNPR. Jde o rozsáhlý a lidnatý region, který se skládá 
z cca 90 kebelí. Mezi oběma regiony jsou značné rozdíly také v demografii a charakteru území. 
Woreda Demboya je převážně kopcovitá a produkuje hlavně obiloviny (mezi nimi také místní plodinu 
teff) a enset. Woreda Alaba je naopak umístěna v nížinaté (a úrodné) krajině, která je ovšem často 
vystavena klimatickým extrémům. Je osídlena převážně muslimským obyvatelstvem a klíčovou 
plodinou je kukuřice. 

Cílem tohoto projektu bylo "zvýšit efektivitu zemědělských školicích středisek a poradenských služeb 
pro místní zemědělce a přispět k zlepšení zemědělských postupů v okresech Alaba Special Woreda a 
Damboya Woreda" podporou celkem 8 FTC z wored Alaba (4 FTC) a Damboya (4 FTC) a jejich 
rozvojových agentů. Tento cíl je specifikací obecnějšího záměru projektu, který je formulován 
následovně: „Přispět k potravinové bezpečnosti v oblastech Alaba a Kembata-Tembaro 
prostřednictvím zlepšení přístupu drobných farmářů k efektivnějšímu zemědělství“. 

 

1.2 Stručný přehled projektu 

Logika intervence předpokládala přímou souvislost mezi kvalitou a rozsahem služeb poskytovaných 
FTC a zaváděním efektivnějších zemědělských postupů mezi lokálními farmáři. Pro efektivní 
fungování FTC a plnění jejich funkce bylo v rámci projektu potřeba podpořit materiální zázemí těchto 
středisek, zvýšit kapacity a odborné znalosti jejich pracovníků a zlepšit napojení na okresní kanceláře 
WADO. Projekt předpokládal spolupráci a podporu vybraných místních zemědělských kooperativ. 

V rámci materiálního vybavení podpořených FTC bylo investováno do vnitřního vybavení 
tréninkových center (nábytek, kancelářské potřeby apod.) a v některých případech i dobudování či 
opravu vlastních budov a nákupu dopravních prostředků pro zaměstnance FTC. Pro fungování 
teoretické a praktické výuky v FTC byly zajištěny výukové materiály, sklad nářadí, vznikly výukové 
(demonstrační) plochy a zařízení a byly nakoupeny vstupy pro výsadbu a demonstraci pěstování. 
Veškeré tyto investice měly být směřovány do zajištění kvalitnějšího zázemí center a tedy umožnění 
kvalitnější výuky za využití moderních technologií a praktické výuky.  

V oblasti personálního zabezpečení a zvyšování kvality služeb poskytovaných FTC proběhlo školení 
rozvojových agentů v oblasti managementu a marketingu zemědělské produkce. Byla podpořena 
výměna zkušeností mezi jednotlivými FTC a navázány kontakty na výzkumné ústavy a technické 
kapacity v oblasti. 

Materiálně mělo být podpořeno také fungování okresních kanceláří WADO podporou technického a 
materiálního vybavení Kontaktních a informačních center, zřízením knihoven a jejich vybavením 
informační a komunikační technikou (ICT) a proškolením jeho pracovníků v oblasti managementu a 
institucionálního nastavení. Dále měly být pro podporu místních kooperativ zřízeny 2 komunitní 
sklady osiva a 2 komunitní mlýnice. 

Přímou cílovou skupinou projektu bylo 24 rozvojových agentů z osmi FTC, 34 zaměstnanců WADO a 
uživatelů Kontaktního a informačního zemědělského centra (IC), 1 280 účastníků dlouhodobých 
školení v FTC (40 účastníků x 4 semestry x 8 FTC), 100 uživatelů skladů osiva, 200 uživatelů obilných 
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mlýnů, cca 400 účastníků školení a členové 16 zemědělských kooperativ, kteří budou podpořeni v in-
kind a cash půjčkách (cca 800 členů), tedy celkem cca 2 830 osob.  

Nepřímou cílovou skupinou projektu byli všichni farmáři a jejich rodiny, kteří využívají poradenství 
rozvojových agentů. Celkem se jedná o farmáře ze čtyř kebelí okresu Alaba a čtyř kebelí v okrese 
Damboya, jejichž odhadovaná populace činí cca 34 100 obyvatel (12 000 + 22 100). Celková populace 
obou okresů činí 190 000 obyvatel (120 000 + 70 000). 

2 Evaluační zjištění 

2.1 Relevance 

2.1.1 EQ 1.1: Jak byly rozvojové aktivity hodnocených projektů provázané se strategickými 
dokumenty ZRS ČR a Etiopie? (kritérium relevance) 

Tento projekt je vysoce relevantní ve vztahu ke koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky na období 2010 – 2017, kdy byla Etiopie zařazena mezi prioritní programové země. Vysoce 
relevantní je projekt rovněž vůči sektorovým prioritám ZRS ČR. Hlavní cíle jsou v souladu se 
sektorovými prioritami týkajícími se zemědělství, životního prostředí a sociálního a ekonomického 
rozvoje. Jednotlivé aktivity zkoumaného projektu jsou rovněž v souladu s průřezovými principy ZRS 
ČR. Zvolený rozsah cílových skupin je zvolen relevantně k cílům projektu. (Blíže viz analýza v souhrnné 
zprávě.) 

Evaluovaný projekt je rovněž relevantní ke strategiím a cílům Etiopské vlády, využívá tzv. koncept 
„Farmers Training Centres“ (FTC), jež byl zaveden Etiopským Ministerstvem zemědělství a rozvoje 
venkova (Ministry of Agriculture and Rural Development) od roku 2001 jako součást Programu pro 
zemědělské a technické vzdělávání1. Strategie byla následně přeformulována jako součást 
„Národního plánu pro urychlený a udržitelný rozvoj a ukončení chudoby“ (The Plan for Accelerated 
and Sustainable Development to End Poverty - PASDEP)2, na který obdobně navázal současný Growth 
and Transformation Plan3. Záměrem tohoto vládního plánu je „poskytnout pracovníkům 
v zemědělském sektoru praktické znalosti odpovídající jejich potřebám a podpořit soukromé farmáře 
v jejich orientaci na kvalitní komerční a environmentálně šetrné zemědělství s využitím moderních 
technologií.“ Podrobněji k cílům Etiopie v rozvoji zemědělství a venkovskému rozvoji viz souhrnná 
zpráva. 

Projekt je tedy vysoce relevantní jak ve vztahu k cílovým skupinám projektu, tak i k strategickým 
dokumentům ZRS i Etiopie. Projekt je rovněž relevantní ve vztahu k cílům etiopských vládních 
strategií GTP I a GTP II.   

 

2.1.2 EQ 1.2: Jaké jsou hlavní rozvojové aktivity Etiopie v sektoru zemědělství? (kritérium 
relevance) 

EQ 1.2 je zpracována v souhrnné zprávě. 

                                                           

1
 Agricultural Technical Vocational Educational Program, Ethiopian Ministry of Agriculture, 2001 

2
 The Plan for Accelerated and Sustainable Development to End Poverty, Ministry of Finance and Economic Development, 2005 

3
 Growth and Transformation Plan, Ethiopian Ministry of Finance and Economic Development, 2010 
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2.2 Efektivnost 

2.2.1 EQ 1.6: Do jaké míry se podařilo v rámci hodnoceného projektu dosáhnout 
formulovaných cílů?  

Záměr a cíle projektu jsou rozpracovány do ukazatelů, které jsou představeny v následující tabulce: 

 Objektivně ověřitelný ukazatel 

Záměr: Přispět k potravinové bezpečnosti 
v oblastech Alaba a Kembata-Tembaro 
prostřednictvím zlepšení přístupu 
drobných farmářů k efektivnějšímu 
zemědělství 

Závislost na vládní potravinové pomoci (PSNP) pro 
farmáře (podíl food-for-work intervence na PSNP 
programu) v cílové oblasti bude do konce roku 2013 
snížena o 5 %. 

Cíl: Zvýšení efektivity Farmářských 
školících center (FTC) a poradenských 
služeb pro místní farmáře a zlepšení 
výrobních zemědělských postupů v 
okresech Alaba a Damboya 

Min. 60 % farmářů z oblasti působení FTC má přístup 
k poradenství rozvojových agentů a minimálně 40 % 
z nich si osvojilo či inovovalo minimálně 1 nové 
zemědělské opatření. 

 

Na základě interní evaluace projektu realizované ČvT v roce 2013 i vlastního výzkumu mezi 
konečnými příjemci realizovaného v roce 2016 lze uvést, že základní cíle projektu byly naplněny: 

 Podíl osob, které jsou závislé na vládní potravinové pomoci, se mezi roky 2010 a 2013 snížil o 
28 %. Cílová hodnota indikátoru tak byla dosažena. 

 Dle výzkumu ČvT mezi konečnými příjemci vykázalo v roce 2013 více než 85 % respondentů 
skutečnost, že se v posledních dvou letech zúčastnili školení poskytovaného DA. Téměř 
všichni respondenti potom uvedli, že v uvedeném období začali pěstovat nové plodiny (96%) 
a aplikovali novou zemědělskou praxi (99 %). 

 Dle výzkumu realizovaného evaluačním týmem v roce 2016 jsou ovšem hodnoty výsledků o 
něco nižší než ty, které respondenti vykazovali v roce 2013. Na otázku, zda v posledním roce 
(s ohledem na periodicitu školení poskytovaných FTC je roční období dostatečné) obdrželi 
školení ze strany DA, odpovědělo kladně pouze cca 52 % respondentů (z toho o něco vyšší byl 
podíl u respondentů z woredy Demobya – cca 60 % a nižší v Alabě – cca 46 %). Ostatní 
respondenti ovšem neodpověděli na otázku záporně, pouze neuměli odpovědět (resp. 
neuměli si vzpomenout). Přesto jde ale o výrazný propad v podílu osob, které obdržely 
školení. Nejčastějšími tématy školení jsou výsadba/výsev v řádcích, využívání hnojiv a 
obdělávání půdy, v menší míře potom hospodaření s vodou, ochrana půdy nebo školení 
zaměřené na osiva. 

 Co se týče nových plodin nebo nových hospodářských zvířat, pouze menšina respondentů 
uvedla, že v posledních cca 3 letech skutečně zahájila jejich pěstování nebo chov – cca 45 %. 
Pokud farmáři nové plodiny nebo hospodářská zvířata zavedli, šlo především o zeleninu 
(včetně brambor), dále potom drůbež a ovoce. Jiná hospodářská zvířata mimo drůbež začali 
respondenti chovat pouze v ojedinělých případech. 

 Naopak, cca 75 % respondentů uvedlo, že v posledních cca 3 letech zavedli v přímém 
důsledku práce FTC alespoň jednu novou zemědělskou praxi nebo opatření. Ve většině šlo o 
změnu způsobu setí/sázení a změnu způsobu obdělávání země, v omezenějším měřítku 
respondenti také uvádějí novou praxi ohledně sklízení produkce nebo přípravy krmiva pro 
hospodářská zvířata. 

Výsledky hodnocení efektivnosti jsou tedy spíše pozitivní, cíle projektu se daří většinou naplňovat. 
Zároveň ale evaluátor pozoruje, že s větším odstupem od ukončení realizace projektu místní 
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zemědělci spíše ztrácejí zájem o zavádění nových plodin a hospodářských zvířat, tedy o diverzifikaci 
své produkce. 

Realizované fokusní skupiny a rozhovory potvrzují závěry dotazníkového šetření v tom smyslu, že 
koneční příjemci většinou považují vzdělávání poskytované FTC za přínosné pro své hospodaření a 
praxi předávanou DA považují za jeden z rozhodujících faktorů pro zvyšování efektivity jejich 
zemědělského hospodaření. Podíl účastníků fokusních skupin, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit 
poskytovaných DA, byl výrazně nižší, než jaký naznačuje výsledek dotazníkového šetření, odhadem 
podíl těchto osob nepřesáhl cca 10 % ze všech účastníků fokusních skupin – nižší účast na školeních 
vykazovanou respondenty dotazníkového šetření tak evaluační tým přičítá spíše neporozumění 
dotazu, než absenci na vzdělávání (dokladem toho je také skutečnost, že žádný z respondentů 
v dotazníkovém šetření neodpověděl na otázku záporně). 

Stejně jako v dalších projektech je nutné upozornit na skutečnost, že pozitivní trend, zejména u 
ukazatele pro konečný cíl, není pouze výsledkem realizace projektu ZRS ČR (už jen proto, že 
projektové aktivity byly realizovány na velmi malém území v porovnání s rozlohou projektového 
regionu – to se týká především woredy Alaba, na území woredy Demboya je vzhledem k její malé 
rozloze podíl území, na němž byl projekt realizován, vyšší – 4 ze 17 kebelí byly podpořeny). Významný 
podíl na skutečnosti, že farmáři v daném regionu alespoň zčásti zvyšují efektivitu svého hospodaření, 
je nutné přičíst samotnému zřízení struktury FTC, která poskytují i bez podpory ZRS ČR základní 
poradenství v oblasti obdělávání půdy, setí a hnojení (resp. půdního managementu obecněji) a 
zároveň slouží jako distribuční místa pro nové hybridy osiva a kvalitnější hnojiva. Především v oblasti 
distribuce osiva s vyššími výnosy a odpovídajících hnojiv je nutné pozorovat největší přínos 
k výraznému snížení závislosti na potravinové pomoci. 

Zároveň ale platí, že míra, ve které jsou pozitivní ekonomické trendy v zemědělství v daném regionu 
přičítány projektu ZRS ČR, je obecně výrazně vyšší než v případě projektů realizovaných ČZU. Projekt 
ČvT I je subjekty na úrovni kebelí i konečnými příjemci považován za klíčového nositele inovací 
v zemědělství v daném regionu. V podpořených regionech tak, dle vyjádření zástupců WADO i FTC, 
dochází k rychlejšímu přejímání inovací do zemědělské praxe především z důvodu vyšší kvalifikace 
DA, existenci demonstračních pozemků a rozšiřování nových plodin. Koneční příjemci potom 
pozorují, že DA v jejich FTC mají kvalitnější znalosti a dovednosti než DA v jiných FTC – právě 
v důsledku poskytnutého školení v rámci ZRS ČR.  

Mimo výše uvedené pozorují pracovníci úřadů na úrovni woredy vyšší motivovanost a pro-aktivitu 
DA působících v podpořených FTC (především z důvodu lepších znalostí a systematické práce v dané 
lokalitě namísto obecných a spíše teoretických tréninků, které získávají ostatní farmáři). I tuto 
skutečnost považují představitelé státní správy na úrovni wored za jeden z důvodů, proč 
v podpořených kebelích dochází k akceleraci transferu know-how a inovací a proč tyto kebele slouží 
jako příklady dobré praxe pro své okolí. Ze zkušenosti evaluačního týmu je ovšem nutné dodat, že 
ne všechna navštívená FTC jsou obsazena vysoce motivovanými a aktivními DA. Na druhou stranu 
ovšem, dle pozorování evaluačního týmu, jednoznačně platí příčinná souvislost mezi motivovaností 
DA, kvalitou služeb poskytovaných v FTC a rychlostí přejímání inovací v dané kebeli. 

 

2.2.2 EQ 1.7: Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně 
realistických předpokladů a správně stanovených cílů a dopadů? 

Projekt měl dostatečně propracovanou logickou stavbu, co se týče posloupnosti jednotlivých aktivit a 
jejich provázaností s formulovaným cílem – z obecného pohledu jsou jednotlivé úrovně logické stavby 
projektu dostatečně provázané a jejich kauzální vztah je zřejmý.  

Logická stavba projektu vykazuje znalost kontextu ze strany realizátora a zřejmou zkušenost s prací 
v cílovém regionu. Na druhou stranu ovšem tyto informace projekt obsahuje spíše implicitně – 
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předpoklady pro platnost formulované „teorie změny“ nebyly zcela explicitně formulovány 
s výjimkou obecnějších předpokladů ve smyslu důvěry místních farmářů vůči FTC a zájmu FTC a 
WADO o spolupráci s ČvT.  

Logický rámec projektu ČvT I neobsahuje žádné aktivity směřující k orgánům státní správy v oblasti 
zemědělství na úrovni woredy, tedy zejména WADO. Projekt ve výsledku úspěšně rozvinul dobrou 
spolupráci s institucemi na úrovni woredy, nešlo ale o systematickou činnost. Především ve woredě 
Demboya evaluační tým zaznamenal ze strany orgánů woredy jisté výtky vůči komunikaci a 
koordinaci aktivit realizátora na úrovni woredy.  

Spolupráce s orgány woredy je přitom klíčová, má-li být cílem projektu diseminace výsledků napříč 
regionem jako celkem. Obecným cílem (na úrovni záměru) projektu je zlepšit konkrétní problém 
(nedostatečně efektivní zemědělství způsobující nízkou soběstačnost obyvatel regionu v produkci 
potravin) nikoliv pouze v podpořených kebelích, ale na úrovni oblasti (tj. území dvou wored) jako 
celku. Pro dosažení tohoto cíle prostřednictvím systematického budování institucionálního rámce 
poradenství na úrovni několika vybraných kebelí je zcela zásadní aktivitou systematická diseminace 
dobré praxe do ostatních kebelí – tato aktivita přitom v logickém rámci projektu také chybí. Takovou 
diseminaci lze efektivně a systematicky realizovat pouze ve spolupráci se zemědělskými orgány na 
úrovni woredy. Především potom WADO by mělo, ve správném nastavení projektu, fungovat jako 
převodová páka mezi testovanými aktivitami v několika kebelích (zodpovědnost realizátora) a 
šířením těchto inovací do širšího regionu. 

Z obecného pohledu je relevantní aktivita zaměřená na vybudování informačního centra pro 
zemědělské poradce na území woredy Demboya, kde takové centrum chybí. Tato absence byla ze 
strany projektového týmu vnímána jako překážka pro efektivní sebe-vzdělávání zemědělských 
poradců, její vybudování se proto stalo jednou z komponent projektu. Šlo ale zároveň o aktivitu, 
která byla značně izolovaná od komplexu ostatních intervencí a nakonec měla de facto charakter 
dodávky vybavení pro informační centrum. Navíc nebyla dostatečně zajištěna provozní stránka 
tohoto centra ani informovanost jednotlivých DA. Z těchto důvodů nakonec sice aktivita byla 
realizována, ale její skutečný příspěvek k naplnění cíle projektu je velmi obtížně identifikovatelný. 
V okamžiku evaluace již informační centrum žádné služby neposkytuje a bylo de facto zrušeno. 

Projektový design také implicitně využívá systému „transferu znalostí“, který se v Etiopii spoléhá 
především na institut modelových farmářů a 1-5 skupin4. Jde o logický koncept, který stanovuje, že 
postačuje poskytnout know-how a znalosti nejaktivnějším a nejprogresivnějším farmářům, tj. tzv. 
modelovým farmářům, kteří zajistí další transfer know-how směrem ke členům svých 1-5 skupin. 
Evaluace poskytla jisté pochybnosti o funkčnosti tohoto systému, poněvadž z jejích zjištění vyplývá, 
že pouze necelým dvěma třetinám respondentů je ze strany jejich modelových farmářů 
poskytována určitá podpora (rady, praktické ukázky, atd.); jiné metody evaluace ukazují dokonce na 
ještě nižší hodnotu. 

Na úrovni dopadů (záměru) je projekt formulován poměrně ambiciózně. Přímý efekt projektu na 
zvýšení potravinové bezpečnosti v regionu je velmi obtížně prokazatelný, příspěvek realizovaných 
aktivit k tomuto cíli je spíše značně zprostředkovaný. Jinými slovy, dle názoru evaluačního týmu jde o 
cíl, který je příliš vzdálený v kauzálním řetězci od změn, které může bezprostředně generovat 
implementace projektu. Tato skutečnost se v průběhu implementace také prokázala tím, že došlo 
k podstatně vyššímu nárůstu hodnoty indikátoru, než jaký realizátor očekával – reálný vliv projektu 
na tento nárůst je ovšem možné pouze odhadovat a jde o vliv velmi nepřímý – resp. na tento jev má 
vliv velká řada dalších faktorů, které nelze ze strany realizátora kontrolovat. Příčinná souvislost mezi 
                                                           
4
 1-5 skupina je nejnižší jednotka organizace komunit farmářů. Komunity se dělí do rozvojových skupin a ty dále 

právě do 1-5 skupin. Členem 1-5 skupin je jeden modelový farmář a maximálně pět dalších zemědělců, úkolem 
modelového farmáře je aktivně předávat své know-how a zkušenosti členům svých 1-5 skupin a podporovat je 
v transferu technologií. 
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snížením počtu osob závislých na oficiální potravinové pomoci a projektem, zaměřeným na 
zkapacitnění/posílení poradenských služeb a facilitaci zavádění inovací v zemědělství několika málo 
kebelí, je dle hodnocení evaluačního týmu velmi slabá. 

 

2.2.3 EQ 1.8: Co konkrétně převzali z projektové praxe místní partneři (metodiky, postupy, 
evidenci, atd.)?  

Ze strany místních partnerů, tedy především jednotlivých WADO, byla pozorována snaha o alespoň 
částečnou diseminaci dobré praxe vytvořené projektem – tedy inovací, které se osvědčily. Zástupci 
těchto institucí uvádějí následující příklady dobré praxe: 

 Alespoň 30 % nepodpořených FTC ve woredě Alaba (která se skládá z 84 kebelí 
s obyvatelstvem dosahujícím počtu cca 300 tisíc obyvatel) zavádí demonstrace pěstování 
zeleniny jako přímý efekt obou projektů ČvT. 

 Část FTC ve woredě Alaba se pokouší replikovat instalaci systémů záchytu dešťové vody, 
které byly pilotně testovány v projektech ČvT. 

 Všech 17 FTC ve woredě Demboya pěstuje odrůdu brambor, která byla do regionu 
introdukovaná ve čtyřech FTC zapojených do projektu ČvT I. 

Představitelé partnerů – WADO v rámci individuálních rozhovorů zdůrazňují především důležitost 
zpracovaných metodických materiálů a manuálů, které jsou hlavním nástrojem pro replikaci dobré 
praxe generované projektem. Relevantní metodiky se WADO pokoušejí distribuovat do dalších FTC ve 
snaze podpořit tuto replikaci. 

Na druhou stranu evaluačním týmem nebyl zaznamenán žádný konkrétní efekt projektu na samotná 
WADO jako taková. Projekt působí efektivně na úrovni FTC, nebylo ale zaznamenáno, že by dobrá 
praxe, která byla tímto způsobem generována, nějakým způsobem ovlivnila fungování a způsob práce 
WADO. 

Na úrovni FTC je významnou inovací (na úrovni procesů a postupů) zavedení systematického 
plánování činnosti těchto center ve vztahu ke konečným příjemcům. Výsledkem působení projektu je 
zpracovávání tzv. Akčních plánů, které stanovují činnosti DA v konkrétních okamžicích sezónního 
cyklu, tedy především jaká školení budou kdy poskytována zemědělcům, co bude pěstováno na 
demonstračních pozemcích, atd. Zavedení tohoto systematizovaného plánování je částí DA 
považováno za jednu z největších přidaných hodnot, které způsobují, že podpořené FTC fungují lépe 
než jiné FTC v regionu. 

 

2.2.4 EQ 1.9: Jaké iniciativy navazující na projekty učinily partnerské samosprávy nebo další 
cílové skupiny?  

U hodnoceného projektu nebyly ze strany lokálních administrativ zaznamenány žádné navazující 
iniciativy. Obdobně tomu je také v případě FTC – ani v případě nejaktivnějších FTC nebylo 
zaznamenáno, že by tyto subjekty aktivity zavedené projektem ČvT I dále rozvíjely a rozšiřovaly. 
Tento poznatek je relevantní především v případě podpořených FTC ve woredě Demboya, kde 
realizátor po ukončení projektu své aktivity ukončil. V případě woredy Alaba tuto otázku prozatím 
nelze plně vyhodnotit, poněvadž lokality jsou stále ještě alespoň zčásti vystaveny působení projektu 
ČvT II. Ani zde ovšem nebyly zaznamenány samostatné iniciativy lokálních subjektů, které by 
výsledky projektu dále rozvíjely nebo multiplikovaly. 

Typickým příkladem tohoto přístupu lokálních subjektů je testování a zavádění nových plodin. Po 
ukončení projektu ani FTC, které z navštívených vykazovalo nejvyšší iniciativu a samostatnou aktivitu 
(FTC Kota Komboya, která se vykazuje velmi vysokou iniciativou na straně DA i samotných zemědělců, 
jeden z místních modelových farmářů je dokonce národním vítězem soutěže o nejlepšího 
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modelového farmáře), nepřistoupilo samostatně k testování jakékoliv nové plodiny v místních 
podmínkách. FTC tedy nadále propagují a rozšiřují dobrou praxi získanou projektem (nové 
zemědělské technologie a postupy, plodiny, atd.), a to jak mezi svými zemědělci, tak i vůči dalším FTC, 
zkušenosti z projektu ale nevyužívají k dalšímu rozvoji v tomto směru. 

Patrně jedinými příklady subjektů, které využily iniciativy k dalšímu rozvoji, jsou některé kooperativy. 
Obecně hodnotí evaluační tým zapojení kooperativů a neformálních skupin do projektu jako spíše 
neúspěšné (podrobněji níže v kapitole Udržitelnost), v několika ojedinělých případech ale toto zjištění 
neplatí. Jedním z příkladů je kooperativa v Kota Komboya, založená za účelem provozu obecní 
mlýnice. Z důvodu administrativních průtahů při instalaci transformátoru není obecní mlýnice 
funkční, ale kooperativa přesto dodnes aktivně funguje a je jedním z „tahounů“ transferu inovací 
v této „pokrokové“ kebeli. Členové kooperativy se, dle vlastního hodnocení, naučili využívat dalších 
výhod společného postupu, jako je například společný nákup hnojiv a jejich distribuce mezi členy 
kooperativy. Druhým příkladem je transformace jedné z kooperativ založených v Garambě, 
zaměřené na chov drůbeže. Ta sice jako kooperativa nebyla příliš úspěšná, transformovala se ovšem 
do podnikatelského projektu, který se v současnosti rozvíjí a prosperuje. 

 

2.3 Efektivita 

2.3.1 EQ 1.3: Byly postupy zvolené realizátory nákladově optimální? (kritérium efektivity) 

Prostřednictvím projektu bylo osm FTC vybaveno materiálem a vybavením pro jejich vzdělávací a 
poradenskou činnost. Při střediscích vzniklo několik účelových staveb (sklady, latríny, vodní nádrže, 
střešní systémy na zachytávání dešťové vody, sklady brambor aj.). Pracovní prostředí bylo vytvořeno 
pro cca 29 rozvojových agentů (dodáním kancelářských potřeb, IT vybavením, odbornými knihami, 
dopravními prostředky - motocykly, jízdními koly aj.). V rámci demonstračních ploch byly také 
představeny moderní zemědělské postupy vedoucí ke zvýšení efektivity zemědělské produkce. 

Z pohledu optimálnosti nákladů evaluační tým nezaznamenal položky rozpočtu, které by nebyly 
v souladu s obvyklými cenami a generovaly pochybnosti o jejich efektivitě.  

Jako efektivní nebo spíše efektivní je hodnocena také většina realizovaných aktivit. Výhrady vůči 
efektivitě konkrétních nákladů (tedy ne z pohledu jejich výše, ale spíše přínosů) evaluační tým 
formuloval u následujících položek: 

 FTC byla vybavena materiálem pro jejich náležité fungování. Cílem bylo zajistit zázemí pro 
vzdělávací aktivity, možnosti přespávání DA (tedy zvýšit přítomnost v lokalitě) a poskytnout 
potřebné vybavení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb (zejména co se týče mobility a 
pěstování na demonstračních pozemcích). Tyto aktivity byly realizovány spíše efektivně, 
zároveň ale evaluační tým upozorňuje na následující: 

o V případě vybavení FTC nábytkem a dalším materiálem stále existuje prostor pro 
větší racionalizaci nákladů. Cílem by mělo být dosažení určitého „minima“, které 
umožní správné fungování FTC a poskytování služeb. Příkladem, který uvádí také 
interní hodnocení ČvT, může být nákup lavic namísto jednotlivých židlí. Náklady nad 
toto „minimum“ jsou spíše neefektivní – nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. 

o Problematickou efektivitu materiálního vybavení DA (především boty, pláštěnky, 
atd.) způsobuje nedostatečná inventarizace. Především v FTC ve woredě Demboya 
byly zaznamenány případy, kdy DA po odchodu z FTC dodané materiální vybavení 
odnesli. 

o Problematické z hlediska efektivity je také zřizování půjčoven nástrojů. Dotazníkové 
šetření i fokusní skupiny prokazují, že respondenti ani nevědí o dostupnosti těchto 
služeb – natož aby jich využívali. Nástroje tak jsou de facto využívány pouze DA – a 
z tohoto pohledu byla investice zbytečně vysoká. Jedinou výjimkou jsou přenosné 
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postřikovače, po nichž ze strany lokálních zemědělců existuje jistá poptávka, kterou 
ovšem FTC nejsou schopna pokrýt. 

o Problematická je také efektivita dodané audiovizuální techniky. Ta není dostatečně 
využívaná, ovšem nikoliv z důvodu její irelevance vůči cílovým skupinám, naopak, 
využívání audiovizuálních nástrojů je vysoce ceněné. Nízká efektivita těchto investic 
je způsobena především nedostatkem audiovizuálních materiálů. 

o Nízkou efektivitu evaluační tým zaznamenal u nákupu motocyklů z důvodu absence 
finančních prostředků na jejich údržbu a servis na straně FTC. 

 Nízká efektivita byla zaznamenána u řady realizovaných investic. Ta ovšem souvisí především 
s problematickou udržitelností – analyzováno v kapitole udržitelnost. Jako problematické 
jsou čistě z pohledu efektivity považovány především investice do komunitních sýpek, které 
nejsou využívány ke svému účelu, zemědělci totiž neskladují část úrody jako osivo pro 
následující sezónu, osivo v drtivé většině případů nakupují.  

 Rovněž efektivita instalovaných komunitních mlýnic je prozatím nulová, a to z důvodu jejich 
nepřipojení na elektrickou energii (po cca 3 letech od zaplacení stále nejsou dodány 
transformátory). 

 Velmi nízkou efektivitu zaznamenala většina opatření na podporu živočišné výroby – 
především dodávka drůbeže pro kebeli Shakato byla velmi neúspěšná, většina dodaných 
kuřat uhynula (z důvodu nezvládnuté technologie výkrmu). 

 Jako neefektivní jsou také hodnoceny aktivity zaměřené na založení a provoz Informačního 
centra. Téměř žádný z DA, s nimiž byly ve woredě Demboya realizovány individuální / 
skupinové rozhovory, o existenci Informačního centra nevěděl a žádný z těchto respondentů 
jeho služeb nevyužil. V okamžiku evaluace již Informační centrum nefungovalo (po 
přestěhování WADO bylo zrušeno). 

Obecně ovšem většina aktivit vykazuje spíše vyšší efektivitu. Nejvyšší efektivita byla zaznamenána 
především v případě realizovaných školení, demonstrací a budování kapacity (jak odborné, tak i 
v oblasti managementu) DA. Z pohledu distribuce výdajů bylo zjištěno, že na mzdy širokého 
projektového týmu je určeno cca 25 – 30 % celkových výdajů projektu, což evaluační tým považuje za 
přijatelné. 

 

2.3.2 EQ 1.4: Jaký vliv na efektivitu projektu mělo zapojení českých a místních kapacit? 
(kritérium efektivity) 

Projekt spoléhá především na místní kapacity realizátora vedené programovým a projektovým 
manažerem. Kapacity v ČR mají spíše podpůrnou, koordinační a supervizní roli. Tato skutečnost se 
projevuje také v rozpočtu projektu, kdy „česká“ část projektového týmu spotřebovává méně než 
20 % nákladů na mzdy projektového týmu, zbytek spotřebovávají pracovníci realizátora v cílové zemi. 

Toto řešení považuje evaluační tým za efektivní. Místní tým je blíže cílovým skupinám a konečným 
příjemcům a navíc je v místně realizace projektu de facto nepřetržitě. Jeho přítomnost v lokalitě 
znamená, že se realizátor nemusí spoléhat na externí kapacity pro koordinaci každodenního 
fungování projektu a může efektivně koordinovat aktivity partnerů, především potom WADO. Právě 
silná lokální přítomnost je jedním z klíčových důvodů nadstandardně dobrých vztahů mezi 
realizátorem a klíčovými institucemi na úrovni woredy.  

Realizátor se spoléhá na místní kapacity také v expertní oblasti. To považuje evaluační tým za 
efektivní především z důvodu přítomnosti kvalitní zemědělské univerzity i dalších výzkumných a 
vzdělávacích institucí v Awasse. Zapojení českých expertů jako takové v sobě neobsahuje (na rozdíl 
od jiných cílových zemí ZRS ČR) významnou přidanou hodnotu, tu je nutné posuzovat čistě na základě 
individuální kvalifikace konkrétního experta. Z tohoto pohledu by zapojení českých expertů dávalo 
smysl pouze v oblastech, v nichž v daném regionu / zemi zcela chybí kvalifikace. 
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2.3.3 EQ 1.5: Lze identifikovat příklady dobré praxe (například i ve srovnání s projekty jiných 
donorů)? (kritérium efektivity) 

Zodpovězeno v souhrnné zprávě. 

 

2.4 Udržitelnost 

2.4.1 EQ 2.5: Měl projekt zpracovanou strategii odchodu? (kritérium udržitelnosti) 

Projekt nemá zpracovanou explicitní strategii odchodu, implicitně pracuje s předpokladem, že 
projektové aktivity budou po odchodu z regionu dále udržovány a rozvíjeny jednotlivými FTC nebo 
kooperativami. Při analýze konkrétních aktivit projektu realizovaných v posledním roce jeho 
implementace nelze nalézt specializované aktivity (např. školení, supervize, atd.) zaměřené právě na 
hladké předání výsledků projektu lokálním subjektům a systematickou facilitaci samostatného 
fungování těchto institucí.  

Problém ukončování působení a odchodu realizátora je palčivější v kebelích ve woredě Demboya, kde 
realizátor své aktivity na konci roku 2013 zcela ukončil. Ve woredě Alaba naopak realizátor působí i 
nadále s návazným projektem ČvT II. 

Příliš náhlé ukončení projektu, tedy absence přechodného „phase-out“ období, v němž by byla 
implementovaná strategie odchodu, je nejčastější výtkou vůči projektu ČvT I, kterou evaluační tým 
v průběhu evaluačních návštěv ve woredě Demboya zaznamenal. Problém se nejčastěji projevoval 
v případě podpořených kooperativ, jejichž velká část po ukončení projektu svou činnost nijak dále 
nerozvíjela. Představitelé těchto kooperativ nebo místní DA tuto skutečnost vždy vysvětlují právě 
nejasnostmi ohledně odchodu realizátora z regionu – tedy tím, že v okamžiku ukončení projektu 
nebylo zcela jednoznačně stanoveno vlastnictví dodaného zařízení a vybavení, stejně tak nebyly 
vyjasněné úkoly a zodpovědnosti lokálních subjektů. Žádný ze zainteresovaných subjektů v takové 
situaci nepřevezme iniciativu a zodpovědnost za další rozvoj daného zařízení, naopak, všechny 
zainteresované subjekty (FTC, kebele, kooperativa, WADO) přistupují k problému jako k něčemu, co 
není jejich starostí.  

Tento nedostatek iniciativy a pro-aktivity na lokální úrovni byl zaznamenán také v dalších 
hodnocených projektech a zdá se, že jde o obecnější (byť nikoliv univerzálně platnou) charakteristiku 
místního kontextu. O to důležitější proto jsou propracované strategie odchodu s jasně vymezenými 
postupnými kroky a milníky – nelze totiž spoléhat na to, že po odchodu realizátora se v dané lokalitě 
najde osoba / subjekt ochotný převzít iniciativu. Pravděpodobnější je, že instalované zařízení bude 
ponecháno bez využití a postupně zchátrá. 

 

2.4.2 EQ 2.6: Jaká je udržitelnost výsledků projektu z hlediska vlastnictví příjemcem? 
(kritérium udržitelnosti) 

Jak bylo uvedeno výše, největší problém byl zaznamenán u vlastnictví fyzických výstupů projektu 
dodávaných části kooperativ, a to především ve woredě Demboya. Část z podpořených provozů nebo 
zařízení není po ukončení projektu v provozu, přičemž místní stakeholdeři to odůvodňují právě 
nevyjasněným vlastnictvím a chybějícím rozdělení zodpovědností a úkolů (tedy chybějícím nebo 
nedostatečně kvalifikovaným a/nebo iniciativním managementem těchto kooperativů).  

Jedním z příkladů lokality, která byla výrazněji podpořena, je kebele Garamba. V rámci projektu zde 
nad rámec „standardních“ aktivit byla založená neformální skupina pěstitelů hub, pro které byla 
postavena specializovaná pěstírna, dále byla podpořená kooperativa včelařů (dodávka moderních 
úlů) a chovatelů drůbeže. Nad rámec toho byla do majetku FTC předána mobilní mlátička obilí a 
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v kebeli byl zřízen komunitní sklad osiva. Aktuální situace těchto intervencí projektu v Garambě je 
následující: 

 Pěstírna hub není v provozu a postavená budova stojí bez dalšího využití. Zástupci skupiny 
pěstitelů hub to vysvětlují nejasností ohledně vlastnictví a také tím, že nebyly rozděleny 
úlohy (chybějící management) – po sklizni hub tak již nikdo nezajistil výsev pro další cyklus. 

 Kooperativa včelařů de iure stále funguje, dodané úly ovšem nejsou využívané a jednotliví 
včelaři dále provozují tradiční postupy. Udávaným důvodem je opět nejasné rozdělení 
zodpovědností a chybějící kvalifikace v moderním včelařství. 

 Kooperativa pěstitelů drůbeže jako taková již nefunguje, došlo ovšem k transformaci 
v soukromou společnost, která funguje a prosperuje. 

 Mobilní mlátička obilí není využívaná (a s ohledem na její stav patrně již delší dobu používaná 
nebyla). Zástupci FTC to vysvětlují neekonomičností jejího provozu pro místní zemědělce a 
chybějícími finančními zdroji pro údržbu. 

 Komunitní sklad osiva v kebeli nadále stojí, není ale využíván ke svému původnímu účelu. 
V kebeli nedošlo k zavedení praxe, kdy by jednotliví farmáři měli nárok využít osiva 
uskladněného ve skladu s podmínkou navrácení předem dohodnutého (většího) množství 
obilí po sklizni. Většina farmářů si totiž zvykla na praxi nakupovat nová osiva pro každou 
sezónu, která jednotlivým kebelím (prostřednictvím FTC) distribuují centrální úřady. Toto 
osivo nelze využít opakovaně – vždy je tedy nutné jej nakoupit znovu.  

Významným limitem pro udržitelnost výstupů je finanční slabost FTC. Vlastní zdroje financování, 
kterými FTC disponují, jsou velmi omezené. Jediným zdrojem vlastních financí je de facto prodej 
zemědělských produktů vypěstovaných na demonstračních pozemcích. Důsledkem této skutečnosti 
je kupříkladu fakt, že z dodaných motocyklů nebyl při evaluační misi nalezen ani jeden 
v provozuschopném stavu (dle vyjádření WADO je ze čtyř dodaných motocyklů provozuschopný 
jeden). Důvodem jsou nedostatečné finanční zdroje potřebné k údržbě motocyklů.  

Z důvodu nedostatečné finanční kapacity také zástupci všech podpořených FTC ve woredě Demboya 
uvedli, že po ukončení projektu nebylo možné udržet poskytované služby v takovém rozsahu a 
objemu, jako v průběhu jeho realizace (s výjimkou Kota Komboya, kde došlo ke kompletní obměně 
DA, toto srovnání proto nebylo možné získat). FTC nedisponují dostatečnými finančními kapacitami 
k tomu, aby kupříkladu nakupovali semena pro pěstování plodin na demonstračních polích v takovém 
rozsahu, kterého dosahovali v průběhu realizace projektu. 

Podpořená FTC ovšem nadále používají výukové materiály, které obdrželi v rámci projektu a nadále 
se pokoušejí v rámci omezených kapacit rozšiřovat know-how získané v rámci projektu. FTC samotná 
nevyvíjejí a netestují nové inovace, spíše se zaměřují na transfer inovací, které jsou vyvíjeny na 
jiných úrovních státní správy a jsou distribuovány nadřazenými orgány (WADO, Bureau of Agriculture 
na úrovni zóny – inovace se týkají především nových osiv, půdního managementu a aplikace nových 
hnojiv a dalších přípravků). Dle hodnocení WADO jsou ovšem podpořené FTC dodnes při transferu 
inovací zpravidla efektivnější než jiná FTC z důvodu získaných zkušeností a know-how ohledně 
„techniky“ tohoto transferu v rámci projektu i díky vybudovanému zázemí pro fyzickou realizaci 
tohoto transferu (demonstrační pozemky, školící místnosti, atd.) a intenzivnější přítomnosti DA 
v dané lokalitě. V konečném důsledku je ovšem dnes při transferu inovací rozhodujícím faktorem 
motivace a obecně „osobní kvality“ DA umístěných v podpořených FTC. 

Z hlediska vlastnictví materiálního vybavení dodaného jednotlivým FTC nebyly evaluační týmem 
zaznamenány významnější problémy, které by přesahovaly očekávaný stupeň opotřebení po několika 
letech od dodání (s výjimkou chybějící údržby motocyklů – viz výše). 
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2.4.3 EQ 2.7: Jsou projektové výstupy v souladu s legislativním a normativním rámcem 
Etiopie? (kritérium udržitelnosti) 

V rámci realizace evaluace nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu provozu / 
udržení by stály v cestě překážky legislativního nebo normativního charakteru. 

 

2.4.4 EQ 2.8: Jsou hodnocené projekty dostatečně koordinované s aktivitami státních 
institucí, které jsou zodpovědné za sektor zemědělství? (kritérium udržitelnosti) 

Především ve woredě Alaba je možné zaznamenat velmi dobré vztahy mezi realizátorem a 
odpovědnými státními institucemi. WADO i administrativa woredy jsou zapojeni do klíčových 
rozhodnutí souvisejících s projektem a realizace jednotlivých aktivit je koordinována s těmito 
institucemi.  

Zapojení institucí státní správy na úrovni woredy a partnerský vztah mezi realizátorem a těmito 
orgány se ukazuje jako klíčový především pro vyšší flexibilitu implementace projektů a pro 
diseminaci výsledků. Implementace projektů v kontextu etiopského venkova se, oproti jiným státům, 
vykazuje značnou rigiditou – orgány na úrovni woredy / zóny jsou de facto postaveny do role 
supervizora projektu. Navíc DA v dané woredě jsou vždy přímo podřízeni svému WADO (jsou jeho 
zaměstnanci). Spolupráce a koordinace aktivit s WADO i s administrativou woredy jsou proto klíčové 
pro hladký průběh projektu. Přirozeným zájmem WADO přitom je, aby maximum podpory směřovalo 
do FTC jako takového (materiální vybavení, atd.). Dosažení určité rovnováhy mezi zájmy WADO a 
realizátora, který má v úmyslu pracovat i mimo tuto „oficiální“ strukturu (například na úrovni 
kooperativ), proto vyžaduje nadstandardní vztahy s institucemi státní správy, které mohou 
garantovat určitou flexibilitu při implementaci projektu – a tedy možnost implementovat 
v jednotlivých kebelích / FTC řešení „šitá na míru“ jejich podmínkám a kontextu, nikoliv stejné 
aktivity pro všechny. 

V případě woredy Alaba jsou tyto podmínky naplněny, spolupráce a koordinace je ze všech stran 
hodnocena velmi pozitivně. Na druhou stranu ale nelze pozorovat, že by se tato kvalitní spolupráce 
promítala do společných / komplementárních aktivit realizátora a woredy nebo WADO. Nebyl 
zaznamenán případ, kdy by místní administrativa doplnila a rozšířila konkrétní aktivity realizátora 
svou vlastní iniciativou. Státní instituce se tak do projektu zapojují až teprve na úrovni diseminace 
dobré praxe a inovací. 

O něco horší zpětná vazba týkající se koordinace aktivit mezi realizátorem a státními institucemi byla 
zaznamenána ve woredě Demboya. Zástupci woredy uvádějí, že v některých aktivitách nebyly orgány 
woredy dostatečně konzultovány a realizátoři projekt raději implementují prostřednictvím přímého 
kontaktu s DA, což generuje problémy ve smyslu nedostatečné koordinace. Příkladem takové 
nedostatečně aktivity byla, dle názoru woredy, dodávka semen pro jednotlivá FTC, která nebyla 
dostatečně koordinovaná. V důsledku nízké koordinace nebyla semena dodána ve správný okamžik a 
nemohla být využita v aktuální sezóně – bylo nutné je uskladnit v rámci FTC. Koordinace dodávky 
semen s woredou je obzvláště důležitá z toho důvodu, že FTC jsou hlavním distributorem semen ve 
svém regionu. 
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2.5 Dopady 

2.5.1 EQ 2.1 Jaká je míra zlepšení kvality života obyvatel cílových lokalit? (kritérium 
dopadů)? 

Respondenti dotazníkového šetření i účastníci fokusních skupin nebo individuálních rozhovorů 
shodně pozorují výrazně pozitivní trendy v regionu v oblasti kvality života a ekonomické prosperity. 
Obzvláště v regionu Alaba ovšem tyto pozitivní trendy výrazně narušilo dramatické sucho, které 
region v roce 2015 postihlo (více viz hodnocení ČvT II) a bylo následováno rozsáhlými povodněmi 
v roce 2016. Tyto externí vlivy způsobily jistou diskontinuitu pozitivních trendů v regionu Alaba. 

 

Tabulka: Změna následujících ukazatelů za poslední 3-4 roky: 

 Dramatick
ý pokles 

(< 50 %) 

Výrazný 
pokles 

(50-75%) 

Mírný 
pokles 

(75-99%) 

Žádná 
změna 

(cca 
100%) 

Mírný 
nárůst 

(101-
125%) 

Výrazný 
nárůst 

(125-
150%) 

Dramatický 
nárůst 

(> 150%) 

Garamba (Demboya) 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 4 11 10 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 9 8 8 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 12 5 8 0 

Kota Komboya (Demboya) 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 0 9 13 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 4 12 6 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 4 13 5 0 

Holegeba (Alaba) 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 2 1 13 5 2 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 2 4 16 1 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 5 5 11 2 0 

Shekate (Alaba) 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 7 13 5 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 8 13 4 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 9 12 4 0 
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Tabulka: změna průměrných hodnot následujících ukazatelů za poslední 3-4 roky: 

 Garamba Kota Komboya Holegeba Shekate 

Počet druhů pěstovaných plodin 
(celkem) 

+2,215 

158%6 

+2,9 

173% 

+2,48 

169% 

+1,63 

147% 

Počet druhů plodin pěstovaných 
v období sucha 

+0,92 

-7 

+1,38 

-8 

+0,17 

-9 

+0,5 

-10 

Počet druhů chovaných zvířat +1,63 

161% 

+1,62 

154% 

+1,52 

164% 

1 

132% 

Počet chovaných zvířat celkem +2,33 

160% 

+3,05 

177% 

+2,04 

157% 

1,54 

134% 

Počet ingrediencí standardně 
používaných pro vaření 

+2,04 

156% 

+1,71 

147% 

+2 

166% 

1,63 

150% 

 

Hodnoty z dotazníkového šetření je nutné brát s rezervou, pro komparaci totiž nebyla dostupná 
baseline data. Respondenti byli proto požádáni, aby si vzpomněli na hodnoty jednotlivých indikátorů 
před cca 3-4 roky („fiktivní“ baseline). I přesto má výsledek dotazníkového šetření vypovídající 
hodnotu coby jednoznačný doklad pozorovaných trendů. 

Jakkoliv je možné pozorovat růstové hodnoty na téměř všech indikátorech, jde zároveň o růst, který 
je nižší, než jaký je registrován ve woredě Angacha. Za tímto zjištěním stojí především dva faktory: 

 V případě woredy Demboya byla intervence ukončena již téměř před třemi roky a jednotlivá 
FTC nezískávají žádnou další podporu. Místní zemědělci proto nepozorují za poslední cca 3-4 
roky tak dramatické změny jejich situace, jako kdyby byla podpora nadále poskytována.  

 V případě kebelí z woredy Alaba se potom do výsledků promítá především dopad 
katastrofálního sucha z roku 2015, které do značné míry vyvážilo přínosy z předchozích let. To 
je patrně hlavní důvod, proč v případě jedné z těchto kebelí jsou dokonce zaznamenány i 
případy, kdy respondenti vykazují mírný pokles některých hodnot (výnosy, zisk a především 
objem produkce, který respondent prodává na trhu). 

Výše představené výsledky dotazníkového šetření potvrzují také realizované fokusní skupiny 
farmářů. Všechny skupiny potvrdily, že za posledních několik let došlo, v přímém důsledku působení 
FTC, ke zvýšení životního standardu a kvality života většiny obyvatel v dané oblasti (ve woredě 
Alaba ovšem došlo ke zpomalení nebo dokonce zastavení tohoto trendu v důsledku sucha a záplav). 
Tento vývoj spojují především s nárůstem výnosů produkce a s diverzifikací produkce, jejíž pozitivní 
dopad je fokusními skupinami farmářů v projektu ČvT I zmiňován výrazně častěji než v případě 
fokusních skupin farmářů z projektů ČZU. 

                                                           
5
 Rozdíl mezi průměrnou hodnotou daného indikátoru dnes a průměrnou hodnotou před cca 3-4 roky. 

6
 Procentuální podíl hodnoty dnes na hodnotě před cca 3-4 roky. 

7
 Výchozí hodnota se blížila nule, z tohoto důvodu nemá index vypovídající hodnotu – většina respondentů 

v odpovědi říká, že před cca 3-4 roky nepěstovala v období sucha žádnou plodinu a nyní pěstují jednu. 
8
 Obdobně jako v poznámce výše – většina respondentů dříve nepěstovala žádnou plodinu a nyní pěstuje 1 – 2. 

9
 Obdobně jako výše – žádný z respondentů neuvedl, že by před 3-4 roky pěstoval nějakou plodinu v období 

sucha, aktuálně několik jednotlivců pěstuje jednu plodinu – jde tedy o nárůst z 0 na 0,17. 
10

 Obdobně jako výše – výchozí hodnota je 0 u všech respondentů, aktuálně cca polovina respondentů uvádí, že 
nějakou plodinu pěstuje. 
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Za nárůstem výnosů produkce pozorují místní farmáři především následující příčiny: 

 Zavedení praxe výsadby (výsevu) do řádků; 

 Dostupnost odpovídajících hnojiv (resp. lepší management půdy obecně); 

 Lepší znalosti managementu/řízení farmy (kalendáře pro dílčí aktivity, správná aplikace 
pesticidů, herbicidů a dalších látek, atd.); 

 Dostupnost vylepšených odrůd osiv. 

V daném období dochází také k nárůstu počtu pěstovaných plodin, hlavní důraz v této diverzifikaci je 
kladen na zeleninu (mrkev, zelí, rajčata, papriky) a brambory (brambory sice byly sázeny již dříve, šlo 
ovšem o jiné odrůdy s výrazně horšími vlastnostmi a výnosy), a dále v menším rozsahu také ovoce 
(mango, avokádo), krmivo pro hospodářská zvířata a chov drůbeže, méně často potom také ovcí a 
skotu. Tento vývoj přitom respondenti dávají do přímé souvislosti s působením projektu. 

V obecném pohledu mají na zvyšování kvality života větší vliv dodávky vylepšeného osiva tradičních 
obilnin a kukuřice (organizované centrálními strukturami) a výuka moderních farmářských technologií 
(řádkový výsev, hnojení, atd.). Jde sice o stěžejní iniciativy, které prostřednictvím FTC prosazují 
centrální orgány v oblasti zemědělství v Etiopii, příspěvek projektu k prosazování těchto inovací 
ovšem není zanedbatelný. Z vyjádření především zaměstnanců WADO je zřejmé, že podpora ZRS ČR 
umožnila tento vývoj v regionu akcelerovat prostřednictvím rozvoje kapacit FTC a zakládání 
demonstračních pozemků – inovace v oblasti zemědělských technologií se mezi místními farmáři šíří 
rychleji než v kebelích, jejichž kapacita nebyla projektem posílena. Rozvoj inovací – a tedy také 
posilování pozitivních trendů v oblasti dopadů – je orgány na úrovni kebele i místními obyvateli 
dáván do přímé souvislosti s působením projektu ČvT (na rozdíl od FTC podpořených projektem ČZU 
v Angache, kde je tato souvislost vnímána podstatně méně často a intenzivně).  

Především potom v oblasti rozšíření diverzity pěstovaných plodin o zeleninu a brambory, ovoce a 
další plodiny je možné pozorovat bezprostřední dopad podpory ZRS ČR na hospodaření drobných 
farmářů v projektovém regionu. Rozšiřování diverzity plodit a testování nových plodin v lokálním 
kontextu nepatří mezi standardní činnosti FTC a na základě srovnání podpořených a nepodpořených 
FTC lze odhadovat, že bez podpory by k rozvoji těchto plodin v podpořeném regionu došlo ve 
výrazně nižší míře. Dokladem toho je, mimo jiné, také skutečnost, že žádný z podpořených FTC 
v regionu, kde již podpora byla ukončena, nepotvrdil, že by se po ukončení projektu pokusil o 
představení a zavedení nové plodiny. Iniciační role projektu ČvT je v tomto smyslu nezastupitelná. 

Významným efektem je také nárůst počtu plodin pěstovaných v období sucha. I zde je pozorována 
přímá souvislost s působením ZRS ČR – a to především v oblasti prosazování nových plodin a 
demonstrace systémů záchytu dešťové vody, která je zcela klíčová pro pěstování v období sucha. 
Nárůst počtu plodin pěstovaných v období sucha ovšem není nijak dramatický, ve většině případů jde 
vlastně o nárůst z 0 na 1. 

Mezi nepřímé efekty, které účastníci fokusních skupin a individuálních rozhovorů v souvislosti 
s posilováním příjmů i zlepšováním výživy místních obyvatel nejčastěji uvádí, patří především zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel (souvislost s lepší výživou, ale také s finančně dostupnější zdravotnickou 
péčí a v neposlední řadě s osvětou v oblasti hygieny, kterou FTC rovněž provádějí), lepší přístup dětí 
ke vzdělávání (rodiny jsou lépe zajištěny finančně a mohou si tak dovolit ve vyšší míře posílat své děti 
do škol) a obecně zvýšení kvality (komfortu) života (zejména kvalita bydlení). 

  

2.5.2 EQ 2.2: Jaké neočekávané dopady se při realizaci projektů a po ukončení jejich realizace 
(ve fázi udržitelnosti) projevily? Pozitivní i negativní? Naopak, existovaly očekávané 
dopady, které se ve skutečnosti neprojevily? Proč? (kritérium dopadů) 

Významným nepřímým efektem projektu je zvyšování motivace DA v podpořených FTC. Jak samotní 
DA, tak i nadřízení pracovníci WADO potvrzují, že ve většině jsou DA z podpořených FTC 
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motivovanější k poskytování služeb lokálním zemědělcům a obecně prosazování inovací v lokálním 
kontextu. Z analýzy udržitelnosti přitom jednoznačně vyplývá, že právě motivovanost a samostatná 
iniciativa DA je jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda podpora přinese 
efekty dlouhodobého charakteru, nebo její efekt s ukončením projektu vyprchá. 

S výše uvedeným souvisí také skutečnost, že projekt jednoznačně napomohl „etablování“ struktury 
FTC a zemědělských poradců obecně v lokálním kontextu (blíže viz evaluační otázka 2.3). V důsledku 
projektu, který posílil kompetence a znalosti zemědělských poradců, byla významně posílena důvěra 
mezi místními zemědělci a DA, kteří zpravidla nejsou členové místních komunit, jsou na FTC dosazeni 
„shora“. Tato důvěra je zcela základním předpokladem pro efektivní práci DA v komunitě. 

Nejvýznamnějším neočekávaným dopadem tohoto projektu, stejně jako dalších podpořených 
projektů, je skutečnost, že přínosy projektu identifikované výše nejsou ve struktuře místních 
komunit distribuovány rovnoměrně – jinými slovy, některé skupiny konečných příjemců mají 
z poskytnuté podpory větší užitek než jiné. Konkrétněji, poskytnutá podpora je přínosnější pro 
bohatší členy místních komunit, zatímco chudším farmářům přináší menší užitek (a skupině 
nejchudších členů komunity nepřináší téměř žádný užitek). Intenzita přínosů podpory je přímo 
úměrná velikosti obdělávané plochy a finančním možnostem jednotlivých farmářů. 

V důsledku výše uvedeného projekt ZRS ČR v daném regionu zprostředkovaně přispívá k dalšímu 
prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. 

Jak bylo uvedeno výše, ekonomické efekty působení FTC v jednotlivých kebelích souvisejí především 
s dostupností kvalitnějšího osiva, změnou způsobu výsevu / výsadby a v neposlední řadě lepšími 
znalostmi v oblasti managementu půdy a řízení farmy, především potom v souvislosti s aplikací hnojiv 
a dalších látek. Nejchudší farmáři přitom mohou efektivně čerpat, resp. aplikovat pouze část těchto 
inovací: 

 Nová osiva s výraznější vyššími výnosy jsou podstatně dražší než „stará“ osiva, navíc není 
možné je používat více sezón (tedy uskladnit část úrody a využít ji jako osivo příští sezónu). 
Nová, kvalitnější osiva je nutné nakupovat každý rok, vyžadují tedy jistou finanční sílu na 
straně farmářů.  

 S výše uvedeným souvisí také nákup hnojiv a dalších látek. Školení a poradenství 
poskytované FTC sice farmářům umožňuje generovat úspory prostřednictvím správné a 
cílené aplikace těchto látek, nejchudší farmáři si je ovšem stejně nemohou dovolit, daný 
benefit se jich proto nijak významněji netýká. 

 Nad rámec uvedeného je také nutné uvést, že nové, vylepšené odrůdy si může zakoupit 
pouze ten farmář, který má pro jejich pěstování k dispozici odpovídající hnojiva a další látky 
(jejich nákupem se musí prokázat při nákupu „nových“ osiv). Chudší farmáři se proto 
nemohou rozhodnout inovaci aplikovat alespoň částečně (tj. vysít nové odrůdy, jejichž 
pěstování nebude významněji podpořeno správnou aplikací hnojiv) – musí akumulovat 
kapitál, který jim umožní investici do drahých osiv i hnojiv ve stejném okamžiku. Tato 
skutečnost posouvá práh dostupnosti inovací ještě výše. 

 Jediným z výše uvedených základních efektů, který mohou aplikovat i chudší farmáři, tak 
zůstává výsadba / výsev do řádků a v omezenější míře lepší řízení farmy. I v tomto případě 
ovšem platí, že efekt na výnos, který má výsev do řádků na „staré“ odrůdy, je výrazně nižší 
než v případě nově vyšlechtěných hybridů. 

Nejchudší farmáři pochopitelně profitují z diverzifikace pěstovaných plodin, dodatečný příjem, který 
by jim pěstování zeleniny přineslo, ovšem nepostačuje na generování kapitálu potřebného pro 
nákup nových hybridů osiva a dalších potřebných vstupů. Navíc je nutné uvést, že tato skupina 
nejchudších farmářů zpravidla obdělává velmi malé plochy půdy, nemá tedy prostor pro 
experimentování s novými plodinami.  
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Projekt se pokusil posílit rovnoměrnější distribuci přínosů tím, že svou pozornost zaměřil také mimo 
„oficiální“ struktury. V některých případech šlo o účinná opatření, kupříkladu v případě kooperativy 
žen v Holegebě, která umožňuje ženám získat dodatečný zdroj obživy bez ohledu na jejich sociální 
status. Častější ovšem bohužel je, že podpora kooperativám a neformálním skupinám místním 
obyvatelům (bez ohledu na jejich sociální status) žádný výraznější benefit nepřinesla. Tato 
skutečnost souvisí s problematickou udržitelností řady podpořených kooperativ a neformálních 
skupin, analyzovanou výše. 

 

2.5.3 EQ 2.3: Využívají místní farmáři služby poskytované FTC? Jak hodnotí přínosy těchto 
služeb? (kritérium dopadů) 

Výsledky kvantitativních i kvalitativních metod evaluace potvrzují skutečnost, že místní zemědělci 
považují poskytování poradenských služeb prostřednictvím FTC za přínosné a těchto služeb 
využívají. Podrobněji je možné frekvenci využívání služeb poskytovaných FTC analyzovat v tabulce 
níže: 

Tabulka: Kvantifikace využívání služeb FTC 

 
Min. 1x / 

týden 
Více než 1x 

/ měsíc 
Cca 1x / 
měsíc 

Cca 1x / 
kvartál 

Max. 1-2x 
ročně 

Max. 1-2x 
vůbec kdy 

Nikdy 

Poradenské služby 1/8/4/411 3/1/4/2 7/1/3/3 6/4/2/3 7/6/5/3 0 0 

Vzdělávání 1/0/1/0 0/0/2/0 6/3/0/3 5/5/5/6 6/7/8/3 0 0/5/2/3 

Půjčování nástrojů 0 0 0 0/0/1/0 7/9/4/7 2/0/0/2 9/11/13/6 

Demonstrace 
zemědělské praxe 

0 0/0/1/0 0 6/5/1/3 9/15/16/10 2/0/0/1 1/0/0/1 

Propagace nových 
plodin 

0 0 0/0/2/0 5/4/3/1 12/15/12/11 0/0/0/1 1/1/1/2 

Prodej zemědělských 
vstupů 

0 0 0 7/3/1/4 11/17/14/9 0/0/0/1 0/0/3/1 

Poskytování 
veterinárních služeb 

0/2/0/0 0 4/6/0/4 12/10/1/6 1/1/17/4 0/1/0/0 1/0/0/1 

 

Z tabulky výše je zřejmé, že nejčastěji jsou využívány poradenské služby, v průměru cca jednou za 
měsíc (ovšem zajímavý je vysoký počet týdenní frekvence v případě Kota Komboya – jedná se o velmi 
aktivní a iniciativní FTC). Intenzivně využívanými službami jsou také vzdělávací služby, ukázky 
zemědělské praxe na demonstračních pozemcích nebo propagace nových plodin. Téměř všichni 
respondenti rovněž využívají FTC k nákupu vstupů pro jejich hospodaření a v neposlední řadě jsou 
FTC v podpořených regionech centrem pro poskytování veterinárních služeb. Téměř bez zájmu 
respondentů naopak stojí možnost půjčování nářadí. 

Výše uvedené poznatky potvrzují také rozhovory se zástupci DA – místní zemědělci si navykli 
využívat služeb FTC pro své hospodaření, a to zejména poradenských služeb. FTC jsou pro 
zemědělce klíčovým (zpravidla jediným) zdrojem informací o inovacích v zemědělství. Zavádění 
těchto inovací je ovšem postupný proces, dle rozhovorů s DA i zástupci dalších institucí (vč. 
akademických pracovníků) trvá zavedení inovace u alespoň nadpoloviční většiny zemědělců zpravidla 
3-4 roky. V tomto smyslu je tedy nepostradatelná nejen struktura FTC, ale také jednotlivých skupin 
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 Hodnoty: Garamba / Kota Komboya / Holegeba / Shekate  
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farmářů (zejm. 1-5 skupin), kteří si inovace předávají postupně mezi sebou. Rychlost zavádění inovací 
je ovšem velmi individuální. Kupříkladu v Kota Komboya je uváděno, že inovace jsou přejímány velmi 
rychle a v průběhu cca dvou let přeberou významné inovace de facto všichni zemědělci. 

Odpovědi na přímou otázku, zda se respondenti v posledním roce zúčastnili vzdělávání 
poskytovaném DA, jsou značně rozporuplné. Na přímou otázku, zda v posledním roce obdrželi 
trénink ze strany DA, nebyla v celém vzorku čtyř kebelí zaznamenána ani jedna negativní odpověď, na 
druhou stranu ovšem relativně vysoký počet osob uvedl, že neví (téměř 50 % respondentů). Na 
druhou stranu ale na jinou otázku, která po respondentech požadovala odhadnout frekvenci jejich 
účasti / využívání služeb FTC uvedlo celých 10 osob ze stejného vzorku, že se vzdělávání nikdy 
neúčastní. Vysoký počet odpovědí „nevím“ na první z těchto otázek tak patrně indikuje nedostatečné 
porozumění této otázce.  

Obecně panuje mezi zástupci místních zemědělců vysoká spokojenost s přínosností (a 
aplikovatelností) služeb FTC pro individuální zemědělské praxe – pouze jeden respondent uvedl, že 
přínos je spíše nízký, naopak, 46 respondentů považuje přínosnost FTC za velmi vysokou a dalších 5 
za spíše vysokou. Obdobně se také respondenti vyjadřují k otázce, zda došlo za poslední 3-4 roky ke 
zlepšení služeb jejich FTC: 55 rozhodně souhlasí a dalších 20 spíše souhlasí. Naopak, sedm 
respondentů žádnou změnu nezaznamenalo a jeden dokonce uvedl, že se služby zhoršily. 

Mezi nejpřínosnější služby FTC, z pohledu místních zemědělců, patří (v tomto pořadí): 

- Poradenství (69 respondentů) 
- Poskytování veterinárních služeb (64) 
- Prodej vstupů pro zemědělskou výrobu (63) 
- Vzdělávání (62) 
- Demonstrace zemědělské praxe (60) 
- Propagace nových plodin (54) 
- Půjčování nářadí (26) 

 

2.5.4 EQ 2.4: Nakolik měly výsledky hodnocených projektů synergický efekt? (kritérium 
dopadů) 

Kritérium vyhodnoceno v souhrnné sektorové zprávě. 

 

2.6 Další evaluační kritéria 

2.6.1 EQ 4.1: Do jaké míry byl důraz na průřezové principy ZRS ČR součástí hodnocených 
projektů? Přinesly projekty nějaké příklady dobré praxe nebo naopak problémy ve 
vztahu k jednotlivým principům? (kritérium řádné správy věcí veřejných, šetrnosti k 
životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv včetně rovnosti mužů a žen)? 

Řádná správa věcí veřejných 

Ve vztahu ke kritériu řádné správy věcí veřejných zaznamenal evaluační tým následující zjištění: 

 Aktéři na lokální (komunitní) úrovni jsou spokojeni se způsobem implementace aktivit a 
práce realizátora ve svých lokalitách. Všichni oslovení administrátoři shodně uvedli, že 
metoda, kterou realizátor pro implementaci projektu zvolil, je správná a že jeho přístup 
vychází z místního kontextu. 

 Se způsobem realizace projektu jsou spokojeni také představitelé hierarchické státní správy. 
Ti uvádějí, že jsou v dostatečné míře zapojeni do rozhodování v rámci projektu a jsou 
dostatečným způsobem informováni o projektových aktivitách. Ovšem toto hodnocení je 
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silnější ve woredě Alaba než ve woredě Demboya, kde hodnotitel zaznamenal ojedinělou 
kritiku směřující na nedostatečné informování v konkrétní záležitosti a „obcházení“ woredy. 

 Obecně všichni zapojení stakeholdeři považují způsob realizaci projektu za transparentní a 
prezentují jej jako příklad dobré praxe. Klíčová v tomto smyslu je především partnerská 
spolupráce mezi projektem a WADO společně s administrativou woredy. 

 Výběr kebelí určených k podpoře je označován za transparentní s ohledem na použití 
objektivních kritérií. Výběr byl realizován v úzké spolupráci s úřady na úrovni woredy a tito 
nezaznamenali, že by mezi kebelemi vznikalo napětí z důvodu „protežování“ části z nich.  

 Problém z pohledu řádné správy věcí veřejných představují především nedostatečné 
kapacity na úrovni managementu podpořených kooperativ, kterým byla předána část 
materiálního vybavení pořízeného projektem. Především z důvodu slabého či dokonce 
neexistujícího řízení část těchto kooperativ dále nefunguje a pořízené vybavení není 
využíváno. 

 Neúspěch některých investic předaných kooperativám nebo FTC část místních subjektů 
vysvětluje nezájmem lokálního trhu o vytvořené služby nebo produkty. Není zřejmé, zda byla 
před jejich zavedením provedena analýza trhu. 

 V některých případech je zaznamenán problematický „odchod“ realizátora, který nebyl 
doprovázen jednoznačným určením vlastnických vztahů a úkolů a zodpovědností místních 
struktur. 

 Jako velmi problematický z pohledu řádné správy je rovněž nutné označit nákup 
transformátoru – ten byl projektem zaplacen již před čtyřmi lety, stále ale nebyl dodán.  

 

Šetrnost k životnímu prostředí 

Nebyly zaznamenány přímé efekty projektu (pozitivní či negativní) na životní prostředí. Někteří 
respondenti realizovaných individuálních rozhovorů uvádějí, že zprostředkovaným pozitivním 
dopadem projektu na životní prostředí může být efektivnější využívání hnojiv v hospodaření. 
Zprostředkovaný pozitivní efekt projektu na životní prostřední má také distribuce sazenic ovocných 
stromů lokálním zemědělcům některými FTC, které mohou mít protierozní efekt. 

 

Lidská práva a rovnost mužů a žen 

Podpora lidských práv a především potom podpora rovnosti mužů a žen nebyla primárním cílem 
realizovaných projektů. Projekt ovšem realizoval aktivity, které byly změřeny speciálně na ženy a 
jejich zdroje obživy. Šlo především o podporu několika kooperativ žen v projektovém regionu 
(pěstování zeleniny, chov drůbeže a koz).  

Projekt bezprostředně posiluje participaci žen na aktivitách a službách poskytovaných FTC, 
především potom školení (přesto účast žen na školeních nedosahuje ani 40 %). Již samotný tento fakt 
je řadou stakeholderů (zejména představitelé kebelí a FTC) považován za přínos projektu ve smyslu 
posílení role žen ve společnosti. Stejné pozorování uváděly také ženy na fokusních skupinách.  

Dalším opatřením projektu, které je v místní komunitě vnímáno jako posilující postavení žen, je 
podpora pěstování zeleniny. To spadá zpravidla do zodpovědnosti žen. Rozvoj těchto aktivit tak, dle 
vyjádření místních subjektů, sice ženám přidává práci, zároveň ale zvyšuje jejich podíl na zajišťování 
živobytí pro své rodiny. 
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2.6.1 EQ 4.2: Nakolik místní instituce a cílové skupiny vědí, že projekty byly realizovány v 
rámci české ZRS? Jaké byly nejúčinnější formy prezentace projektů? (kritérium vnější 
prezentace) 

Informovanost o příspěvku ZRS ČR, resp. o práci ČvT je v lokálních komunitách velmi vysoká. Místní 
zemědělci navíc iniciativu ČvT považují za hlavního iniciátora pozitivních změn v jejich lokalitě 
souvisejících se zaváděním inovací a moderní zemědělské praxe. 

Vizibilita ZRS ČR je na dostatečné úrovni také pro nečleny místních komunit. Všechna FTC jsou 
vybavena informačními tabulemi s logy ČRA a ČvT a textem v angličtině a amharštině, tyto cedule 
jsou umístěny na viditelných místech, často v blízkosti hlavních cest. Několik těchto cedulí (směrovky 
k místní kanceláři ČvT), obsahujících logo ČRA, je umístěno také přímo v Alabě Kulito; cedule 
s informacemi o projektu a logy ČRA / ČvT jsou také umístěny na obou WADO. Veškeré vybavení 
nakoupené v rámci projektu je rovněž opatřeno informačními cedulemi, a to včetně drobných staveb. 
Již při prvním pohledu při návštěvě FTC je tak zřejmé, jaký je podíl ZRS ČR na vybavení FTC. 

ČvT prezentuje projekt také ve svých propagačních materiálech zpracovaných v anglickém jazyce. Ty 
jsou dostupné nejen v etiopských kancelářích, ale také v české kanceláři realizátora. 

Obecně je informace o působení ČvT (a jeho financování ze strany ZRS ČR) v regionu velmi vysoká, 
především potom v regionu Alaba. 

 

3 Závěry 

3.1 Relevance 

 Relevance je hodnocena jako vysoká, a to jak vůči strategiím cílové země, tak i ZRS ČR. 

 Jako vysokou hodnotí relevanci projektu také lokální subjekty (na úrovni woredy i kebele). 

 Celkově nebyla zaznamenána žádná problematická oblast ve vztahu k relevanci projektu. 

Celková relevance projektu je hodnocena jako vysoká. 

 

3.2 Efektivnost 

 Cíle projektu byly do značné míry naplněny (snížení podílu osob závislých na potravinové 
pomoci v důsledku školení konečných příjemců, zavedení nových plodin a nové zemědělské 
praxe). 

 Dosažení cílů projektu nutno vnímat v souvislosti se zavedením struktury FTC (i bez podpory 
ZRS ČR). 

 Vzdělávání a přenos inovací zprostředkované projektem je hodnoceno konečnými příjemci 
velmi kladně. 

 DA v podpořených FTC mají vyšší kvalitnější znalosti a dovednosti než projektem nepodpoření 
DA. 

 Podpoření DA vykazují vyšší pro-aktivitu a motivaci (neplatí to ve všech podpořených FTC), 
přičemž platí příčinná souvislost mezi motivovaností DA, kvalitou služeb poskytovaných v FTC 
a rychlostí přejímání inovací v dané kebeli. 

 Logická stavba projektu byla dostatečná, přestože chyběla aktivita zaměřená na diseminaci 
dobré praxe do kebelí v rámci woredy nezahrnutých v projektu. 

 Nesystematická je koordinace a komunikace realizátora s orgány woredy. 

 Pozorována je částečná diseminace dobré praxe vytvořené projektem v nepodpořených FTC. 
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 Informační centrum pro zemědělské poradce na území woredy Demboya, které bylo 
vybudováno a materiálně vybaveno, v době hodnocení neposkytovalo služby a bylo de facto 
zrušeno. 

 Transfer know-how a podpora od modelových farmářů je poskytována necelým dvěma 
třetinám  ostatních farmářů. 

 Ze strany lokálních administrativ ani FTC nebyly zaznamenány žádné navazující iniciativy. 

 Zapojení kooperativ a dalších neformálních skupin do projektu je spíše neúspěšné. 

Efektivnost projektu je hodnocena jako spíše vysoká 

 

3.3 Efektivita 

 Na úrovni jednotkových nákladů je zaznamenána vysoká efektivita, evaluační tým 
neidentifikoval položky rozpočtu, které by byly nestandardně vysoké a odporovaly obvyklým 
cenám. 

 V konkrétních oblastech byly zaznamenány deficity efektivity ve vztahu k přínosům 
investovaných prostředků (tedy část vynaložených prostředků nepřinesla očekávaný užitek). 
Jedná se především o neúspěšné investice do zpracovatelských a výrobních kapacit a 
investice do podpory živočišné výroby. 

 V případě materiální podpory FTC existuje prostor pro vyšší racionalizaci výdajů. 

 Jako efektivní je hodnoceno řízení projektu, a to včetně zapojení českých a lokálních kapacit. 

Efektivita projektu je hodnocena jako spíše nízká (v kebelích, kde byla realizována řada investic) až 

spíše vysoká. 

 

3.4 Udržitelnost 

 Dokumentace projektu neobsahuje jednoznačně zpracovanou strategii odchodu.  

 Rozdíly v udržitelnosti mezi podpořenými woredami v závislosti na zapojení do navazujícího 
projektu – nižší míra u woredy, která nebyla zahrnuta do navazujícího projektu. 

 Absence „phase-out“ období, nejasné vlastnictví, úkoly a zodpovědnosti lokálních subjektů 
přispěly k nepokračování v aktivitách kooperativ. 

 Významným limitem pro udržitelnost výstupů je finanční slabost FTC, poskytnuté vybavení je 
často v neprovozuschopném stavu, dochází k omezení poskytování služeb. 

 Podpořená FTC  nadále používají výukové materiály, které obdržela v rámci projektu a nadále 
se pokoušejí v rámci omezených kapacit rozšiřovat know-how získané v rámci projektu. 

 V rámci realizace evaluace nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu 
provozu / udržení by stály v cestě překážky legislativního nebo normativního charakteru. 

 Žádný z podpořených FTC v regionu, kde již podpora byla ukončena, nepotvrdil, že by se po 
ukončení projektu pokusil o představení a zavedení nové plodiny. 

 Intenzita zapojení institucí státní správy na úrovni woredy a partnerský vztah mezi 
realizátorem a těmito orgány, klíčové především pro vyšší flexibilitu implementace projektů a 
pro diseminaci výsledků, je v různých woredách různá. 

Udržitelnost projektu je hodnocena jako spíše nízká – především s ohledem na udržitelnost investic 
a dokumentované „ochabnutí“ tempa zavádění inovací FTC po ukončení projektu 
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3.5 Dopady 

 Trend růstu výnosů produkce; 

 Trend nárůstu počtu pěstovaných plodin - diverzifikace; 

 Zvýšení životního standardu a kvality života většiny obyvatel v dotčených kebelích, nepřímý 
dopad na zlepšení zdravotního stavu; 

 Pozorovaný trend zvýšení kvality života a ekonomické prosperity, narušený ve woredě Alaba 
suchem a o rok později záplavami; 

 Pozitivní dopady na výnosy, příjmy a podíly produkce prodejné na trhu jsou nižší u woredy, 
kde byla spolupráce ukončena v roce 2013 bez návazného projektu. 

 Projekt měl spíše akcelerační účinek prostřednictvím rozvoje kapacit FTC a zakládání 
demonstračních pozemků. 

 Zvýšená je motivace DA v podpořených FTC k poskytování služeb lokálním zemědělcům a 
obecně prosazování inovací v lokálním kontextu. 

 Projekt přispěl k etablování struktury FTC a zemědělských poradců obecně v lokálním 
kontextu a k posílení důvěry. 

 Rozdíl v intenzitě dopadů dle ekonomického statusu konečných příjemců (intenzita přínosů 
podpory je přímo úměrná velikosti obdělávané plochy a finančním možnostem jednotlivých 
farmářů) vede k dalšímu prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. 

 FTC jsou využívána místními farmáři – nejčastěji jako poradenská centra, dále jako vzdělávací 
centra a centra nákupu vstupů pro hospodaření a veterinární centra. 

 FTC nejsou využívána jako půjčovny nářadí. 

Projekt má pozitivní vliv na kvalitu a standard života obyvatel podpořených oblastí, ale zároveň 
přispívá k prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. Dopady jsou ovšem přesto 
hodnoceny jako spíše vysoké. 

 

3.6 Další evaluační kritéria 

 Projekt má spíše pozitivní vliv na řádnou správu věcí veřejných. 

 Projekt nemá žádný významnější pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. 

 Projekt zprostředkovaně posiluje participaci žen v komunitě. 

 Vizibilita projektu je hodnocena jako uspokojivá. 

 



  

Příloha č. 2:  Hodnocení projektu ČvT II 
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1 Úvod 

1.1 Záměr a cíle projektu 

Tento projekt byl realizován v letech 2014-2015 a přímo navazoval na projekt ČvT I. Vzhledem ke 
snížení finančních prostředků alokovaných na tuto intervenci došlo k užšímu geografickému zacílení 
podpory pouze na jednu woredu, a to woredu Alaba. Rozhodnutí o výběru této woredy jako oblasti 
intervence vycházelo z konsenzu lokálních expertů z místního Úřadu pro rozvoj zemědělství a 
realizátora (ČvT), který zaznamenal dobrou spolupráci s místními DA. Jejich ochota a zájem o aktivní 
účast na projektu jsou nezbytným předpokladem pro jeho úspěšnou implementaci. 

Záměr projektu byl (logicky) formulován podobně jako v případě ČvT I: „Skrze vylepšené zemědělské 
postupy drobných farmářů přispět ke zvýšení potravinové bezpečnosti ve woredě Alaba.“ Za cíl si 
kladl zvýšení efektivity školících center a poradenských služeb pro místní farmáře vybrané woredy a 
přenos drobných technologií. Konkrétně byl cíl projektu formulován následujícím způsobem: 
„Farmáři v okrese Alaba benefitují ze zvýšené efektivity zemědělských služeb poskytovaných místními 
Farmářskými školícími centry.“ 

 

1.2 Stručný přehled projektu 

V rámci projektu ČvT II bylo podpořeno 5 dalších FTC z woredy Alaba a to jak po stránce materiální, 
tak po stránce rozvoje lidských zdrojů. Díky zkušenosti z projektu ČvT I byl posílen důraz na rozvoj 
kompetencí správců FTC pro zajištění efektivního managementu center a na rozvoj odborných 
kompetencí DA. 

Obdobně jako v projektu ČvT I bylo nezbytnou součástí intervence materiální a technické vybavení 
vybraných FTC včetně dobudování zázemí pro výuku (sklady, demonstrační parcely apod.). V rámci 
podpory efektivnějšího zemědělství měl i tento projekt za cíl představit nové zemědělské plodiny, 
inovované postupy a technologie. Cílem vybraných demonstračních aktivit zřizovaných na pozemcích 
FTC byla diverzifikace polních plodin, efektivnější nakládání s osivem, agrolesnické praktiky a rozvoj 
pěstování plodin určených primárně k prodeji (tzv. cash-crops) a doplňkové farmářské aktivity, jako je 
například včelařství. 

Návazný projekt ČvT II byl navíc zaměřen na podporu žen z nejchudších domácností, jakožto silně 
ohrožené skupiny obyvatel, a to formou vzdělávání, podporou vytváření neformálních skupin a 
materiální podporou zprostředkováním zemědělských vstupů. Klíčovou podporou v této cílené 
intervenci byla dodávka jednoho kusu hospodářských zvířat (ovce nebo kozy) vždy 40 nejchudším 
ženám ve vybraných 5 kebelích. 

Přímou cílovou skupinou projektu tvoří alespoň 15 rozvojových agentů a 5 okresních správců z pěti 
vybraných Farmářských školicích středisek. Skupinu dotváří 1200 místních farmářů a 200 žen z 
nejchudších farmářských rodin z pěti kebelí okresu Alaba. 

Nepřímou cílovou skupinou projektu jsou pak všichni místní farmáři a jejich rodiny žijící v cílové 
oblasti. Celkem se jedná o 2 828 domácností z pěti kebelí okresu Alaba, jejichž odhadovaná populace 
činí cca 22 620 obyvatel. 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 2: Hodnocení projektu „Podpora drobných zemědělců a zemědělského 
vzdělávání v okrese Alaba, Region Jižních národů, Etiopie“ (ČvT II) 
 

4 
listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.    

2 Evaluační zjištění 

2.1 Relevance 

2.1.1 EQ 1.1: Jak byly rozvojové aktivity hodnocených projektů provázané se strategickými 
dokumenty ZRS ČR a Etiopie? (kritérium relevance) 

Projekt je pokračováním předchozího projektu ČvT I, na úrovni cílů a aktivit bylo realizováno 
minimum změn. Pro vyhodnocení tak platí informace uvedené k relevanci v hodnocení projektu ČvT I. 

Projekt je vysoce relevantní v souladu s koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na 
období 2010 – 2017, kdy byla Etiopie zařazena mezi prioritní programové země.  

Vysoce relevantní je projekt rovněž se sektorovými prioritami ZRS ČR. Hlavní cíle jsou rovněž v 
souladu se sektorovými prioritami týkajícími se zemědělství, životního prostředí, sociálního a 
ekonomického rozvoje. Jednotlivé aktivity zkoumaného projektu jsou rovněž v souladu s průřezovými 
principy ZRS ČR. Zvolený rozsah cílových skupin je zvolen relevantně k cílům projektu. 

Evaluovaný projekt je rovněž relevantní ke strategiím a cílům Etiopské vlády, využívá tzv. koncept 
„Farmers Training Centres“ (FTC), jež byl zaveden Etiopským Ministerstvem zemědělství a rozvoje 
venkova (Ministry of Agriculture and Rural Development) od roku 2001 jako součást Programu pro 
zemědělské a technické vzdělávání. Strategie byla následně přeformulována jako součást „Národního 
plánu pro urychlený a udržitelný rozvoj a ukončení chudoby“ (The Plan for Accelerated and 
Sustainable Development to End Poverty – PASDEP), na který obdobně navázal současný Growth and 
Transformation Plan. Záměrem tohoto vládního plánu je „poskytnout pracovníkům v zemědělském 
sektoru praktické znalosti odpovídající jejich potřebám a podpořit soukromé farmáře v jejich 
orientaci na kvalitní komerční a environmentálně šetrné zemědělství s využitím moderních 
technologií.“ 

Projekt byl, oproti předchozímu, posílen v oblasti podpory nejchudších žen v cílových kebelích. 
Opora pro takové opatření je ve strategiích Etiopie nižší. Strategické dokumenty předpokládají, že 
méně majetné vrstvy lokálních komunit budou profitovat z růstu zemědělské produktivity a 
efektivity, kterou přinesou nové inovace – tedy že i nejchudší členové komunit budou nakonec moci 
zavést inovaci, která zlepší jejich postavení. Zkušenost z implementace předchozích projektů ovšem 
takový „spill-over“ mechanismus nepotvrdila, spíše naopak, podpora vede k tomu, že rozdíly mezi 
bohatými a chudými se v místním kontextu dále zvětšují (viz níže – neočekávané dopady). Důvodem 
toho je především finanční nedostupnost vstupů inovací a malá výměra pozemků, na kterých tyto 
osoby hospodaří.  

Zavedení specifických intervencí cílených na nejchudší členy komunit je tak vysoce relevantní 
s ohledem na potřeby konečných příjemců, jde o reflexi negativní zkušenosti s nerovnoměrným 
dopadem podpory z předchozího období. Opora pro taková cílená opatření je ovšem ve strategických 
dokumentech Etiopie nižší. 

 

2.1.2 EQ 1.2: Jaké jsou hlavní rozvojové aktivity Etiopie v sektoru zemědělství? (kritérium 
relevance) 

EQ 1.2: je blíže vypracována v souhrnné zprávě. 
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2.2 Efektivnost 

2.2.1 EQ 1.6: Do jaké míry se podařilo v rámci hodnoceného projektu dosáhnout 
formulovaných cílů?  

Záměr a cíle projektu jsou rozpracovány do ukazatelů, které jsou představeny v následující tabulce: 

 Objektivně ověřitelný ukazatel 

Záměr: Skrze vylepšené zemědělské 
postupy drobných farmářů přispět 
k zvýšení potravinové bezpečnosti ve 
woredě Alaba 

Do konce roku 2015 se počet zemědělských plodin 
pěstovaných drobnými farmáři zvýší o 25 % 

Cíl: Farmáři v okrese Alaba benefitují ze 
zvýšené efektivity zemědělských služeb 
poskytovaných místními Farmářskými 
školícími centry 

Do konce roku 2015: 

- Farmářská školicí střediska zvýší počet 
vyškolených farmářů minimálně o 25 %; 

- Alespoň 60 % farmářů uplatňuje jeden či více 
z představených zemědělských postupů. 

 

Základními daty pro vyhodnocení stupně dosažení těchto cílů jsou interní dotazníkové šetření ČvT 
z listopadu/prosince 2015 a kvalitativní metody (fokusní skupiny, rozhovory) realizované v rámci 
evaluační mise. Z dotazníkového šetření vyplývají následující zjištění: 

 Stanovené cílové hodnoty na úrovni záměru nebylo dosaženo. Dle dotazníkového šetření 
nedošlo ke zvýšení ani ke snížení počtu plodin, které zemědělci pěstují – hodnota zůstala 
oproti roku 2013 stejná (tedy cca 7,7).  

 Na úrovni cíle projektu nelze naplnění indikátoru spolehlivě posoudit. Oproti období před 
realizací projektu došlo v podpořených FTC k nárůstu celkového počtu vyškolených farmářů 
o 31,5 %. Na druhou stranu ale nelze spolehlivě stanovit, jak velký počet nově vyškolených 
farmářů tato hodnota představuje, poněvadž z měření nelze izolovat individuální farmáře 
(jinými slovy, je pravděpodobné že jeden farmář obdržel více školení). Navíc nelze určit, jaký 
podíl na nárůstu počtu školení představuje školení poskytnuté skutečně novým farmářům. 
Analýzu této hodnoty dále znesnadňují dva protichůdné výsledky dotazníkového šetření: 

o Počet školení, která v průměru obdržel jeden farmář, se snížil z 3,5 na 2,4. Tato 
skutečnost by naznačovala, že nárůst počtu školení ve skutečnosti znamená nárůst 
počtu nově vyškolených farmářů. 

o Ve stejném okamžiku ale respondenti dotazníkového šetření realizovaného ČvT na 
konci realizace projektu indikují významné snížení míry účasti na vzdělávání – podíl 
respondentů, kteří v posledních dvou letech obdrželi vzdělávání ze strany DA, se 
snížil o 25 procentních bodů – z 63 % na 38 % (ve srovnání z baseline daty ze začátku 
realizace projektu1). 

Jednou z nejpravděpodobnějších příčin skutečnosti, že nedošlo k navýšení počtu pěstovaných plodin, 
je extrémní sucho, které projektovou oblast postihlo v roce 2015. Tento poznatek, který učinila 
rovněž interní evaluace ČvT, vychází především z informací z fokusních skupin. Jejich účastníci (resp. 
účastnice) v obou analyzovaných „dodatečných“ kebelích (tj. kebelích, které byly do rámce působení 
ČvT v projektové oblasti dodány v roce 2014) potvrdili, že se na základě aktivity FTC, resp. 
projektového týmu, pokoušeli zavést pěstování nových plodin. Kvůli suchu ale nedošlo k získání 
dobré zkušenosti (resp. nové praxe) s těmito novými plodinami. Má-li mít podpora těchto kebelí 

                                                           
1
 Realizátor projektu provedl sběr baseline dat na začátku realizace projektu a při jeho ukončení sběr endline 

dat stejnou metodologií. 
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skutečně efekt ve smyslu dosažení stanoveného cíle, je nutné farmáře dále podporovat v pěstování 
nových plodin (zejména zeleniny) – bez pokračující podpory projekt nebude v tomto smyslu 
efektivní. 

Data vyhodnocující dosažení cíle projektu potom naznačují, že v rámci poskytování podpory se 
pracovníci FTC pravděpodobně zaměřují ve vyšší míře na již ověřené zemědělce, tedy na ty, s nimiž 
již v minulosti FTC spolupracovala. Takto lze interpretovat fakt, že i přes významné zvýšení 
absolutního počtu osob, kterým bylo poskytnuto vzdělávání, došlo naopak ke snížení podílu 
respondentů, kteří vykazují, že školení skutečně obdrželi (hypotéza ale nebyla explicitně ověřována). 
Dalším (doplňkovým) možným vysvětlením je ze strany realizátorů i dalších cílových skupin často 
zmiňovaná „politická“ vytíženost DA. Především v čase voleb (realizovaných v roce 2015) nemají DA 
kapacitu v plné míře poskytovat své služby místním farmářům, protože jsou vytíženi povinnostmi 
kladenými na ně ve vztahu s volební kampaní. 

Rozhovory realizované v rámci evaluačních návštěv potvrzují, že podpora sice je přínosná a má 
potenciál iniciovat rozvoj hospodaření malých farmářů prostřednictvím zavádění inovací, většina 
pokroku, která byla dosažena v průběhu prvního roku realizace projektu, ovšem vzala za své 
v důsledku extrémního sucha z roku 2015 a v neposlední řadě také povodní z roku 2016. Jako 
nejodolnější vůči suchu se navíc projevily tradiční plodiny v tomto regionu, tedy především 
kukuřice. Vzhledem k ukončování projektu v roce 2016 tak není jisté, že existuje alespoň „kritické 
množství“ zemědělců, kteří budou opět ochotni experimentovat s novými plodinami a generovat tak 
v budoucnosti dobrou praxi pro své okolí. Část účastníků fokusní skupiny potvrdila tyto závěry, když 
uvedla, že vzhledem k negativní zkušenosti především se zeleninou v roce 2015 již nenakoupili ze 
svých vlastních financí semena zeleniny pro následující sezónu (v rámci projektu byla semena části 
zemědělců – především potom nejchudším ženám, ale také FTC – dodána ČvT). 

S ohledem na ukončení podpory (které přišlo příliš brzy po zahájení projektu) tak nyní plně závisí na 
iniciativě a pro-aktivitě FTC, zda budou nadále prosazovat diverzifikaci zemědělské produkce 
v daném regionu.  

 

Místní aktéři napříč podpořenými kebelemi naopak potvrzují vysoký přínos zavádění inovací 
v oblasti technologie pěstování zemědělské produkce (výsadba v řádcích, řízení farmy, aplikace 
hnojiv, atd.). Implementace těchto inovací v místních podmínkách má bezprostřední pozitivní dopad 
na efektivitu hospodaření – bez ohledu na externí (klimatické) podmínky. Jakkoliv jsou tyto inovace 
prosazovány napříč regionem (tedy i mimo podpořené kebele), především DA podpořených FTC 
upozorňují, že v těchto kebelích dochází k rychlejší implementaci inovací a rychlejšímu učení 
farmářů, a to především z důvodu kvalifikovanějších DA a možností praktických demonstrací. 

 

2.2.2 EQ 1.7: Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně 
realistických předpokladů a správně stanovených cílů a dopadů? 

Projekt do značné míry kopíruje logickou stavbu projektu ČvT I, a to včetně obdobné formulace svého 
cíle a záměru. To je ovšem logické – jakkoliv je projekt ČvT II formálně novým projektem, ve 
skutečnosti jde o follow-up předchozího projektu, jehož cílem je větší rozšíření dobré praxe a přínosů 
původního projektu. 

Zároveň je však možné pozorovat významné úpravy logického rámce původního projektu. 
Nejvýznamnější jsou především následující: 

 Projekt ČvT II se, mimo zkapacitnění FTC a jejich inovačního potenciálu i schopnosti transferu 
inovací směrem k zemědělcům, také explicitně zaměřil na cílovou skupinu nejchudších žen. 
Jde o bezprostřední reflexi zjištění z předchozího projektu, že jeho „standardní“ rámec je 
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prospěšnější pro (finančně) silnější farmáře, zatímco ti nejchudší členové podpořených 
komunit z něj nemají de facto žádný benefit. Zavedení nové komponenty podpory 
nejchudších žen je tedy příkladem efektivního „učení“ realizátora projektu, který se 
v návazném projektu pokouší reflektovat zkušenosti z minulé implementace a dle toho 
přizpůsobit svůj přístup. 

 Snížení důrazu na modelové farmáře ve prospěch „obyčejných“ farmářů. Zkušenost 
z předchozí implementace i evaluace projektu ČvT I ukázala, že transfer inovací mezi 
modelovými a „obyčejnými“ farmáři nefunguje zdaleka tak hladce, jak uvádí teorie. Jakkoliv 
většina podpořených farmářů považuje skupiny 1-5 za dobrý způsob diseminace inovací 
vzájemným učením, dotazníková šetření ukazují, že relativně významný podíl modelových 
farmářů (až cca třetina) inovace dále aktivně nešíří nebo to alespoň nedělá efektivně (ke 
stejnému závěru dospěly nezávisle na sobě dotazníková šetření evaluačního týmu i ČvT). 
Kvalitativní výzkum tuto informaci potvrzuje a zpřesňuje, dle DA je podíl modelových 
farmářů, kteří opravdu jsou facilitátory dalšího transferu inovací, ještě nižší – je odhadován 
na 30 – 50 %2. Projekt z tohoto důvodu posílil důraz na přímé vzdělávání konečných příjemců. 

Rovněž indikátory měřící dosažení cíle a záměru projektu byly aktualizovány, a to ve prospěch jejich 
vyšší přesnosti a především vypovídající hodnoty ve vztahu k aktivitám projektu. Indikátory měřené 
v rámci ČvT II tak analyzují trendy, které mají podstatně silnější kauzální vazbu na aktivity projektu, 
než tomu bylo v předchozím projektu. V této souvislosti je také nutné zmínit v kontextu ZRS ČR 
obecně neobvyklou „sílu“ měření indikátorů na úrovni cíle a záměru (tj. dopadu), kdy tyto ukazatele 
byly robustně kvantifikovány na začátku projektu a při jeho ukončení. Výsledná data tak jsou 
nebývale přesná a dobře popisují efekty intervence. Zároveň je s dramatickým nárůstem kvality 
měření cíle a záměru spojeno významné riziko: předchozí měření byla založena na odhadech – při 
absentující baseline studii bylo nutné, aby si respondenti „vzpomněli“ na svou situaci před realizací 
projektu, resp. v úvodní fázi jeho realizace. Typickým dopadem této metody je nadsazování intenzity 
dopadu – tedy záměrné uvádění nižších odhadů původních hodnot. Robustní měření výsledků a 
dopadů, které toto vědomé ex-post nadsazování ze své podstaty eliminuje, tak poněkud překvapivě, 
ovšem logicky, vykazuje nižší hodnoty, než měření založené na historických odhadech. 

 

2.2.3 EQ 1.8: Co konkrétně převzali z projektové praxe místní partneři (metodiky, postupy, 
evidenci, atd.)?  

S ohledem na to, že místní partneři na úrovni woredy obtížně nebo vůbec nerozlišují mezi 
jednotlivými projekty realizátora, je nutné odpovídat na tuto evaluační otázku společně za oba 
projekty ČvT I a ČvT II (alespoň na úrovni woredy). Ze WADO byla pozorována snaha o alespoň 
částečnou diseminaci dobré praxe vytvořené projektem – tedy inovací, které se osvědčily. Zástupci 
těchto institucí uvádějí následující příklady dobré praxe: 

 Alespoň 30 % nepodpořených FTC ve woredě Alaba (která se skládá z 84 kebelí 
s obyvatelstvem dosahujícím počtu cca 300 tisíc obyvatel) zavádí demonstrace pěstování 
zeleniny jako přímý efekt obou projektů ČvT. 

 Část FTC ve woredě Alaba se pokouší replikovat instalaci systémů záchytu dešťové vody, 
které byly pilotně testovány v projektech ČvT. 

Představitelé institucí na úrovni woredy v rámci individuálních rozhovorů zdůrazňují především 
důležitost zpracovaných metodických materiálů a manuálů, které jsou hlavním nástrojem pro 
replikaci dobré praxe generované projektem. Relevantní metodiky se WADO pokoušejí distribuovat 
do dalších FTC ve snaze podpořit tuto replikaci. 

                                                           
2
 Data sbíraná ČvT ale naopak uvádějí, že i přes snahu posílit participaci nemodelových farmářů činila jejich 

účast na školeních nadále pouze cca 20 %. 
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Na druhou stranu ale evaluačním týmem nebyl zaznamenán žádný konkrétní efekt projektu na 
samotná WADO. Projekt působí efektivně na úrovni FTC, nebylo ale zaznamenáno, že by dobrá praxe, 
která byla tímto způsobem generována, nějakým způsobem ovlivnila fungování a způsob práce 
WADO. 

Na úrovni jednotlivých FTC změny ve způsobu praxe a poskytování služeb DA lokálním zemědělcům 
souvisejí především s obsahem poskytnutých školení. Nad rámec toho ovšem všechna podpořená FTC 
ve woredě Alaba (z projektu ČvT I i ČvT II) uvádějí, že v přímé souvislosti s realizací projektu začala 
aplikovat systematičtější a plánovitější přístup ke vzdělávání lokálních zemědělců. Díky realizaci 
projektu FTC přejala praxi vytváření ročních akčních plánů, které stanovují, kdy budou místním 
zemědělcům poskytována která školení s ohledem na vegetační a klimatické cykly. Aplikace tohoto 
systematického přístupu ke vzdělávání je částí zástupců podpořených FTC považována za jednu 
z největších přidaných hodnot projektu a faktorů, které způsobují, že podpořená FTC poskytují lepší 
(ve smyslu relevantnější a využitelnější i kvalifikovanější) služby než jiná FTC v regionu. 

Specifickým efektem projektu ČvT II na úrovni FTC je potom, dle dotazovaných DA, vyšší citlivost vůči 
problémům nejchudších vrstev lokální komunity a lepší znalost / kvalifikace, jak přistupovat ke 
specifickým problémům této cílové skupiny. Rovněž zástupkyně této cílové skupiny v rámci 
fokusních skupin potvrdily, že zaznamenávají změnu přístupu DA vůči sobě samotným ve smyslu 
lepšího zacílení podpory a porozumění potřebám. S ohledem na to, že projekt je ještě stále de facto 
v zakončovací fázi, ovšem prozatím nelze hodnotit, zda jde o přímý dopad projektu (tedy 
realizovaných projektových aktivit, které cílené intervence na úrovni nejchudších žen zahrnují), nebo 
zda jde skutečně o jistou změnu přístupu na úrovni DA samotných. 

 

2.2.4 EQ 1.9: Jaké iniciativy navazující na projekty učinily partnerské samosprávy nebo další 
cílové skupiny?  

U hodnoceného projektu nebyly ze strany lokálních administrativ zaznamenány žádné navazující 
iniciativy. Obdobně tomu je také v případě FTC – ani v případě nejaktivnějších FTC nebylo 
zaznamenáno, že by tyto subjekty aktivity zavedené projektem ČvT I dále rozvíjely a rozšiřovaly.  

Realizace evaluace v období, kdy projekt ještě de facto nebyl finálně ukončen, ovšem prozatím 
neumožňuje na otázku plně odpovědět. Skutečnost, zda projekt inicioval nějakou návaznou aktivitu 
na úrovni lokálních komunit (a případně woredy), bude více zřejmá až s větším časovým odstupem, 
prozatím ovšem není žádná taková tendence patrná. 

Jistým příslibem do budoucna je fungující a ekonomicky prosperující zpracovatelská kapacita 
v kebeli Shoako (ze všech devíti kebelí, v nichž byla realizována evaluační návštěva, šlo o jedinou, kde 
byla zaznamenána nejen pouze funkční zpracovatelská kapacita, ale také kapacita poskytující služby 
zemědělcům v dané kebeli – tedy nesloužící pouze pro účely demonstrace). FTC v této kebeli patří 
zároveň k nejvíce motivovaným a iniciativním ze všech, kde byla provedena evaluační návštěva. 
Evaluátor tedy v této kebeli pozoruje pozitivní trend ve smyslu rozšiřování nabídky služeb lokálním 
zemědělcům, pokud k tomu FTC dostane příležitost. V okamžiku evaluace se tedy zdá, že v této kebeli 
vzniká dobrá praxe ve smyslu budování a poskytování nových služeb místním farmářům nad rámec 
standardního fungování FTC, která by v budoucnosti mohla být replikována. V tomto okamžiku 
ovšem jde pouze o hypotézu nebo pozorovaný potenciál, nikoliv o potvrzenou multiplikaci projektu 
v lokálních iniciativách. 
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2.3 Efektivita 

2.3.1 EQ 1.3: Byly postupy zvolené realizátory nákladově optimální? (kritérium efektivity) 

Realizace projektu nezaznamenala nárůst efektivity v oblasti investic do vybavení a infrastruktury 
FTC, naopak, při přepočtu na jedno FTC byly investice do infrastruktury dokonce o cca 40 % vyšší než 
v předchozím projektu. V případě vybavení bylo navýšení dokonce ještě výraznější (z rozpočtu 
projektu ovšem není zřejmé, zda z projektu ČvT II nečerpala podporu také FTC podpořená v ČvT I). 

Naopak byl zaznamenán nárůst efektivity, co se týče investic do zpracovatelských technologií. 
Rovněž nebyly zaznamenány problematické investice do živočišné výroby. Naopak, nákup 
hospodářských zvířat pro cílovou skupinu nejchudších žen je hodnocen jako velmi efektivní – 
především z toho důvodu, že dodaná zvířata nadále plní svůj účel a nedochází k jejich prodejům nebo 
vyšší míře úmrtnosti (na rozdíl od aktivit v tomto směru, realizovaných v ČvT I). 

Ve většině zjištění potom pro hodnocení ČvT II platí zjištění učiněná v předchozím projektu. Na rozdíl 
od efektivnosti a relevance tedy nelze na kritériu efektivity pozorovat významnější posun mezi 
oběma projekty (tedy zvýšení efektivity projektu ČvT II na základě zkušeností z realizace ČvT I). 

 

2.3.2 EQ 1.4: Jaký vliv na efektivitu projektu mělo zapojení českých a místních kapacit? 
(kritérium efektivity) 

Způsob realizace projektu byl stejný jako v případě projektu ČvT I. V plné míře tak platí vyhodnocení 
evaluační otázky z hodnocení projektu ČvT I. 

 

2.3.3 EQ 1.5: Lze identifikovat příklady dobré praxe (například i ve srovnání s projekty jiných 
donorů)? (kritérium efektivity) 

Zodpovězeno v souhrnné zprávě. 

 

2.4 Udržitelnost 

2.4.1 EQ 2.5: Měl projekt zpracovanou strategii odchodu? (kritérium udržitelnosti) 

Projekt nemá zpracovanou explicitní strategii odchodu, implicitně pracuje s předpokladem, že 
projektové aktivity budou po odchodu z regionu dále udržovány a rozvíjeny jednotlivými FTC. Při 
analýze konkrétních aktivit projektu realizovaných v posledním roce jeho implementace nelze nalézt 
specializované aktivity (např. školení, supervize, atd.) zaměřené právě na hladké předání výsledků 
projektu lokálním subjektům a systematickou facilitaci samostatného fungování těchto institucí.  

S ohledem na skutečnost, že v okamžiku evaluace nebyl projekt ČvT II ukončený, nelze evaluační 
otázku plně vyhodnotit. Je ovšem zřejmé, že, co se týče pěti nově zapojených kebelí, které do práce 
ČvT ve woredě Alaba vstoupily v roce 2014, byl čas realizace projektu velice krátký. Implementace 
projektů v oblasti rozvoje zemědělství jsou specifické v tom smyslu, že jejich časový rámec musí 
respektovat vegetační / klimatická období v lokálním kontextu (tj. vegetační sezóny). V případě 
projektu ČvT II byl časový rámec projektu narušen extrémním suchem z roku 2015. Projekt tak do 
jisté míry „ztratil“ jeden rok své implementace – a to zejména ve vztahu k propagaci nových plodin. 
Dle informací dotčených FTC sucho zničilo prakticky veškerou úrodu zeleniny i dalších plodin v obou 
pěstebních sezónách v roce 2015 (belg, meher). Projekt tak de facto měl pouze jeden rok k tomu, 
aby lokální zemědělce přesvědčil o smysluplnosti a efektivitě zavádění nových plodin (z tohoto 
důvodu ovšem byla jeho realizace prodloužena o rok, tj. do roku 2016). 
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Z tohoto důvodu je obtížné formulovat odpověď také na to, zda projekt vůbec má potenciál, že bude 
implementována kvalitní strategie odchodu. S ohledem na velmi krátký čas, který měl realizátor 
k dispozici pro práci s cílovou skupinou (de facto pouze rok 2014 a doplňkové aktivity v roce 2016), 
závisí to, zda se podaří aktivity efektivně předat na úroveň FTC, do velké míry na vnitřní kapacitě a 
kvalitě lidských zdrojů v těchto FTC. Obdobně jako v odpovědi na evaluační otázku 1.9 tak tedy 
kvalita odchodu realizátora, tedy předání aktivit a výstupů lokálním subjektům, do velké míry závisí 
na samotných FTC (což je faktem ve všech hodnocených projektech, v projektu ČvT II to ovšem platí 
ještě více než v ostatních třech). Výsledky, kterých chtěl projekt dosáhnout, prozatím nestačily 
v lokálním prostředí dostatečně zakořenit – z výsledků rozhovorů s DA a fokusních skupin vyplývá, že 
prozatím nebylo vytvořeno „kritické množství“ subjektů, které by přirozeně dále rozšiřovaly inovaci 
v podobě diverzifikace zemědělské produkce. Z tohoto důvodu budoucí úspěch projektu závisí na 
tom, zda lokální FTC převezme iniciativu a ownership – tedy zda bude nadále systematicky pracovat 
na aktivitách, které byly projektem zahájeny. 

 

2.4.2 EQ 2.6: Jaká je udržitelnost výsledků projektu z hlediska vlastnictví příjemcem? 
(kritérium udržitelnosti) 

Významným limitem pro udržitelnost výstupů je finanční slabost FTC. Vlastní zdroje financování, 
kterými FTC disponují, jsou velmi omezené. Jediným zdrojem vlastních financí je de facto prodej 
zemědělských produktů vypěstovaných na demonstračních pozemcích. Především v FTC Shoako 
ovšem i přes tuto finanční slabost lokální DA byli schopni vytvořit ekonomický model, který zajišťuje 
finanční udržitelnost dodané zpracovatelské kapacity (v okamžiku realizace evaluace). Na rozdíl od 
jiných FTC, u kterých se dodaná zpracovatelská kapacita ukázala jako neudržitelná – a byla de facto 
využívána pouze pro demonstrace, byla nalezena cenová hranice služeb, která zaručuje dostatečný 
příjem pro běžnou údržbu stroje (od spuštění zařízení byl akumulován malý čistý profit ve výši cca 
350 ETB3) a zároveň ji je ochotno platit dostatečné množství farmářů (v okamžiku realizace evaluační 
návštěvy využívalo zařízení cca 15 modelových farmářů, pracovníci FTC ovšem plánují počet uživatelů 
nadále navyšovat, a to i mimo okruh modelových farmářů).  

Zkušenost z FTC Shoako ukazuje, že i při finanční slabosti FTC obecně lze nalézt ekonomicky 
udržitelný model pro provoz zpracovatelské kapacity menšího rozsahu ve vlastnictví FTC 
(zkušenosti z jiných FTC ovšem zároveň naznačují, že je nutné velmi pečlivé plánování, zahrnující jak 
ekonomické modelování, tak i posouzení „měkké“ kapacity FTC). 

Podpořená FTC nadále používají výukové materiály, které obdržela v rámci projektu a nadále se 
pokoušejí v rámci omezených kapacit rozšiřovat know-how získané v rámci projektu. FTC samotná 
nevyvíjejí a netestují nové inovace, spíše se zaměřují na transfer inovací, které jsou vyvíjeny na 
jiných úrovních státní správy a jsou distribuovány nadřazenými orgány (WADO, Bureau of Agriculture 
na úrovni zóny – inovace se týkají především nových osiv, půdního managementu a aplikace nových 
hnojiv a dalších přípravků). Dle hodnocení WADO jsou ovšem podpořené FTC dodnes při transferu 
inovací zpravidla efektivnější než jiná FTC z důvodu získaných zkušeností a know-how ohledně 
„techniky“ tohoto transferu v rámci projektu i díky vybudovanému zázemí pro fyzickou realizaci 
tohoto transferu (demonstrační pozemky, školící místnosti, atd.) a intenzivnější přítomnosti DA 
v dané lokalitě. V konečném důsledku je ovšem dnes při transferu inovací rozhodujícím faktorem 
motivace a obecně „osobní kvality“ DA umístěných v podpořených FTC. 
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Z hlediska vlastnictví materiálního vybavení dodaného jednotlivým FTC nebyly evaluační týmem 
zaznamenány významnější problémy, které by přesahovaly očekávaný stupeň opotřebení po několika 
letech od dodání. 

 

Vlastnictví dodaných ovcí a koz ženami ze skupiny nejchudší vrstvy místních komunit vykázalo 
pozitivní výsledky. Sucho z roku 2015 nevedlo k prodejům těchto hospodářských zvířat kvůli 
zajištění živobytí. Drtivá většina žen (z těch, které se účastnily fokusních skupin ve dvou kebelích) 
nadále tato darovaná zvířata vlastní. Evaluační tým zaznamenal pouze dva případy žen, které již 
nevlastnily ani jednu ovci, dle jejich vyjádření bylo ovšem důvodem onemocnění, nikoliv prodej 
zvířete. Dle dat realizátora potom v celé skupině podpořených žen dosáhla mortalita dodaných kusů 
zvířat cca 16 %. Naopak, nadpoloviční většina žen vlastnila v okamžiku evaluace dva kusy zvířat, 
některé dokonce ještě více. V okamžiku realizace evaluační návštěvy tak bylo vlastnictví těchto 
výstupů projektu dostatečně silné a do budoucnosti udržitelné. Tento závěr je dále podpořen 
skutečností, že v části kebelí začaly podpořené skupiny žen spolupracovat na akumulaci úspor 
(„saving group“), z nichž by si navzájem mohly poskytovat půjčky. Dle vlastní evaluace realizátora 
dosahuje hodnota úspor cca 2400 ETB4 na jednu skupinu. 

 

2.4.3 EQ 2.7: Jsou projektové výstupy v souladu s legislativním a normativním rámcem 
Etiopie? (kritérium udržitelnosti) 

V rámci realizace evaluace nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu provozu / 
udržení by stály v cestě překážky legislativního nebo normativního charakteru. 

 

2.4.4 EQ 2.8: Jsou hodnocené projekty dostatečně koordinované s aktivitami státních 
institucí, které jsou zodpovědné za sektor zemědělství? (kritérium udržitelnosti) 

Ve woredě Alaba je možné zaznamenat velmi dobré vztahy mezi realizátorem a odpovědnými 
státními institucemi. WADO i administrativa woredy jsou zapojeni do klíčových rozhodnutí 
souvisejících s projektem a realizace jednotlivých aktivit je koordinována s těmito institucemi.  

Zapojení institucí státní správy na úrovni woredy a partnerský vztah mezi realizátorem a těmito 
orgány se ukazuje jako klíčový především pro vyšší flexibilitu implementace projektů a pro 
diseminaci výsledků. Implementace projektů v kontextu etiopského venkova se, oproti jiným státům, 
vykazuje značnou rigiditou – orgány na úrovni woredy / zóny jsou de facto postaveny do role 
supervizora projektu. Navíc DA v dané woredě jsou vždy přímo podřízeni svému WADO. Spolupráce a 
koordinace aktivit s WADO i s administrativou woredy jsou proto klíčové pro hladký průběh projektu. 
Přirozeným zájmem WADO přitom je, aby maximum podpory směřovalo do FTC jako takového 
(materiální vybavení, atd.). Dosažení určité rovnováhy mezi zájmy WADO a realizátora, který má 
v úmyslu pracovat i mimo tuto „oficiální“ strukturu (například na úrovni kooperativ), proto vyžaduje 
nadstandardní vztahy s institucemi státní správy, které mohou garantovat určitou flexibilitu pro 
implementaci projektu – a tedy možnost implementovat v jednotlivých kebelích / FTC řešení „šitá na 
míru“ jejich podmínkám a kontextu, nikoliv stejné aktivity pro všechny. 

V případě woredy Alaba jsou tyto podmínky naplněny, spolupráce a koordinace je ze všech stran 
hodnocena velmi pozitivně. Na druhou stranu ale nelze pozorovat, že by se tato kvalitní spolupráce 
promítala do společných / komplementárních aktivit realizátora a woredy nebo WADO. Nebyl 
zaznamenán případ, kdy by místní administrativa doplnila a rozšířila konkrétní aktivity realizátora 
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svou vlastní iniciativou. Státní instituce se tak do projektu zapojují až teprve na úrovni diseminace 
dobré praxe a inovací. 

 

2.5 Dopady 

Dopady jsou do značné míry vyhodnocovány společně pro ČvT I a ČvT II. S ohledem na návaznost a 
kontinuitu těchto projektů a na širší měřítko, v němž se dopady projevují, je prakticky nemožné od 
sebe dopady obou projektů izolovat. 

 

2.5.1 EQ 2.1 Jaká je míra zlepšení kvality života obyvatel cílových lokalit? (kritérium 
dopadů)? 

Rozhovory na úrovni DA a administrátorů kebele a dodatečné rozhovory s částí farmářů (ovšem 
především modelových) realizované náhodně v průběhu evaluační návštěvy potvrzují, že v přímém 
důsledku působení FTC docházelo ke zvýšení jejich životního standardu a kvality života. Tento vývoj 
je spojován především s nárůstem výnosů produkce, v menší míře potom s diverzifikací produkce. 

V daném období dochází také k nárůstu počtu pěstovaných plodin v podpořených kebelích, dle 
dotazníkového šetření realizátora z hodnoty 25 plodin na hodnotu 39. Některé druhy zeleniny, které 
projekt ČvT II přinesl do podpořených FTC, pěstuje nadpoloviční většina respondentů – především 
papriky (62 %) a zelí (54 %). I přes tuto významnou diverzifikaci na úrovni podpořených kebelí jako 
celku ovšem nebyla zaznamenána významnější diverzifikace na úrovni jednotlivých farmářů – ti 
pěstují stále přibližně stejný počet plodin jako na začátku projektu. 

Pozitivní efekty podpory byly výrazně narušeny v roce 2015 silným suchem, které dramaticky snížilo 
dříve rostoucí výnosy pěstovaných plodin. Fokusní skupiny navíc ukázaly, že toto sucho mělo u části 
zemědělců negativní vliv na jejich důvěru vůči nově zaváděným plodinám – především v případě 
zeleniny byly výnosy v roce 2015 téměř nulové, zatímco tradiční plodiny (zejm. kukuřice) alespoň 
minimální výnosy vykázaly. Pozitivní dopady započaté diverzifikace se tak v budoucnosti budou moci 
projevit pouze v případě silné pokračující iniciativy ze strany FTC. 

Ze strany administrativy kebelí a woredy (vč. WADO) i ze strany DA samotných je vyzdvihován 
především pozitivní dopad projektu na kvalitu služeb poskytovaných v podpořených FTC a na 
motivaci jednotlivých DA. V důsledku kvalifikovanějších a motivovanějších poradců, kteří jsou 
schopni inovace a moderní zemědělskou praxi demonstrovat na svých pozemcích a navíc mohou 
intenzivněji (častěji) poskytovat poradenství farmářům přímo na jejich pozemcích, pozorují zmínění 
respondenti, že se zemědělci v podpořených kebelích učí rychleji a rychleji implementují 
prosazované inovace do své zemědělské praxe. 

Velmi specifický je dopad projektu na cílové skupiny nejchudších žen. Především v důsledku 
extrémního sucha, které na tuto cílovou skupinu dopadlo ještě tvrději než na ostatní členy místních 
komunit, nepozorují ženy žádné významné změny v kvalitě svého života, které by projekt mohl 
přinést. Dodaná semena zeleniny a dalších plodin nejchudším ženám nepřinesla žádný užitek, 
poněvadž kvůli suchu se tyto plodiny vůbec neurodily. Většina žen sice byla schopna rozšířit počet 
hospodářských zvířat, která chovají (tj. rozmnožit dodanou ovci nebo kozu), ani tato skutečnost ale 
prozatím nemá žádný dopad na kvalitu života podpořených žen (s výjimkou možnosti dojit kozy a 
obohatit jejich mlékem stravu malých dětí). Největším přínosem projektu pro tyto ženy tak prozatím 
zůstává naděje do budoucna, kterou jim projekt přinesl. Ženy se upínají k tomu, že v horizontu 
několika let se jim jejich chov povede rozšířit natolik, že budou moci prodat větší počet kusů ovcí 
nebo koz a za výnos koupit krávu, která bude mít výrazně vyšší vliv na kvalitu jejich života. Projekt tak 
jednoznačně měl pozitivní dopad na motivovanost a iniciativu nejchudších žen, které díky 
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projektovým aktivitám získaly perspektivu do budoucnosti (projekt je vytrhl z „letargie“), prozatím 
ale nepřinesl žádné významnější hmatatelné důsledky. 

Jediným částečným dopadem tohoto typu u cílové skupiny nejchudších žen je skutečnost, že 
v důsledku implementace praxe setí do řádků dochází k úsporám semen. Vzhledem k tomu, že si 
ženy nemohou dovolit nákup hnojiv a dalších vstupů ovšem zůstává potenciál změny praxe výsevu 
prozatím spíše nenaplněn – úspory množství semen, které je nutné na vysetí použít, nejsou tak 
významné, aby výrazněji ovlivnily hospodaření žen. 

 

 

2.5.2 EQ 2.2: Jaké neočekávané dopady se při realizaci projektů a po ukončení jejich realizace 
(ve fázi udržitelnosti) projevily? Pozitivní i negativní? Naopak, existovaly očekávané 
dopady, které se ve skutečnosti neprojevily? Proč? (kritérium dopadů) 

Významným nepřímým efektem projektu je zvyšování motivace DA v podpořených FTC. Jak samotní 
DA, tak i nadřízení pracovníci WADO potvrzují, že ve většině jsou DA z podpořených FTC 
motivovanější k poskytování služeb lokálním zemědělcům a obecně prosazování inovací v lokálním 
kontextu. Z analýzy udržitelnosti přitom jednoznačně vyplývá, že právě motivovanost a samostatná 
iniciativa DA jsou jedněmi z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda podpora přinese 
efekty dlouhodobého charakteru, nebo její efekt s ukončením projektu vyprchá. Tento poznatek je 
v případě projektu ČvT II ještě aktuálnější vzhledem k velice krátké době projektu, po kterou měl 
realizátor příležitost s cílovými skupinami bezprostředně pracovat (rok 2015 byl navíc velmi 
problematický z důvodu sucha, viz výše). Motivace DA je proto zásadní pro budoucí rozvoj služeb, 
které byly v podpořených FTC budovány. 

S výše uvedeným souvisí také skutečnost, že projekt jednoznačně napomohl „etablování“ struktury 
FTC a zemědělských poradců obecně v lokálním kontextu (blíže viz evaluační otázka 2.3). V důsledku 
projektu, který posílil kompetence a znalosti zemědělských poradců, byla významně posílena důvěra 
mezi místními zemědělci a DA, kteří zpravidla nejsou členové místních komunit, jsou na FTC dosazeni 
„shora“. Tato důvěra je zcela základním předpokladem pro efektivní práci DA v komunitě. 

Důležitým vedlejším přínosem projektu také je již zmíněná vyšší citlivost lokálních zemědělských 
poradců vůči specifickým problémům a kontextu nejchudších žen. Tato cílová skupina poskytuje 
pozitivní zpětnou vazbu ohledně komunikace a spolupráce s DA, k jejímuž zlepšení došlo v přímém 
důsledku realizace projektu. 

Na úrovni samotné cílové skupiny nejchudších žen bylo pozorováno posílení sebedůvěry a pro-
aktivního přístupu k řešení své situace. Právě „naděje“ do budoucnosti, kterou ženy prostřednictvím 
projektových aktivit získaly, je touto skupinou (v okamžiku evaluačních návštěv) považována za jeho 
největší přínos. 

Ze strany cílových skupin nebyl zaznamenán žádný příklad negativního dopadu projektu v lokálních 
komunitách. 

 

2.5.3 EQ 2.3: Využívají místní farmáři služby poskytované FTC? Jak hodnotí přínosy těchto 
služeb? (kritérium dopadů) 

Jak bylo uvedeno v hodnocení efektivnosti, z dotazníkového šetření vyplývá, že především v oblasti 
poskytování vzdělávacích služeb je sice patrná zvýšená aktivita FTC, intenzita využívání těchto služeb 
mezi místními zemědělci ovšem klesá – zatímco při měření baseline hodnot potvrdilo 63 % 
dotazovaných místních zemědělců, že obdrželo školení ze strany DA, při měření v roce 2015 tuto 
skutečnost potvrdilo pouze 38 % dotázaných. Obdobná situace je také v případě poskytování 
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poradenských služeb: při měření baselinu (začátek roku 2014) potvrdilo využívání poradenských 
služeb 85 % respondentů,  na konci roku 2015 to ovšem učinilo pouze 57 %. 

Z interního hodnocení vyplývá, že i přes zvýšení důrazu na „obyčejné“ farmáře v projektu ČvT II, je 
stále účast modelových farmářů na školeních výrazně vyšší než nemodelových (83 % modelových 
farmářů). Z toho je tedy patrné, že projekt je stále významně zaměřený na pokročilejší farmáře, 
jejichž potenciál pro zavedení inovace je vyšší než u méně pokročilých (a také finančně slabších – a 
tedy na výnosech svého hospodaření více závislých) farmářů.  

Příčinu snížení využívání služeb ze strany obyčejných zemědělců je možné pozorovat patrně právě ve 
skutečnosti, že projekt je stále více zaměřený na modelové farmáře, přičemž transfer inovací mezi 
modelovými a nemodelovými farmáři se v průběhu realizace projektu – patrně z důvodu obtížných 
klimatických podmínek – dále zhoršil. 

Informace získané v průběhu evaluační návštěvy tato data bezprostředně nepotvrzují. Naopak, DA 
uvádějí, že objem služeb, které poskytují, se zvyšuje. Tuto informaci zároveň, alespoň částečně, 
potvrzují ženy z realizovaných fokusních skupin, které pozorují, že zájem DA o ně a jejich 
hospodaření se v důsledku realizace projektu zvyšuje. 

Výše naznačené rozporné informace tedy více než cokoliv jiného naznačují, že realizátor z projektu 
odešel příliš brzy – v okamžiku, kdy podpořená FTC ještě nebyla dostatečně stabilizována. Není 
překvapivé, že nově zaváděné služby byly v prvním sledu směřovány především na pokročilejší 
(rozvinutější) farmáře, což mohlo způsobit pozorované snížení interakce mezi FTC a „obyčejnými“ 
farmáři. Je pravděpodobné, že FTC v následujícím období rozšiřují záběr zavedených služeb také na 
další farmáře, tento proces byl ale významně zpomalen kritickým suchem, které řadě farmářů 
způsobilo existenční problémy – nebyl tedy příhodný čas pro testování inovací. Příliš brzký odchod 
tak způsobuje, že realizátor má již omezené možnosti dále facilitovat rozšiřování služeb a práce FTC 
mimo okruh „pokročilejších“ farmářů – tento proces tak opět závisí především na osobní 
angažovanosti a motivaci jednotlivých DA. 

 

2.5.4 EQ 2.4: Nakolik měly výsledky hodnocených projektů synergický efekt? (kritérium 
dopadů) 

Kritérium vyhodnoceno v souhrnné sektorové zprávě. 

 

2.6 Další evaluační kritéria 

2.6.1 EQ 4.1: Do jaké míry byl důraz na průřezové principy ZRS ČR součástí hodnocených 
projektů? Přinesly projekty nějaké příklady dobré praxe nebo naopak problémy ve 
vztahu k jednotlivým principům? (kritérium řádné správy věcí veřejných, šetrnosti k 
životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv včetně rovnosti mužů a žen)? 

Řádná správa věcí veřejných 

Projekt ČvT II navazuje na praxi předchozího projektu a aplikuje podobný přístup ke způsobu řízení a 
implementace podpory. Evaluačním týmem nebyly zaznamenány žádné výrazné rozdíly ve způsobu 
řízení obou projektů v daném kontextu. Pro vyhodnocení kritéria řádné správy věcí veřejných tak 
platí většina zjištění souvisejících s tímto kritériem v projektu ČvT I, a to především ve vztahu 
k zapojení místních stakeholderů z úrovně komunity i z hierarchické státní správy do realizace 
projektu a pozitivní vnímání jeho transparentnosti na všech úrovních státní správy i místních 
komunit. 

Příspěvkem k naplňování kritéria řádné správy věcí veřejných bylo také zavedení „Complaint and 
Response System" v realizaci projektu. 
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Výběr žen, které měly být podpořeny specifickými opatřeními pro nejchudší, byl realizován 
transparentně a s intenzivní účastí místních komunit. Představitelé kebelí a FTC proto nezaznamenali 
žádný nárůst napětí v místní komunitě, který by souvisel s výhradami ohledně výběru podpořených 
žen a selektivní podpory směřované pouze části komunity (jakkoliv určení 40 nejchudších / 
nejpotřebnějších osob není plně objektivizovatelnou činností, právě intenzivní zapojení komunity 
zabránilo budoucím rozporům). 

 

Šetrnost k životnímu prostředí 

Nebyly zaznamenány přímé efekty projektu (pozitivní či negativní) na životní prostředí. Někteří 
respondenti realizovaných individuálních rozhovorů uvádějí, že zprostředkovaným pozitivním 
dopadem projektu na životní prostředí může být efektivnější využívání hnojiv v hospodaření. 
Zprostředkovaný pozitivní efekt projektu na životní prostřední má také distribuce sazenic ovocných 
stromů lokálním zemědělcům některými FTC, které mohou mít protierozní efekt. Sazenice ovocného 
stromu obdržela přibližně třetina podpořených zemědělců. 

 

Lidská práva a rovnost mužů a žen 

Projekt zahrnoval aktivity zacílené přímo na cílovou skupinu nejchudších žen (často přitom jde o 
samoživitelky). Celkem 200 ženám projekt poskytnul hospodářské zvíře (ovci nebo kozu) a semena 
pro pěstování zeleniny. Tato podpora sice prozatím neměla efekt v podobě zlepšení životních 
podmínek žen (z důvodu sucha nepřinesla výsadba zeleniny žádný výnos, co se týče hospodářských 
zvířat, efekty ekonomického charakteru se prozatím nestačily projevit), podpora ovšem výrazně 
posílila sebevědomí žen a jejich iniciativnost (viz výše). Cílená podpora na nejchudší ženy také zlepšila 
citlivost a porozumění této problematice na straně DA. 

Ostatní efekty projektu na rovnoprávnost mužů a žen byly diskutovány ve vyhodnocení tohoto 
kritéria v projektu ČvT I a platí i pro tento projekt. V obecnější rovině bylo pozorováno, že v průběhu 
realizace projektu vzrostla participace žen na školeních poskytovaných FTC o cca 5 %. 

Mimo aktivity zacílené na nejchudší ženy ovšem projekt nezahrnoval specifické iniciativy zaměřené 
na problémy a potřeby žen v rozvoji zemědělství. 

 

2.6.1 EQ 4.2: Nakolik místní instituce a cílové skupiny vědí, že projekty byly realizovány v 
rámci české ZRS? Jaké byly nejúčinnější formy prezentace projektů? (kritérium vnější 
prezentace) 

Jak bylo uvedeno v hodnocení ČvT I, informovanost o zapojení ZRS ČR do rozvoje zemědělství 
v regionu prostřednictvím projektu realizovaného ČvT je vysoká napříč všemi úrovněmi. Komunikační 
kanály používané v rámci projektu ČvT II jsou podobné jako v předchozím projektu. 
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3 Závěry 

3.1 Relevance 

 Relevance je hodnocena jako vysoká, a to jak vůči strategiím cílové země, tak i ZRS ČR. 

 Jako vysokou hodnotí relevanci projektu také lokální subjekty (na úrovni woredy i kebele). 

 Zavedení nových intervencí cílených na skupinu nejchudších žen není plně v souladu se 

strategickými dokumenty Etiopie, je ovšem vysoce relevantní pro cílové skupiny a 

představuje příklad dobré praxe ve smyslu zvýšení relevance projektu na základě zpětné 

vazby z vyhodnocení předchozí zkušenosti. 

Celková relevance projektu je hodnocena jako vysoká. 

3.2 Efektivnost 

 Bylo dosaženo stanovené cílové hodnoty na úrovni záměru. 

 Ačkoliv došlo k nárůstu počtu proškolených farmářů, nelze spolehlivě posoudit naplnění 

indikátoru na úrovni cíle. 

 Vlivem externích faktorů (sucho) nedošlo k navýšení počtu pěstovaných plodin a farmáři 

získali negativní zkušenost s novými plodinami. 

 Inovace v oblasti technologií vykazují pozitivní ohlas – přímý dopad na efektivitu 

hospodaření. 

 Logická stavba projektu kopíruje předchozí projekt ČvT I s dílčími úpravami zaměřenými na 

eliminaci přispívání projektu k růstu rozdílů mezi bohatými a chudými farmáři a větší podporu 

obyčejných farmářů oproti modelovým farmářům. 

 Důraz je na kvantifikaci stanovených indikátorů – výrazné zlepšení dostupnosti dat na začátku 

i konci projektu. 

 Došlo k částečné diseminaci dobré praxe vytvořené projektem. 

 Významným vstupem pro diseminaci dobré praxe jsou metodické materiály a manuály. 

 Projekt neovlivnil fungování samotných WADO. 

 Ve woredě Alaba došlo ke zlepšení a systematizaci přístupu ke vzdělávání farmářů. 

 Ze strany lokálních administrativ a FTC nebyly zatím zaznamenány žádné navazující iniciativy. 

Efektivnost projektu je hodnocena jako spíše vysoká 

 

3.3 Efektivita 

 Na úrovni jednotkových nákladů je zaznamenána vysoká efektivita, evaluační tým 

neidentifikoval položky rozpočtu, které by byly nestandardně vysoké a odporovaly obvyklým 

cenám. 

 Projekt neopakoval některé aktivity z předchozího projektu ČvT I, které se vykazovaly nízkou 

efektivitou. Obecně ovšem nelze pozorovat zvýšení efektivity projektu oproti předcházející 

fázi intervence realizátora. Především v oblasti racionalizace investic do FTC a jejich vybavení 

byl trend spíše opačný. 

 Jako efektivní je nadále hodnoceno řízení projektu, a to včetně zapojení českých a lokálních 

kapacit. 
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Efektivita projektu je hodnocena jako spíše vysoká. 

3.4 Udržitelnost 

 Projekt nemá zpracovanou explicitní strategii odchodu. 

 Hodnocení udržitelnosti v době evaluace je zkomplikováno neukončením projektu - u nově 

zapojených kebelí (od roku 2014) byl čas realizace velmi krátký, implementace byla navíc 

ovlivněna nepříhodnými klimatickými podmínkami (sucho, povodně) – ztráta jednoho roku 

pro implementaci. Došlo k prodloužení do roku 2016. 

 Udržitelnost závisí na kvalitě místních FTC a jejich převzetí iniciativy a ownershipu. 

 Z hlediska vlastnictví výsledků projektu je limitující finanční slabost FTC (ve většině případů se 

dodaná zpracovatelská kapacita ukázala jako neudržitelná). 

 Pozitivní efekt na udržitelnost mají výukové materiály a manuály jako prostředek pro transfer 

know-how. 

 FTC samotná nevyvíjejí a netestují nové inovace. 

 Z hlediska vlastnictví materiálního vybavení dodaného jednotlivým FTC nebyly evaluační 

týmem zaznamenány významnější problémy, které by přesahovaly očekávaný stupeň 

opotřebení po několika letech od dodání. 

 Vlastnictví dodaných ovcí a koz ženami ze skupiny nejchudší vrstvy místních komunit vykázalo 

pozitivní výsledky. 

 V rámci realizace evaluace nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu 

provozu / udržení by stály v cestě překážky legislativního nebo normativního charakteru. 

 Ve woredě Alaba je možné zaznamenat velmi dobré vztahy mezi realizátorem a 

odpovědnými státními institucemi, ale nelze pozorovat, že by se kvalitní spolupráce 

promítala do společných / komplementárních aktivit realizátora a woredy nebo WADO. 

 

Hodnocení udržitelnosti je ovlivněno nedokončením projektu v době evaluace a krátkou reálnou 
dobou implementace projektu. Zajištění udržitelnosti je silně spjato s personálními kapacitami FTC 
a DA a jejich motivací a kvalitou. Udržitelnost ale evaluátor prozatím odhaduje jako spíše nízkou. 

 

3.5 Dopady 

 Projekt měl pozitivní dopad na zvýšení životního standardu a kvality života. 

 Zaznamenán byl nárůst a diverzifikace produkce. 

 Negativní vliv na zaznamenané dopady měly klimatické podmínky (sucho). 

 Projekt přispěl ke zvýšení citlivosti vůči problémům nejchudších vrstev lokální komunity a 

lepší znalosti / kvalifikaci, jak přistupovat ke specifickým problémům této cílové skupiny. 

 Zvýšila se kvalita služeb poskytovaných podpořenými FTC a motivace DA, jako podmínky pro 

zajištění přínosu projektu do budoucna. 

 Projekt měl pozitivní dopad na motivovanost a iniciativu nejchudších žen, které díky 

projektovým aktivitám získaly perspektivu do budoucnosti, prozatím ale nepřinesl žádné 

významnější hmatatelné důsledky. 

 Projekt napomohl „etablování“ struktury FTC a zemědělských poradců obecně v lokálním 

kontextu. 
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 Projekt má silnější dopad na modelové farmáře než na obyčejné farmáře. 

Dopady projektu bylo obtížné hodnotit vzhledem k tomu, že projekt stále probíhá. Je patrné, že se 
významně projevily externí faktory (klima), které měly negativní vliv na implementaci projektu. 
Dopady jsou proto prozatím odhadovány jako spíše vysoké až spíše nízké, dle intenzity zasažení 
lokality a konkrétní vrstvy místní komunity klimatickými extrémy. 

 

3.6 Další evaluační kritéria 

 Projekt má spíše pozitivní vliv na řádnou správu věcí veřejných. 

 Projekt nemá žádný významnější pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. 

 Projekt bezprostředně posiluje postavení především nejchudších žen v podpořených 

lokalitách. 

 Vizibilita projektu je hodnocena jako uspokojivá. 

 



  

Příloha č. 3:  Hodnocení projektu ČZU I 
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Partnerská země (země realizace): 

Etiopie 

Projektové lokality: 

Zóna Kembata Tembaro, woreda Angacha 

Název projektu v českém a anglickém jazyce: 

„Podpora kvality a rozsahu poradenských 
služeb ve Woredě Angacha, zóna Kembata 
Tembaro“ 

„Enhancement of Quality and Extent of 
Extension Services of Angacha Woreda, 
Kembata Temboro Zone” 

 

Sektorové zaměření: 

Zemědělství 

Obživa 

 

 

 

Gestor: 

Česká rozvojová agentura 

Realizátor: 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Období realizace – měsíc/rok zahájení projektu: 

07 / 2011 

Měsíc/rok ukončení projektu: 

12 / 2013 

Celkové čerpání v CZK ze ZRS ČR: 

9 737 500 Kč 
 

Celkové čerpání v CZK včetně spolufinancování: 

10 250 000 Kč 

Další donoři podílející se na projektu: 

Autoři evaluační zprávy: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Datum, podpis(y): 
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1 Úvod 

1.1 Záměr a cíle projektu 

Projekt byl realizován Českou zemědělskou univerzitou v letech 2011 – 2013, byl tedy realizován 
paralelně s projektem ČvT I. Projekt byl zaměřen podobným způsobem a realizován ve woredě 
Angacha, která sousedí s woredou Demboya, v níž realizoval své aktivity ČvT (města Angacha a 
Demboya jsou od sebe vzdáleny cca 15 kilometrů). Obě woredy také patří do stejné zóny Kembata 
Tembaro. Charakterem své ekonomiky (tj. zemědělského hospodaření s důrazem na obilniny, teff a 
enset) i demograficky jsou obě projektové oblasti velmi podobné. 

Záměrem realizovaného projektu bylo: „Přispět k udržitelnému rozvoji zemědělství prostřednictvím 
zlepšených poradenských služeb a zajistit tak udržitelné hospodaření vedoucí ke zvýšení životního 
standardu venkovských obyvatel a současného snížení chudoby v zóně Kembata Temboro“. Tento 
záměr byl dále konkretizován v tomto cíli: „Posílení rozsahu a kvality poskytování poradenských 
služeb ve woredě Angacha“. Jak je tedy zřejmé, také formulace na úrovni cílů jsou u projektu ČZU I 
podobné jako v případě ČvT I (což je ovšem logické vzhledem k tomu, že oba projekty byly předloženy 
do jednoho grantového mechanismu ČRA). 

 

1.2 Stručný přehled projektu 

Stejně jako paralelní projekt ČvT I byl i projekt ČZU I zaměřen primárně na podporu vybraných FTC 
jakožto zprostředkovatele poradenských služeb pro místní farmáře. Cílem projektu bylo podpořit 
šíření vhodných zemědělských praktik mezi drobné zemědělce a přispět tak k vyšší potravinové 
soběstačnosti a omezení praktik neudržitelného hospodaření s půdou a zdroji. 

V podpořené lokalitě bylo vytipováno celkem 5 FTC jako přímých příjemců podpory. Podpora byla 
směřována do rozvoje lidských zdrojů a vybudování a modernizace demonstračního zázemí 
vybraných FTC. U jednoho z center pak bylo založeno a zprovozněno Centrum pro zpracování 
zemědělských produktů. 

Právě založení Centra bylo klíčovou aktivitou projektu, na níž byla zaměřena maximální pozornost. 
V rámci tohoto centra byla instalována řada zpracovatelských technologií - lisy na olej a na enset, 
mlýnice, šrotovník, mobilní mlátičky obilí a další malé technologie. U Centra měla být zřízena také 
Chovná stanice nebo Včelařské centrum. Správa těchto zařízení měla být předána kooperativě, která 
byla v rámci projektu vytvořena. 

Projekt se dále zaměřil na rozvoj spolupráce FTC s místními středními zemědělskými školami v Dilla a 
Sodo. Z jejich absolventů byli vybráni technici pro další vyškolení a práci v Centru zpracování 
zemědělských produktů. 

Přímé cílové skupiny pokrývají zemědělské poradce, drobné zemědělce bezprostředně se účastnící 
aktivit projektu, studenty středních škol se zemědělským výukovým programem a její absolventy – 
střední zemědělské techniky. Ke konečným příjemcům projektu lze řadit zemědělské poradce ze 
sousedních wored a zón, kteří mají možnost navštívit Centrum pro zpracování, konzervaci a 
skladování zemědělských produktů a kterým budou k dispozici vyškolení poradci Centra a školící 
materiály v angličtině a místním jazyce, umožňující snadnou a efektivní multiplikaci vhodných 
technologií a systémů i do jejich regionů. Dalšími konečnými příjemci jsou domácnosti drobných 
zemědělců zahrnutých do projektu, ostatní zemědělci zóny Kembata Temboro, rodiny studentů 
středních zemědělských škol a v neposlední řadě i vedení všech institucí zapojených do analýzy 
kvality a rozsahu poradenských služeb v zóně Kembata Temboro. 
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2 Evaluační zjištění 

2.1 Relevance 

2.1.1 EQ 1.1: Jak byly rozvojové aktivity hodnocených projektů provázané se strategickými 
dokumenty ZRS ČR a Etiopie? (kritérium relevance) 

Evaluovaný projekt byl tematicky zaměřen na sektor zemědělství, jež patří k tradičním principům a 
strategiím Etiopské vlády i k cílům etiopské strategie GTP I i nové GTP II. Projekt je tedy vysoce 
relevantní ve vztahu k tradičním principům a strategiím Etiopské vlády. Nicméně byla také 
zaznamenána slabá místa, mající vliv na úroveň relevance projektu.  

Velký důraz byl věnován školení zemědělských poradců a zemědělců, vybavení školících center, 
vybavení zemědělců potřebnými nástroji a technologiemi a vytváření funkčních kooperativ. Hlavní cíl 
tohoto evaluovaného projektu je vysoce relevantní se sektorovými prioritami ZRS ČR a je rovněž 
v souladu se sektorovými prioritami týkajícími se zemědělství, životního prostředí, sociálního a 
ekonomického rozvoje. Jednotlivé aktivity projektu jsou rovněž v souladu s průřezovými principy ZRS 
ČR. Zvolený rozsah cílových skupin je zvolen relevantně k cílům projektu. Projekt lze také obecně 
považovat za relevantní z hlediska stanovení cílových skupin.  

Nižší stupeň relevance v některých kebelích je způsoben spíše vlivem chybné implementace / 
chybami v řízení, nikoliv stanovením nesprávných cílů (cíle jsou shledány jako vysoce relevantní). 
Místní obyvatelé vnímali projekt jako vysoce relevantní, ale (v některých případech) s neadekvátně 
uplatněným přístupem k naplnění cílů.     

Významným důvodem pro nižší relevanci (nebo adekvátnost) přístupu realizátora k implementaci 
jinak vysoce relevantních aktivit byla především nedostatečná zkušenost realizátora s implementací 
projektů na etiopském venkově a nedostatečná znalost lokálního kontextu. Realizátor se při 
implementaci nespojil se žádnou místní organizací, která by poskytla kontext pro implementaci 
projektu, jeho přístup tak do jisté míry zůstává „akademický“. Toto zjištění platí obzvláště ve vztahu 
k zakotvení projektu v hierarchických strukturách státní správy. Projekt (resp. realizační tým) si 
v tomto komplexním prostředí (svázaným řadou formálních i neformálních pravidel) obtížně nacházel 
své místo a spíše se spoléhal na jistou „izolovanost“ implementace – tj. implementaci v konkrétní 
komunitě bez intervence orgánů státní správy. Takový přístup ale v etiopském kontextu není 
relevantní, už jen proto, že veškeré instituce na lokální (komunitní) úrovni jsou zcela podřízeny 
nadřazeným institucím (na úrovni woredy) a dokonce i nejdůležitější cílová skupina projektu, tedy 
DA, jsou zaměstnanci úřadu na úrovni woredy (WADO). Jako problematicky implementovanou 
(ovšem jinak relevantní) aktivitu shledává evaluátor například nákup některé techniky a strojů (např. 
nákup pěti terénních motocyklů). Vzhledem k cílům projektu i jeho aktivitám byl nákup pěti 
motocyklů zcela oprávněný a relevantní (vyšší mobilita DA = vyšší penetrace služeb napříč celou 
kebelí). V praxi ovšem došlo k tomu, že motocykly nebyly používány pro potřeby mobility DA a 
během evaluační mise nebyl dokonce nalezen žádný z předaných motocyklů – všechny byly totiž 
převedeny na úroveň woredy.  

Relevance projektu je tak značně poškozena vlivem vleklých sporů mezi realizátorem projektu a 
místními autoritami. Jako závažný problém lze rovněž označit nevyjasněná práva k majetku 
vytvořenému prostřednictvím projektu a nejasnosti s jeho převodem. Majetek včetně strojů a 
zařízení není využíván a ztrácí hodnotu.      

Realizátor projektu je po odborné stránce vysoce kvalitní. Nicméně je zřejmé, že v době 
implementace projektu neměl dostatek zkušeností s cílovým teritoriem, což v některých případech 
poškodilo relevanci přístupu k implementaci projektu. 
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2.1.2 EQ 1.2: Jaké jsou hlavní rozvojové aktivity Etiopie v sektoru zemědělství? (kritérium 
relevance) 

Zpracována v souhrnné zprávě – závěry jsou totožné pro všechny projekty. 

2.2 Efektivnost 

2.2.1 EQ 1.6: Do jaké míry se podařilo v rámci hodnoceného projektu dosáhnout 
formulovaných cílů?  

Záměr a cíle jsou rozpracovány do ukazatelů, které jsou představeny v následující tabulce: 

 Objektivně ověřitelný ukazatel 

Záměr:  Přispět k udržitelnému rozvoji 
zemědělství prostřednictvím zlepšených 
poradenských služeb a zajistit tak 
udržitelné hospodaření vedoucí ke zvýšení 
životního standardu venkovských obyvatel 
a současného snížení chudoby v zóně 
Kembata Temboro 

Zlepšené poradenské služby v zóně Kembata Temboro 

Zemědělci mají ve vzrůstající míře přístup 
k poradenským službám 

Zemědělci ve vzrůstající míře používají vhodné 
udržitelné zemědělské postupy 

Množství a stabilita produkce vyprodukované místními 
zemědělci se zvyšuje 

Zvyšuje se životní standard domácností místních 
zemědělců 

Cíl: Posílení rozsahu a kvality poskytování 
poradenských služeb ve woredě Angacha 

Existuje publikace „Analýza současného stavu 
poradenských služeb zóny Kembata Temboro“ 

Ve woredě Angacha se zvýšil počet středních 
zemědělských poradců na zpracování zemědělských 
produktů o tři 

Počet zemědělců, kterým jsou poskytovány 
poradenské služby, se zvyšuje 

Zvyšují se kompetence zemědělských poradců ve 
woredě Angacha a sousedních woredách 

 

Ve většině výše zmíněných ukazatelů jsou pozorovány pozitivní trendy:  

 Poradenské služby jsou zemědělci v lokalitách, které byly projektem podpořeny, využívány ve 
vysoké míře. Fokusní skupiny i rozhovory na úrovni jednotlivých kebelí (tj. rozhovory se 
zástupci místní administrativy a rozhovory se samotnými zemědělskými poradci) shodně ve 
všech analyzovaných kebelích potvrzují vysoký zájem lokálních zemědělců o poradenské 
služby lokálního FTC. Tuto skutečnost potvrzuje také realizované dotazníkové šetření 
(provedeno ve dvou z pěti podpořených kebelí). Místní zemědělci jsou, dle výsledků tohoto 
šetření, obeznámení se skutečností, že lokální FTC poskytuje poradenské služby (pouze dva 
respondenti tuto znalost nepotvrzují).  

 Většina respondentů přitom zároveň uvádí, že za poslední cca 3-4 roky pozoruje zlepšení 
služeb poskytovaných lokálním FTC, co se týče jejich užitečnosti ve vlastním farmaření (z 
respondentů, kteří poskytli odpověď na otázku, 32 rozhodně souhlasí, 10 souhlasí spíše a 
pouze 4 respondenti žádnou změnu kvality služeb nepozorují). S ohledem na skutečnost, že 
před zahájením projektu poradenské služby nebyly de facto poskytovány, tedy dochází 
rozhodně ke zlepšování přístupu zemědělců k těmto službám. Zároveň je, souhlasně 
s výsledky dalších metod evaluace, pozorováno zvyšování kvality poskytovaných služeb. Také 
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zástupci WADO v Angache potvrzují, že místní obyvatelé hodnotí kvalitu služeb FTC jako 
výrazně vyšší než na začátku realizace projektu. 

 Zemědělci ve vyšší míře využívají také další služby poskytované FTC. Za nejpřínosnější 
považují, mimo samotné poradenství, především vzdělávání, demonstrace zemědělských 
technik, prodej vstupů pro zemědělskou produkci a poskytování veterinárních služeb. 
Nejčastěji jsou přitom poskytovány právě poradenské služby, ostatní výše vyjmenované jsou 
poskytovány maximálně čtvrtletně nebo ještě méně často. Naopak jako velmi málo přínosné 
jsou považovány služby pronájmu nářadí nebo poskytování materiální podpory. Překvapivě 
jako spíše méně přínosná je také hodnocena propagace nových plodin, mezi nejpřínosnější 
služby FTC zařazuje tuto službu pouze cca 30-45 % respondentů (v závislosti na lokalitě). 

 Místní zemědělci potvrzují pozitivní trend v oblasti nárůstu zemědělské produkce a 
životního standardu v posledních 3-4 letech: 

o Dochází ke zvyšování nutriční hodnoty jídel, která zemědělci konzumují (trend 
potvrzuje „rozhodně“ 36 a „spíše“ dalších 9 respondentů, pouze 2 takový vývoj 
nepotvrzují). Na základě fokusních skupin je přitom možné dovozovat, že nárůst 
nutriční hodnoty spočívá především v zavádění nových plodin, především potom 
zeleniny. 

o Většina respondentů dotazníkového šetření rovněž pozoruje mírný nárůst výnosů 
zemědělské produkce a příjmů, které jsou takto generovány. Trend je opět potvrzen 
také kvalitativními metodami evaluace. 

 

Zároveň s uvedeným je ovšem nutné upozornit, že pozorované trendy nelze bezprostředně přičítat 
působení podpory ZRS ČR. Především rozhovory s lokálními DA, v omezenější míře potom také 
realizované fokusní skupiny, naznačují, že lokální subjekty nepovažují aktivity realizované v rámci 
podpořeného projektu za klíčový faktor, který zapříčinil výše pozorované pozitivní trendy. V případě 
kebelí navštívených v rámci evaluace byla míra přičitatelnosti místními aktéry významně nižší, než 
tomu bylo v případě navštívených kebelí v jiných lokalitách. 

Důvodem uvedené skutečnosti je zejména to, že realizátor se v rámci projektu zaměřil především na 
vybudování zázemí pro nové aktivity – zpracování zemědělské produkce, včelaření, vybudování 
chovných stanic, atd. Většina z těchto aktivit (jak je uvedeno v části zaměřené na efektivitu projektu) 
ovšem byla spíše neúspěšná a nepřináší místním zemědělcům žádnou přidanou hodnotu. Klíčovými 
faktory pro zaznamenané pozitivní trendy tak jsou, dle lokálních subjektů, především samotná zřízení 
zemědělských poradenských center s kvalifikovanými poradci a potom systém distribuce 
vylepšeného osiva a dalších zemědělských vstupů (především hnojiva), který produkuje vyšší 
výnosy. Podpora tohoto „systémového“ charakteru sice byla také ZRS ČR poskytována, a to 
především ve formě vzdělávání poradců a expertů (tedy jejich vyšší kvalifikace), její přínosy ovšem 
nejsou pro místí obyvatelstvo tak patrné. Jediným reálným přínosem ZRS ČR, které místní subjekty 
pozorují, tak je zřízení demonstračních pozemků, v omezenější míře potom také demonstrace 
systémů záchytu dešťové vody pro zavlažování. 

Dle vyjádření relevantních zástupců orgánů státní správy na úrovni woredy (WADO, administrativa 
woredy) dochází v podpořených kebelích k rychlejšímu přejímání inovací do praxe. Za příčinu tohoto 
pozorování považují především vyšší kvalifikaci DA a existenci demonstračních pozemků u 
jednotlivých FTC. DA z podpořených kebelí ovšem toto pozorování v rámci skupinových rozhovorů 
explicitně nepotvrdili, za důležitější faktory rychlosti přejímání technologií považují především 
aktivitu a angažovanost místních DA, v menší míře také dostupnost fyzické infrastruktury. Tyto 
poznatky se ovšem vzájemně nevylučují – místní DA sice tuto souvislost nemusí explicitně vnímat, 
část aktivit projektu ovšem jednoznačně posílila kvalifikaci i postavení DA v jejich kebelích (především 
intenzivnější přítomnost DA v dané kebeli dané dodávkou vybavení a stavebními úpravami a 
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vzděláváním DA – to ovšem bylo poskytováno všem DA ve woredě, tedy i těm, kteří působí 
v nepodpořených woredách). 

 

2.2.2 EQ 1.7: Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně 
realistických předpokladů a správně stanovených cílů a dopadů? 

Projekt měl dostatečně propracovanou logickou stavbu, co se týče provázanosti jednotlivých aktivit a 
jejich provázaností s formulovaným cílem – z obecného pohledu jsou jednotlivé úrovně logické 
stavby projektu dostatečně provázané a jejich kauzální vztah je zřejmý.  

Výraznou slabinou logiky projektu (tedy jeho „teorie změny“) je ovšem skutečnost, že na projektový 
region do značné míry aplikoval přístup „černé skřínky“ – pokoušel se aplikovat teoreticky správné 
řešení se spíše nízkou reflexí lokálního kontextu. Jinými slovy, problémem teorie změny projektu 
není jeho logická provázanost jako taková, ale spíše značné podcenění jiné komponenty logického 
modelu, a to předpokladů a rizik. 

Jako nejvýznamnější předpoklad pro efektivní realizaci projektu se ukázala partnerská spolupráce 
s autoritami na úrovni woredy a jejich vysoká míra angažovanosti v projektu. Nedostatečné 
naplnění tohoto předpokladu je jedním z nejdůležitějších důvodů problematické realizace projektu. 
V tomto smyslu je příznačné, že aktivity projektu nezahrnují (mimo obecnou „průřezovou“ aktivitu 
řízení, koordinace a administrace projektu) žádnou aktivitu směřující na orgány na úrovni woredy, 
která je přitom klíčovým partnerem projektu (a kvalita spolupráce do vysoké míry rozhoduje o jeho 
úspěšnosti). 

Chybějící aktivity zaměřené na cílevědomé a systematické budování partnerské spolupráce mezi 
realizátorem a místními strukturami na úrovni woredy jsou ohrožením pro úspěšné naplnění cílů 
projektu také z dalšího pohledu: Obecným cílem (na úrovni záměru) projektu je zlepšit poradenské 
služby nikoliv pouze v podpořených kebelích, ale na úrovni woredy, resp. zóny jako celku. Pro 
dosažení tohoto cíle prostřednictvím systematického budování institucionálního rámce poradenství 
na úrovni několika vybraných kebelí je zcela zásadní aktivitou systematická diseminace dobré praxe 
do ostatních kebelí – tato aktivita přitom v logickém rámci projektu také chybí. Takovou diseminaci 
lze efektivně a systematicky realizovat pouze ve spolupráci se zemědělskými orgány na úrovni 
woredy. Především potom WADO by mělo, ve správném nastavení projektu, fungovat jako 
převodová páka mezi testovanými aktivitami v několika kebelích (zodpovědnost realizátora) a šířením 
těchto inovací do širšího regionu. 

Výrazem nedostatečné znalosti kontextu podpory i nízké úrovně partnerské spolupráce je také 
nenaplnění aktivity zaměřené na navázání spolupráce se středními zemědělskými školami v regionu1 
– naplnění této komponenty by posílilo logickou stavbu projektu v oblasti posilování kvality lidských 
zdrojů v oblasti poradenských služeb. 

Jako problematická z pohledu implementace se jeví také komponenta zaměřená na rozvoj a 
diseminaci inovací v oblasti živočišné výroby (chovné stanice). Tato komponenta sice má v logické 
stavbě projektu své opodstatnění, s ohledem na rozsah podpory (finanční i časový) ovšem šlo o příliš 
ambiciózní cíl, který nebylo možné v kontextu projektu efektivně naplnit. Jeho implementace (která 
nakonec nebyla úspěšná v žádném z FTC) aktivity projektu částečně roztříštila a absorbovala 
značnou část energie i času realizačního týmu; při vyšší koncentraci a zacílenosti projektu by byly 
využity efektivněji. 

                                                           
1
 Dle vyjádření realizátora bylo propojení se středními školami z projektu vyloučeno jako neudržitelné a též pro 

přílišnou komplikovanost a finanční náročnost – jednalo se o velmi vzdálené střední školy (Sodo a Dilla) – v 
návrhu projektu bylo předpokládáno, že školy budou hradit cesty žáků/učitelů do lokality projektu, což se 
ukázalo jako mylné během vlastní realizace. 
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Na úrovni cílů a dopadů (záměru) je projekt formulován správně a logicky, jistou slabinou ovšem je, 
že realizační tým neprojevil ambici sbírat data pro vyhodnocování ukazatelů, jež si pro měření svých 
cílů / dopadů formuloval. 

 

2.2.3 EQ 1.8: Co konkrétně převzali z projektové praxe místní partneři (metodiky, postupy, 
evidenci, atd.)?  

Ze strany místních aktérů byla zaznamenána jen velmi nízká míra přebírání projektové praxe. 
Nejvýznamnější praxí, která byla místními partnery (FTC) adoptována a je nadále aplikována, je praxe 
demonstračních pozemků a s tím související vzdělávání lokálních zemědělců. Tato skutečnost 
vyplývá také z výsledků dotazníkového řízení, které byly citovány výše: demonstrace pěstování plodin 
je v projektovém regionu považováno za čtvrtou nejdůležitější funkci FTC, hned za prodejem vstupů 
zemědělské výroby, poskytováním veterinárních služeb a poskytováním poradenství. Drtivá většina 
respondentů navíc demonstrace pěstování zemědělské produkce samostatně mezi hlavními službami 
poskytovanými FTC vyjmenovává, což dokládá, že FTC v této praxi pokračují.  

Naopak spíše nižší hodnoty jsou u těchto otázek zaznamenány u prosazování nových rostlin, které je, 
jako dobrá projektová praxe, zaváděno v nižším objemu. 

Projekt nebyl úspěšný v oblasti vybudování a udržení praxe zpracování zemědělské produkce, 
v okamžiku realizace evaluace nebylo žádné z poskytnutých vybavení nadále samostatně využíváno 
(blíže viz kapitola udržitelnost). 

 

2.2.4 EQ 1.9: Jaké iniciativy navazující na projekty učinily partnerské samosprávy nebo další 
cílové skupiny?  

Ze strany partnerských samospráv ani orgánů na úrovni woredy nebyla zaznamenána žádná 
iniciativa navazující na realizovaný projekt. Jedinou navazující iniciativou tak je návazný projekt, 
který byl implementován stejným realizátorem v období 2014 – 2015 s cílem dokončit realizaci 
projektu – především v oblasti vybudování Centra zpracovatelských technologií. 

 

 

2.3 Efektivita 

2.3.1 EQ 1.3: Byly postupy zvolené realizátory nákladově optimální? (kritérium efektivity) 

Evaluací nebyly identifikovány položky, které by neodpovídaly obvyklým cenám a nebyly nákladově 
optimální z tohoto důvodu. Spíš je nutné hovořit o nákladech, které nebyly efektivně vynaloženy 
s ohledem na způsob implementace / řízení projektu nebo jejich přínosy. 

Problematická efektivita byla identifikována především v následujících bodech: 

 V rámci projektu dochází k vyškolování technika na zpracování zemědělských produktů na 
pozici manažera Zpracovatelského centra. V srpnu 2013 s ním ale byla ukončena smlouva na 
základě neplnění pracovních povinností. V roce 2013 byli následně částečně proškoleni dva 
farmáři v zacházení se stroji v Centru. V okamžiku realizace evaluace ovšem nebyl v Kebeli 
nikdo, kdo by stroje používal ani obsluhoval.  

 Řada školení zemědělských poradců a expertů i zemědělců samotných (především 
modelových) se zaměřila na témata „beekeeping“, „animal breeding“ a „management of oil 
crops“. Evaluační tým ovšem učinil zjištění, že moderní včelí úly nejsou využívané, v době 
evaluace již nebyla chována v centru ani žádná hospodářská zvířata a minimum zemědělců 
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pěstuje olejniny (viz níže). V praxi se tedy ukázalo, že realizace školení nebyla efektivní, 
poněvadž v lokalitě negenerovala znalosti a kvalifikace nutné pro pokračování a rozvoj 
zmíněných činností (především v případě moderního včelařství a provozu chovné stanice 
zmiňují místní aktéři chybějící kvalifikaci jako klíčový důvod neúspěchu iniciativ). 

 Vybudování Zpracovatelského centra vykazuje v okamžiku evaluace velmi nízkou efektivitu. 
Instalované zařízení není využíváno, bylo využíváno pouze pro potřeby demonstrace 
zpracovatelských technologií. Instalované stroje leží ladem a chátrají. Není zřejmé, zda 
v místní lokalitě existují osoby s dostatečnou kvalifikací pro jejich provoz. Navíc je podmínkou 
pro fungování Centra jeho připojení k elektrické energii, které se ani téměř 3 roky po 
ukončení projektu ČZU I (a téměř rok po ukončení projektu ČZU II) stále nepodařilo zajistit. 
Bez elektrické energie je většina investic zcela neefektivní. 

 Z důvodu problematického vztahu mezi realizátorem a WADO nedošlo až do okamžiku 
realizace evaluace ke schválení business plánu kooperativy, jejíž vytvoření a stabilizace 
představuje významnou část rozpočtu projektu. Nebyla tak doposud vytvořena stabilní 
organizace, která by byla schopna bez výhrady převzít roli vlastníka Zpracovatelského centra. 
Dále je nutné uvést, že z iniciativy WADO bylo v období po ukončení projektu ČZU I nutné 
vyměnit management kooperativy. Investice do kvalifikace a znalostí předchozího vedení 
tak vykázaly téměř nulovou efektivitu.  

 Problematickou efektivitu vykazuje zřízení půjčovny nástrojů. Dotazníkový průzkum ukázal, 
že mezi respondenty je téměř nulová informovanost o možnosti vypůjčit si zemědělské 
nářadí v místním FTC. Nástroje jsou využívány DA pro obdělávání jejich demonstračních 
ploch, z tohoto pohledu ovšem byl objem nákupů zbytečně vysoký. 

 Založení demonstračních chovů u dvou poradenských center: Demonstrační chovy i 
hybridizace jsou bezpochyby relevantní aktivity, nicméně v době evaluace již nebyla nalezena 
žádná zvířata z původního chovu. Obecně lze říci, že intervence v oblasti živočišné výroby 
jsou jednoznačně problematičtější v porovnání s intervencemi do rostlinné výroby. 

 V průběhu projektu bylo nutné realizovat změny související s materiálním vybavením FTC. 
Realizátor dodatečně, na základě tlaku WADO, vybudoval rezidence pro DA v podpořených 
FTC. Z pohledu evaluačního týmu jde o velice neefektivní investici, která přináší zcela 
minimální, nebo dokonce vůbec žádnou přidanou hodnotu. Zajištění možnosti přespávání 
DA v lokalitě bylo jistě možné realizovat nákladově podstatně optimálnějším způsobem, 
například přestavbou již existujících prostor k tomuto účelu (drobné rekonstrukce, dodávka 
postelí a spacích pytlů a další doplňující drobné dodávky).  

 

2.3.2 EQ 1.4: Jaký vliv na efektivitu projektu mělo zapojení českých a místních kapacit? 
(kritérium efektivity) 

Řízení projektu je možné označit jako „na půl cesty“ mezi plnou realizací českým subjektem a 
delegací jeho realizace lokálnímu subjektu. Jako velmi problematické se ukázalo, že realizační tým 
nespolupracoval na implementaci s žádnou lokální institucí. Byla zřízena pozice lokálního 
koordinátora, který sídlil v místní kanceláři projektu v Angache, nešlo ovšem o osobu z místní 
komunity – pro členy podpořených kebelí byla tato osoba (resp. osoby – v průběhu realizace obou 
projektů ČZU I a ČZU II na této pozici působily dvě osoby) cizinci, vůči nimž místní obyvatelé 
vystupovali (a nadále vystupují) s velkou nedůvěrou. V konečném důsledku tohoto schématu řízení 
projektu tak z pohledu místních nebylo zřejmé, jak jsou rozděleny rozhodovací pravomoci a 
zodpovědnosti za realizaci projektu. Za klíčové osoby považují místní nadále český realizační tým, 
nikoliv lokální koordinátory – což vede k nespokojenosti s nedostatečnou přítomností projektového 
týmu v lokalitě. 
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Z pohledu zvenčí by tedy bylo možné dovodit, že způsob zapojení místních a českých kapacit byl 
nákladově efektivní – řešení bylo de facto relativně nenákladné (podíl osobních nákladů na celkových 
nákladech projektu činil pouze cca 15 %2). Dle názoru realizátora ovšem byla lokální složka 
projektového týmu naopak značně poddimenzovaná. Z této skutečnosti vznikala řada problémů 
související s nedostatečně kvalitním / kapacitním řízením projektu, které bylo jednou z příčin 
problematické implementace. 

2.3.3 EQ 1.5: Lze identifikovat příklady dobré praxe (například i ve srovnání s projekty jiných 
donorů)? (kritérium efektivity) 

Vyhodnoceno v souhrnné zprávě. 

 

2.4 Udržitelnost 

2.4.1 EQ 2.5: Měl projekt zpracovanou strategii odchodu? (kritérium udržitelnosti) 

Dokumentace projektu neobsahuje jednoznačně zpracovanou strategii odchodu realizátora. Plán na 
odchod byl vypracován až v průběhu realizace projektu, přičemž bylo rozhodnuto, že klíčovým 
nástrojem této strategie bude založení kooperativy, která převezme vlastnictví realizovaných 
investic.  

V průběhu realizace projektu ovšem již bylo zřejmé, že dojde k prodloužení jeho realizace o další dva 
roky (resp. byl zpracován návazný projekt – ČZU II), jehož nejdůležitějším úkolem bude právě 
dobudování Zpracovatelského centra, včetně jeho institucionálního zajištění. V okamžiku ukončení 
projektu proto nebyla sledována žádná explicitní ani implicitní strategie odchodu – předpokládalo se 
pokračování většiny aktivit projektu v rámci návazného projektu ČZU II. 

 

2.4.2 EQ 2.6: Jaká je udržitelnost výsledků projektu z hlediska vlastnictví příjemcem? 
(kritérium udržitelnosti) 

Udržitelnost z pohledu vlastnictví je nutné vyhodnotit společně za projekty ČZU I a ČZU II. Jde totiž sice 
o dva formálně oddělené projekty, ve skutečnosti ovšem tvoří jeden celek, přičemž hlavním cílem 
projektu ČZU II bylo především dokončit aktivity započaté předchozím projektem a jeho výsledky 
předat příjemcům / partnerům. 

Klíčovým výstupem obou projektů je založené Zpracovatelské centrum, v němž bylo instalováno 
několik zařízení pro zpracovávání zemědělských produktů. Instalovaná zařízení zahrnovala 
technologie pro výrobu oleje (lis), technologie pro zpracování ensetu (lis na enset), mobilní mlátičky 
na obilí a mlýnice (šrotovníky). Záměrem realizátora bylo předat toto zařízení spolu s dodanými 
včelími úly a dalšími investicemi v Gebra Fandide (chovná stanice) založené kooperativě, která by 
dále zajišťovala jejich provoz. 

V okamžiku realizace evaluace nebylo zařízení předáno a jeho budoucí status byl značně nejistý. 
Velmi problematický ownership této nikoliv nevýznamné investice je dán několika faktory: 

 Vnější faktory – související se zdlouhavými administrativními procesy. Jedním z klíčových 
problémů dokončení a předání výstupů jsou (stejně jako v několika dalších případech) 
zdlouhavé administrativní procesy související s elektrifikací. Zařízení jsou sice připravena 
k připojení k elektrické energii, podmínkou je ale dodávka transformátoru ze strany národní 

                                                           
2
 Není ovšem bez zajímavosti, že se tento podíl s postupem projektu zvyšuje – v roce 2011 činí pouze necelých 9 

%, v roce 2013 již cca 21 % - zdá se, že realizátor si postupně uvědomuje poddimenzovanost lidských zdrojů 
v projektu. 
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elektrické společnosti (Ethiopia Electric Power Corporation). Tento proces přitom může trvat 
řadu let, což původní projektový dokument nezohledňoval. Výsledkem této situace je 
skutečnost, že v okamžiku evaluační návštěvy nebyly stroje stále připojeny k elektrické 
energii a bylo zřejmé, že nejsou minimálně řadu měsíců v užívání. Národní společnost sice 
projektu zapůjčila jiný transformátor, který byl využíván provizorně především za účelem 
demonstrací, tento ale s ukončením projektu musel být navrácen (tato situace navíc nebyla 
dostatečně jasně vysvětlena místním představitelům, což vyústilo v nedorozumění mezi 
místními představiteli a zástupci realizátora – až k obvinění z krádeže). Je ale zřejmé, že 
nepřipojení Centra k elektrické energii není jediným problémem nízké udržitelnosti – 
v Centru byly instalovány také některé stroje, které nejsou poháněny elektrickou energií – ale 
ani tyto nebyly místními zemědělci, resp. představiteli FTC nebo jiné struktury, využívány (a 
to včetně obou mobilních mlátiček, které minimálně od podzimu roku 2015 do okamžiku 
evaluace zahálely). 

 Nedostatečně vyjasněné vlastnické vztahy. Byla sice založena kooperativa, která měla 
převzít zařízení do svého vlastnictví, tento proces ale v okamžiku evaluace (6 měsíců po 
formálním ukončení projektu) buďto nebyl ukončen nebo nebyl jednoznačně komunikován 
s lokálními stakeholdery (zaměstnanci Centra, kooperativa, FTC, administrativa kebele). 
Místní představitelé neměli jasnou informaci o tom, kdo přesně dané zařízení vlastní – a 
v důsledku toho odmítají využívat zařízení pro potřeby místních zemědělců. Absurdním 
dokladem této nejasnosti ohledně vlastnictví Centra byla skutečnost, že teprve po cca hodině 
od zahájení evaluační návštěvy byla nalezena osoba, která má klíče od Centra a mohla jej 
tedy odemknout – představitelé FTC/kebele do té doby členům evaluačního týmu tvrdili, že 
klíči v kebeli nikdo nedisponuje, že jsou ve vlastnictví lokálního zaměstnance realizačního 
týmu projektu. V této situaci se všechny místní subjekty, stejně jako WADO, odmítají podílet 
nejen na provozu technologií umístěných v Centru, ale také na jejich údržbě – stroje tak 
viditelně chátrají a jejich budoucí uvedení do provozu bude vyžadovat servisní zásah (opět ale 
není jasné, kdo by jej měl zajistit a financovat).3 

 Nedostatek angažovanosti a „ownershipu“ na straně lokálních subjektů. Z důvodu ne zcela 
ideálních vztahů mezi realizátorem a lokálními subjekty (které jsou dále zhoršovány 
nedorozuměními způsobenými špatnou komunikací i skutečností, že se realizátor do značné 
míry spoléhá na pracovníky své lokální kanceláře v pozici jakýchsi zprostředkovatelů) i 
nevyjasněných vlastnických vztahů evaluační tým zaznamenal velmi nízkou míru vlastní 
angažovanosti a pro-aktivity na straně lokálních subjektů. Nedostatečný ownership je 
v tomto smyslu nadále posilován nejasnostmi ohledně ukončování projektu (místní subjekty 
nejsou informovány, zda projekt již byl ukončen či nikoliv; v případě místních zaměstnanců 
Centra potom není zřejmé, zda ještě stále pro Centrum pracují, či nikoliv). Jednotlivé 
zainteresované subjekty tak vykazují ve vztahu k Centru a instalovaným technologiím téměř 
nulovou iniciativu, k záležitosti přistupují tak, že se nejedná o jejich problém nebo starost – a 
tedy že skutečnost, že v kebeli leží nevyužity velmi přínosné technologie s potenciálem posílit 
konkurenceschopnost místních zemědělců, má vyřešit jiný subjekt. Ilustrací tohoto stavu byla 
skutečnost, že při inspekci zařízení v rámci evaluační návštěvy nebyl žádný z přítomných 
zástupců lokální komunity schopen členům evaluačního týmu vysvětlit, k čemu které zařízení 
slouží. 

                                                           
3
 Nejasnostem ohledně vlastnictví Centra ještě dále přispěl původní (a dlouho trvající) odpor WADO vůči 

založení nové struktury, která by zajišťovala provoz Centra, tedy kooperativy. Zástupci WADO dlouhou dobu 
bránili efektivnímu založení kooperativy, resp. převedení vlastnictví instalovaných technologií na WADO a trvali 
na tom, aby se vlastníkem stalo právě WADO, resp. místní FTC. Především s ohledem na to, že Centrum stojí na 
pozemku ve vlastnictví WADO bylo výsledkem patová situace, v níž nebylo možné Centrum skutečně efektivně 
předat. Se změnou ve vedení WADO se situace změnila a současné vedení, alespoň proklamačně, podporuje 
předání kooperativě. 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 3: Hodnocení projektu „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve 
woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro“ (ČZU I) 
 

12 
listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.    

 Jistou roli hraje patrně také nedostatečná kvalifikace v obsluze strojů. Jakkoliv místní 
představitelé (zaměstnanci Centra, členové kooperativy) obdrželi ze strany realizátora školení 
ohledně užívání instalovaných technologií, včetně praktického zaškolení v rámci demonstrací, 
z realizované evaluační návštěvy vyplývá, že žádný z místních pracovníků není schopen 
zařízení samostatně, bez supervize externí osoby, používat. V okamžiku, kdy předávání 
technologií do rukou kooperativy probíhá fakticky až po ukončení projektu, kdy lokální 
pracovníci projektu již nejsou k dispozici, jde o obzvláště alarmující zjištění. 

Rovněž vlastnictví dalších výsledků (komponent) projektu, a to jak z pohledu fyzického vlastnění, tak i 
z pohledu „ownershipu“, je problematické: 

 V okamžiku evaluační návštěvy nebyly v žádném z navštívených FTC v provozu dodané včelí 
úly (evaluační tým je vždy nalezl uskladněné a zcela očividně nebyly používány již řadu 
měsíců). Místní představitelé tuto skutečnost vysvětlují opět nevyjasněným vlastnictvím, 
nedostatečnou kvalifikací (jakkoliv byla moderním včelařským metodám věnována značná 
pozornost) nebo tím, že včelstva se vyrojila a úly opustila (což je opět dáváno do souvislosti 
s kvalifikací). 

 Zřízená chovná stanice v Gebra Fandide není nadále provozována. Vysvětlení místních 
zástupců opět směřuje především na nevyjasněné vlastnictví a zodpovědnosti (tj. kdo byl 
zodpovědný za pokračování v chovu a jak toto mělo být financováno?). Velký problém navíc 
představoval také ekonomický model provozu chovných stanic: po dodání nových, místních 
hybridů beranů byla chovná stanice mezi místními chovateli ovcí využívaná v dostatečné míře 
– ovšem pouze ve fázi „zkušebního“ provozu stanice, kdy náklady na ustájení a výkrm 
chovných kusů byly financovány z rozpočtu projektu. Jakmile byl tento zkušební provoz 
ukončen a místní chovatelé měli za ustájení svých ovcí a připuštění v chovné stanici platit 
poplatek, zájem okamžitě opadl – a další provoz chovné stanice bez dodatečných externích 
zdrojů nebylo možné udržet. 

Co se týče samotných FTC, „vlastnictví“ výsledků projektu (ve smyslu ownershipu) je značně rozdílné 
a klíčovým kritériem je, stejně jako v FTC jiných projektů, angažovanost a „zápal“ jednotlivých DA. 
Ten je rozhodujícím faktorem toho, zda dané FTC bude nadále působit jako centrum pro testování 
nových inovací v lokálním kontextu (zemědělské technologie, nové plodiny, atd.), nebo bude pouze 
působit jako „prodloužená ruka“ orgánů státní správy v oblasti zemědělství (tj. jako distribuční 
centrum pro zemědělské vstupy a jako facilitátor „oficiálních“ inovací, které jsou DA předkládány 
nadřazenými institucemi). 

Ohledně fyzického vlastnictví majetku předaného FTC je situace zřejmá, nevznikají žádné pochyby 
(byť některá FTC / administrativy kebele mají výhrady vůči nedostatečné inventarizaci majetku, což 
ztěžuje předávání úřadů při výměně personálu). 

Ohrožení do budoucnosti ovšem představuje velmi slabá finanční kapacita jednotlivých FTC. Nelze 
tak očekávat, že by jednotlivá FTC měla dostatečné vlastní finanční zdroje pro obnovu a údržbu 
materiálního vybavení, které jim bylo v rámci projektu poskytnuto. 

 

2.4.3 EQ 2.7: Jsou projektové výstupy v souladu s legislativním a normativním rámcem 
Etiopie? (kritérium udržitelnosti) 

V rámci realizace evaluace nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu provozu / 
udržení by stály v cestě překážky legislativního nebo normativního charakteru. Jak bylo uvedeno výše, 
velkým problémem po dlouhou dobu realizace projektu byla rezistence WADO vůči preferovanému 
řešení vlastnictví Zpracovatelského centra. Tato rezistence ovšem neměla opodstatnění v chybějící 
normativní nebo legislativně podpoře kooperativ, ale spíše spočívala v osobních preferencích 
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představitelů WADO – a také ve skutečnosti, že Centrum bylo vybudováno na pozemku ve vlastnictví 
WADO. 

 

2.4.4 EQ 2.8: Jsou hodnocené projekty dostatečně koordinované s aktivitami státních 
institucí, které jsou zodpovědné za sektor zemědělství? (kritérium udržitelnosti) 

Projekt vykazoval velice problematické vztahy mezi klíčovou institucí státní správy v sektoru 
zemědělství (WADO) a realizačním týmem. Realizátor se od počátku realizace musel potýkat s řadou 
problémů administrativního charakteru a především spor o vlastnictví Zpracovatelského centra 
vyústil ve střet mezi realizátorem a WADO, který musel být řešen až intervencí nadřazených orgánů 
(Bureau of Agriculture na úrovni zóny). Nedostatečná podpora klíčové instituce woredy, která je 
navíc přímo nadřazená jednotlivým FTC, v nichž realizátor implementoval svůj projekt, představuje 
zásadní ohrožení udržitelnosti projektu. Jedním z projevů tohoto ohrožení byla kupříkladu neochota 
WADO uvolňovat zaměstnance FTC na školení organizovaná realizátorem. Obecně se potom 
problematické vztahy mezi realizátorem a WADO logicky přímo promítají do vztahů mezi 
realizátorem a DA, kteří jsou klíčovými nositeli výsledků projektu. 

Projevem nedostatečného partnerství WADO a realizátora jsou také některé neefektivně vynaložené 
prostředky (resp. „ústupky“, k nimž byl realizátor ze strany WADO tlačen a které, dle názoru 
evaluátora, negativně ovlivnily efektivitu projektu). Konkrétními příklady jsou dodatečně přidaná 
aktivita zaměřená na výstavbu ubytovacích kapacit pro DA (jakkoliv zázemí pro přenocování je 
prospěšné a efektivní, investice do stavebních úprav vyššího rozsahu již evaluátor považuje za 
problematické z hlediska efektivity – nepřinesou žádnou přidanou hodnotu projektu) nebo 
skutečnost, že nakoupené motocykly pro jednotlivá FTC nebylo možné předat DA v těchto FTC, byly 
využívány zemědělskými specialisty WADO. Tímto byla výrazně oslabena jedna z klíčových 
komponent původního logického záměru projektu, jímž je zvýšení dostupnosti (prostřednictvím 
posílení mobility DA) poradenských služeb pro zemědělce na území celé kebele. 

Míra koordinace projektu ČZU I s klíčovými institucemi na úrovni woredy tak byla velmi nízká, u 
zástupců realizačního týmu bylo spíše možné pozorovat snahu o „obcházení“ WADO buďto přímou 
realizací aktivit v kebelích (bez účasti WADO) nebo zapojováním nadřazené instituce. Tato skutečnost 
nedostatečné koordinace měla negativní dopad na udržitelnost výsledků projektu (ačkoliv 
v návazném projektu ČZU II se tato koordinace zlepšila).  

 

2.5 Dopady 

2.5.1 EQ 2.1 Jaká je míra zlepšení kvality života obyvatel cílových lokalit? (kritérium 
dopadů)? 

Jak bylo uvedeno v odpovědi na evaluační otázku 1.6, respondenti dotazníkového šetření ve všech 
podpořených lokalitách (které byly dotazovány) vykazují mírné navýšení výnosů, příjmů i podílu 
produkce, kterou jsou schopni prodat na trhu. Stejně tak je ve všech lokalitách vykazován nárůst 
průměrného počtu pěstovaných plodin v období dešťů i v období sucha, nárůst průměrného počtu 
chovaných zvířat i zvýšení diverzity stravování – nárůst průměrného počtu surovin používaných při 
přípravě jídel. Všechny tyto efekty jsou shrnuty v tabulce níže: 

 

 

Tabulka: Změna následujících ukazatelů za poslední 3-4 roky: 

 Dramatický Výrazný Mírný Žádná Mírný Výrazný Dramatický 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 3: Hodnocení projektu „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve 
woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro“ (ČZU I) 
 

14 
listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.    

pokles 

(< 50 %) 

pokles 

(50-75%) 

pokles 

(75-99%) 

změna 

(cca 100%) 

nárůst 

(101-125%) 

nárůst 

(125-150%) 

nárůst 

(> 150%) 

Gerba Fandide 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 2 21 1 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 3 19 2 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 4 19 1 0 

Kuya 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 0 24 0 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 0 24 0 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 0 24 0 0 

 

Tabulka: změna průměrných hodnot následujících ukazatelů za poslední 3-4 roky: 

 Gerba Fandide Kuya 

Počet druhů pěstovaných plodin (celkem) +3,384 

205%5 

+3,67 

205% 

Počet druhů plodin pěstovaných v období sucha +2,8 

240% 

+1,67 

177% 

Počet druhů chovaných zvířat +3,34 

228% 

+1,75 

188% 

Počet chovaných zvířat celkem +7,12 

237% 

+5,08 

222% 

Počet ingrediencí standardně používaných pro vaření +7,96 

334% 

+2,33 

193% 

 

Hodnoty z dotazníkového šetření je nutné brát s rezervou, pro komparaci totiž nebyla dostupná 
baseline data. Respondenti byli proto požádáni, aby si vzpomněli na hodnoty jednotlivých indikátorů 
před cca 3-4 roky („fiktivní“ baseline). Při srovnání výsledků dotazníkového šetření s výsledky dalších 
metod evaluace (tj. kvalitativních) je zřejmé, že respondenti pozorovaný trend mírně nadsazují (tedy 
uvádějí záměrně nižší hodnoty baseline). I přesto má výsledek dotazníkového šetření vypovídající 
hodnotu coby jednoznačný doklad pozorovaných trendů. 

                                                           
4
 Rozdíl mezi průměrnou hodnotou daného indikátoru dnes a průměrnou hodnotou cca 3-4 roky zpět. 

5
 Procentuální podíl hodnoty dnes na hodnotě cca 3-4 roky zpět 
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Výše představené výsledky dotazníkového šetření potvrzují také realizované fokusní skupiny farmářů. 
Všechny skupiny potvrdily, že za posledních několik let došlo, v přímém důsledku působení FTC, ke 
zvýšení životního standardu a kvality života většiny obyvatel v dané oblasti. Tento vývoj spojují 
především s nárůstem výnosů jejich produkce a doplňkově také s diverzifikací produkce.  

Za nárůstem výnosů produkce pozorují místní farmáři především následující příčiny: 

 Zavedení praxe výsadby (výsevu) do řádků; 

 Dostupnost odpovídajících hnojiv (resp. lepší management půdy obecně); 

 Lepší znalosti managementu/řízení farmy (kalendáře pro dílčí aktivity, správná aplikace 
pesticidů, herbicidů a dalších látek, atd.); 

 Dostupnost vylepšených odrůd osiv. 

V daném období dochází také k nárůstu počtu pěstovaných plodin, hlavní důraz v této diverzifikaci 
je kladen na zeleninu (mrkev, zelí, cibule) a brambory (brambory sice byly sázeny již dříve, šlo ovšem 
o jiné odrůdy s výrazně horšími vlastnostmi a výnosy), v menším rozsahu také ovoce. Dále část 
farmářů zavedla nebo rozšířila živočišnou produkci, a to zejména o drůbež, v menším rozsahu také 
hovězí dobytek na mléko. Tento vývoj přitom respondenti dávají do přímé souvislosti s působením 
FTC. 

V obecném pohledu mají na zvyšování kvality života patrně největší vliv dodávky vylepšeného osiva 
tradičních obilnin (organizované centrálními strukturami) a výuka moderních farmářských technologií 
(řádkový výsev, hnojení, atd.). Příspěvek ZRS ČR v této oblasti je spíše omezený – jde o stěžejní 
iniciativy, které prostřednictvím FTC prosazují centrální orgány v oblasti zemědělství v Etiopii. 
Zároveň je ovšem z vyjádření především zaměstnanců WADO zřejmé, že podpora ZRS ČR umožnila 
alespoň částečně tento vývoj v regionu akcelerovat prostřednictvím rozvoje kapacit FTC a zakládání 
demonstračních pozemků – inovace v oblasti zemědělských technologií se mezi místními farmáři šíří 
rychleji než v kebelích, jejichž kapacita nebyla projektem posílena.  

Především potom v oblasti rozšíření diverzity pěstovaných plodin o zeleninu a brambory (které 
představují zdaleka nejčastější nově pěstované plodiny) je možné pozorovat bezprostřední dopad 
podpory ZRS ČR na hospodaření drobných farmářů v projektovém regionu. Rozšiřování diverzity 
plodin a testování nových plodin v lokálním kontextu nepatří mezi standardní činnosti FTC a na 
základě srovnání podpořených a nepodpořených FTC lze odhadovat, že bez podpory by k rozvoji 
pěstování zeleniny a brambor v podpořeném regionu došlo ve výrazně nižší míře. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že minimálně cca tři pětiny respondentů v několika 
posledních letech rozšířili diverzitu svého hospodaření. Jde ovšem patrně o poněkud nadsazené 
hodnoty, reálnější je odhad DA a farmářů, že v současné době se pěstování zeleniny věnuje 
minimálně cca třetina zemědělců. 

Významným efektem je také nárůst počtu plodin pěstovaných v období sucha. I zde je pozorována 
přímá souvislost s působením ZRS ČR – a to především v oblasti prosazování nových plodin a 
demonstrace systémů záchytu dešťové vody, která je zcela klíčová pro pěstování v období sucha. 

 

Mezi nepřímé efekty, které účastníci fokusních skupin a individuálních rozhovorů v souvislosti 
s posilováním příjmů i zlepšováním výživy místních obyvatel nejčastěji uvádí, patří především zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel (souvislost s lepší výživou, ale také s finančně dostupnější zdravotnickou 
péčí a v neposlední řadě s osvětou v oblasti hygieny, kterou FTC rovněž provádějí), lepší přístup dětí 
ke vzdělávání (rodiny jsou lépe zajištěny finančně a mohou si tak dovolit ve vyšší míře posílat své děti 
do škol) a obecně zvýšení kvality (komfortu) života (zejména kvalita bydlení). 
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2.5.2 EQ 2.2: Jaké neočekávané dopady se při realizaci projektů a po ukončení jejich realizace 
(ve fázi udržitelnosti) projevily? Pozitivní i negativní? Naopak, existovaly očekávané 
dopady, které se ve skutečnosti neprojevily? Proč? (kritérium dopadů) 

Nejvýznamnějším neočekávaným dopadem je skutečnost, že distribuce pozitivních dopadů aktivit 
FTC (tj. včetně aktivit přímo souvisejících s působením ZRS ČR) není ve struktuře místních komunit 
rovnoměrná – jinými slovy, některé skupiny konečných příjemců mají z poskytnuté podpory větší 
užitek než jiné. Konkrétněji, poskytnutá podpora je přínosnější pro bohatší členy místních komunit, 
zatímco chudším farmářům přináší menší užitek (a skupině nejchudších členů komunity nepřináší 
užitek téměř žádný). Intenzita přínosů podpory je přímo úměrná velikosti obdělávané plochy a 
finančním možnostem jednotlivých farmářů. 

V důsledku výše uvedeného projekt ZRS ČR v daném regionu zprostředkovaně přispívá k dalšímu 
prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. 

Jak bylo uvedeno výše, ekonomické efekty působení FTC v jednotlivých kebelích souvisejí především 
s dostupností kvalitnějšího osiva, změnou způsobu výsevu / výsadby a v neposlední řadě s lepšími 
znalostmi v oblasti managementu půdy a řízení farmy, především potom v souvislosti s aplikací hnojiv 
a dalších látek. Nejchudší farmáři přitom mohou efektivně čerpat, resp. aplikovat pouze část těchto 
inovací: 

 Nová osiva s výrazněji vyššími výnosy jsou podstatně dražší než „stará“ osiva, navíc je není 
možné používat více sezón (tedy uskladnit část úrody a využít ji jako osivo příští sezónu). 
Nová, kvalitnější osiva je nutné nakupovat každý rok, vyžadují tedy jistou finanční sílu na 
straně farmářů.  

 S výše uvedeným souvisí také nákup hnojiv a dalších látek. Školení a poradenství 
poskytované FTC sice farmářům umožňuje generovat úspory prostřednictvím správné a 
cílené aplikace těchto látek, nejchudší farmáři si je ovšem stejně nemohou dovolit, daný 
benefit se jich proto nijak významněji netýká. 

 Nad rámec uvedeného je také nutné uvést, že nové, vylepšené odrůdy si může zakoupit 
pouze ten farmář, který má pro jejich pěstování k dispozici odpovídající hnojiva a další látky 
(jejich nákupem se musí prokázat při nákupu „nových“ osiv). Chudší farmáři se proto 
nemohou rozhodnout inovaci aplikovat alespoň částečně (tj. vysít nové odrůdy, jejichž 
pěstování nebude významněji podpořeno správnou aplikací hnojiv) – musí akumulovat 
kapitál, který jim umožní investici do drahých osiv i hnojiv ve stejném okamžiku. Tato 
skutečnost posouvá práh dostupnosti inovací ještě výše. 

 Jediným z výše uvedených základních efektů, který mohou aplikovat i chudší farmáři, tak 
zůstává výsadba / výsev do řádků a v omezenější míře lepší řízení farmy. I v tomto případě 
ovšem platí, že efekt na výnos, který má výsev do řádků na „staré“ odrůdy, je výrazně nižší 
než v případě nově vyšlechtěných hybridů. 

Nejchudší farmáři pochopitelně mohou profitovat z diverzifikace pěstovaných plodin, dodatečný 
příjem, který by jim pěstování zeleniny přineslo, ovšem nepostačuje na generování kapitálu 
potřebného pro nákup nových hybridů osiva a dalších potřebných vstupů. Navíc je nutné uvést, že 
tato skupina nejchudších farmářů zpravidla obdělává velmi malé plochy půdy, nemá tedy prostor pro 
experimentování s novými plodinami – svou půdu musí co nejintenzivněji využít pro plodiny, které 
jim poskytnou dostatečnou kvantitu výnosu (byť nízké nutriční hodnoty) – především potom enset. 
Tyto nejchudší rodiny měly původně z projektu profitovat alespoň prostřednictvím efektivnějšího 
zpracování klíčového ensetu ve Zpracovatelském centru v Gebra Fandide, tento benefit ale prozatím 
stále není dostupný. 

Významné negativní dopady projektu souvisejí také s patrně ne zcela jednoznačnou nebo 
přímočarou komunikací s cílovými skupinami. Ve všech třech lokalitách, v nichž byly provedeny 
evaluační návštěvy, evaluační tým zaznamenával (více či méně intenzivní) pocity zklamání z výsledků 
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projektu. Mimo kebeli Gebra Fandide, kde toto zklamání souvisí především se stále 
neprovozuschopným (v okamžiku evaluace) Zpracovatelským centrem se tyto pocity zklamání pojí 
především s aktivitami v oblasti managementu vody. Ve všech třech navštívených FTC byly 
instalovány systémy pro zachycování dešťové vody ze střech (případně vybudovány záchytné nádrže), 
místní stakeholdeři ovšem, dle svých vyjádření, očekávali vybudování pravidelného zdroje vody, tedy 
zejména studny. Tato aktivita nebyla předmětem projektu, přesto byla v místních komunitách 
vzbuzena očekávání tohoto typu – patrně tedy šlo o chybnou komunikaci obsahu projektu. 

Dalším negativním dopadem projektu souvisejícím s managementem je příliš brzké zavádění 
inovace. Klíčovou aktivitou projektu mělo být vytvoření nového zdroje příjmu pro lokální zemědělce 
v podobě výroby a prodeje oleje. Součástí projektu tak byla dodávka a zprovoznění zařízení 
potřebného pro výrobu oleje (tedy lisu). Místní zemědělci byli zároveň podpořeni, aby zahájili 
pěstování olejnin, které by byly vstupní surovinou pro výrobu oleje (nuuk a další olejniny) – realizátor 
s tímto účelem dokonce mezi místní zemědělce distribuoval vhodné osivo. Z důvodu zpoždění 
s instalací a zprovozněním Zpracovatelského centra ovšem místní zemědělci vypěstovali olejniny, 
které nebylo možné zpracovat. Bylo tedy nutné úrodu prodat jako primární produkci na trhu s velmi 
nízkou ekonomickou návratností. Tímto způsobem získali lokální zemědělci značně negativní 
zkušenost s danou inovací – tedy pěstováním olejnin. V současnosti jsou proto olejniny, které se 
realizační tým v dané lokalitě pokoušel zavést, pěstovány ve zcela minimálním rozsahu a 
v budoucnosti, po zprovoznění Zpracovatelského centra, bude velmi obtížné místní zemědělce opět 
přesvědčit k jejich pěstování. 

 

2.5.3 EQ 2.3: Využívají místní farmáři služby poskytované FTC? Jak hodnotí přínosy těchto 
služeb? (kritérium dopadů) 

Výsledky kvantitativních i kvalitativních metod evaluace potvrzují skutečnost, že místní zemědělci 
považují poskytování poradenských služeb prostřednictvím FTC za přínosné a těchto služeb využívají. 
Podrobněji je možné frekvenci využívání služeb poskytovaných FTC analyzovat v tabulce níže: 

 

Tabulka: Kvantifikace využívání služeb FTC 

 
Min. 1x / 

týden 
Více než 1x 

/ měsíc 
Cca 1x / 
měsíc 

Cca 1x / 
kvartál 

Max. 1-2x 
ročně 

Max. 1-2x 
vůbec kdy 

Nikdy 

Poradenské služby 8/16 7/10 3/1 4/6 2/4 0 0/1 

Vzdělávání 0 3/1 0 9/12 11/7 0 1/4 

Půjčování nástrojů 0 0 0 0/1 1/0 0 23/23 

Demonstrace 
zemědělské praxe 

0 2/0 0 6/15 14/6 0 2/3 

Propagace nových 
plodin 

0 3/0 0 5/11 13/8 0 3/5 

Prodej zemědělských 
vstupů 

0 0 0 1/4 23/19 0 0/1 

Poskytování 
veterinárních služeb 

5/0 2/2 3/3 12/18 1/0 0 1/1 

 

                                                           
6
 Hodnoty: Gerba Fandide / Kuya  
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Z tabulky výše je zřejmé, že nejčastěji jsou využívány poradenské služby, většina respondentů uvádí, 
že jich využívá nejméně jednou za několik týdnů, významná část dokonce týdně. Intenzivně 
využívanými službami jsou také vzdělávací služby, ukázky zemědělské praxe na demonstračních 
pozemcích nebo propagace nových plodin. Téměř všichni respondenti rovněž využívají FTC k nákupu 
vstupů pro jejich hospodaření a v neposlední řadě jsou FTC v podpořených regionech centrem pro 
poskytování veterinárních služeb. Zcela bez zájmu respondentů naopak stojí možnost půjčování 
nářadí. 

Výše uvedené poznatky potvrzují také rozhovory se zástupci DA – místní zemědělci si navykli využívat 
služeb FTC pro své hospodaření, a to zejména poradenských služeb. FTC jsou pro zemědělce 
klíčovým (zpravidla jediným) zdrojem informací o inovacích v zemědělství. Zavádění těchto inovací 
je ovšem postupný proces, dle rozhovorů s DA i zástupci dalších institucí (vč. akademických 
pracovníků) trvá zavedení inovace u alespoň nadpoloviční většiny zemědělců zpravidla 3-4 roky. 
V tomto smyslu je tedy nepostradatelná nejen struktura FTC, ale také jednotlivých skupin farmářů 
(zejm. 1-5 skupin), kteří si inovace předávají postupně mezi sebou. 

Samotných vzdělávacích aktivit (tréninků) se v rámci kebelí zapojených do projektu zúčastňuje 
drtivá většina zemědělců (na přímou otázku, zda jim bylo poskytnuto v posledním 1 roce vzdělávání 
ze strany DA, odpověděl pouze jeden respondent negativně a dva neodpověděli / nevědí, zbytek 
respondentů vzdělávání ze strany DA potvrdil), přičemž všichni účastníci považují vzdělávání za 
přínosné (37 „rozhodně“, 8 „spíše“) pro svou zemědělskou praxi. 

Obecně panuje mezi zástupci místních zemědělců vysoká spokojenost s přínosností (a 
aplikovatelností) služeb FTC pro individuální zemědělské praxe – pouze tři respondenti uvedli, že 
přínos je spíše nízký, naopak, 35 považuje přínosnost FTC za velmi vysokou a dalších 9 za spíše 
vysokou. Obdobně se také respondenti vyjadřují k otázce, zda došlo za poslední 3-4 roky ke zlepšení 
služeb jejich FTC: 32 rozhodně souhlasí, 10 spíše, a pouze 4 respondenti žádnou změnu 
nezaznamenali. 

Mezi nejpřínosnější služby FTC, z pohledu místních zemědělců, patří (v tomto pořadí): 

 Poskytování veterinárních služeb (43 respondentů) 

 Prodej vstupů pro zemědělskou výrobu (42) 

 Poradenství (33) 

 Demonstrace zemědělské praxe (30) 

 Vzdělávání (22) 

 Propagace nových plodin (18) 

Žádný z respondentů mezi nejdůležitějšími službami FTC neuvedl půjčování nářadí. 

 

2.5.4 EQ 2.4: Nakolik měly výsledky hodnocených projektů synergický efekt? (kritérium 
dopadů) 

Kritérium vyhodnoceno v souhrnné sektorové zprávě. 
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2.6 Další evaluační kritéria 

2.6.1 EQ 4.1: Do jaké míry byl důraz na průřezové principy ZRS ČR součástí hodnocených 
projektů? Přinesly projekty nějaké příklady dobré praxe nebo naopak problémy ve 
vztahu k jednotlivým principům? (kritérium řádné správy věcí veřejných, šetrnosti k 
životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv včetně rovnosti mužů a žen)? 

Řádná správa věcí veřejných 

Všichni zapojení stakeholdeři hodnotí pozitivně přístup realizátora k výběru kebelí / FTC, které byly 
vybrány k podpoře. Výběr byl realizován objektivně na základě multikriteriální analýzy a byl 
dostatečně konzultován s partnery na úrovni woredy.  

V průběhu implementace projektu je nezbytné, aby se realizátor pohyboval ve značně komplexní 
hierarchické struktuře Etiopie, přičemž realizací jsou přímo dotčeny minimálně 3 úrovně státní správy 
(kebele, woreda, zóna; úrovně regionu, která je nadřazena zóně, se realizace projektu týká již jen 
vzdáleně). V průběhu realizace tak realizační tým projektu musí ve vztahu k managementu projektu 
řešit následující dilema: S ohledem na metodu realizace projektu je vhodné, aby byla implementace 
co nejvíce zakořeněna na úrovni lokální komunity. Komunitní přístup k implementaci projektu je 
nezbytný pro to, aby byly jeho aktivity relevantní reálným potřebám místních farmářů a respektovaly 
místní kontext. Na druhou stranu si ale realizační tým projektu nemůže dovolit zcela opustit oficiální 
(top-down) hierarchickou strukturu, která de facto nepředpokládá samosprávu na úrovni komunit a 
spíše inklinuje k formulaci společného řešení na úrovni woredy a jeho společné implementaci 
v jednotlivých kebelích.  

Jinými slovy, realizační tým projektu musí být schopen pracovat individuálně s jednotlivými 
komunitami, zároveň si ale nemůže dovolit obcházet oficiální hierarchickou strukturu – tedy 
nezapojovat do implementace nadřazené orgány a vyvíjet autonomní komunitní řešení. 

Z pohledu evaluačního týmu nebyl hodnocený projekt zcela úspěšný v nalezení správného místa a 
přístupu v této komplexní administrativní struktuře. Vztah mezi realizačním týmem projektu a 
klíčovými institucemi na úrovni woredy nebyl po většinu doby realizace projektu dobrý, mezi těmito 
stranami panovala velká nedůvěra a obezřetnost. Důsledkem toho, mimo jiné, byla skutečnost, že 
nedocházelo ke koordinaci (natož spolupráci) mezi projektovým týmem a institucemi woredy – 
taková koordinace ani nebyla možná. Realizační tým se pokoušel své aktivity realizovat navzdory 
tomuto chybějícímu zakotvení v hierarchické struktuře – tedy prací přímo v komunitách za 
občasného angažování nadřazených institucí na úrovni zóny (ve fázích projektu, kdy aktivity institucí 
woredy nabíraly ve vztahu vůči projektu přímo destruktivní charakter). Jakkoliv šlo v této 
problematické situaci o patrně jediný možný přístup, měl zcela jednoznačně negativní dopady na 
realizaci projektu jako celku (viz výše). Působení realizátora v rámci tohoto projektu je navíc i částí 
představitelů na úrovni kebelí (tj. zejména některými administrátory a manažery kebelí, v menším 
rozsahu také zaměstnanci FTC) představován jako příklad negativní praxe, kdy se externí subjekt – 
realizátor projektu financovaného ze zahraničí – pokouší „obcházet“ místní institucionální strukturu 
a pracovat nezávisle na ní přímo s cílovými skupinami (tedy jako příklad nedostatečného respektu 
vůči místnímu kontextu)7.  

                                                           
7
 V této souvislosti je zajímavé zmínit, jak někteří představitelé místních institucí na úrovni woredy i kebele 

pojímají koncept „transparentnosti“ ve veřejné správě. Jako transparentní vnímají přístup, kdy subjekt 
respektuje oficiální strukturu a ve své práci postupuje hierarchicky od vyšší instituce k nižší (tedy kdy na nižší 
úrovni jedná se souhlasem nadřazené instituce). V tomto slova smyslu potom bylo působení projektového týmu 
částí respondentů označováno za „netransparentní“, poněvadž do jisté míry tuto hierarchickou strukturu 
obcházel a pokoušel se působit přímo na místní úrovni a zapojovat do své práce struktury, které stojí mimo 
oficiální hierarchii – tj. kooperativu (která má alespoň zčásti charakter lokální farmářské samosprávy). 
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Jak bylo uvedeno v odpovědi na evaluační otázku 2.5, poněkud problematické bylo rovněž 
ukončování projektu, kdy subjekty na lokální úrovni (jednotlivé kebele) nebyly dostatečně 
informovány ohledně aktuálního stavu projektu. Část z dotazovaných zástupců podpořených FTC 
a/nebo kebelí uvádí, že neměla dostatečné informace o tom, zda bude podpora v jejich komunitě 
nadále poskytována, či je již ukončena a jaká je jejich role a zodpovědnost v následujícím období. 

V ojedinělých případech byla rovněž jako problematická zmiňovaná nedostatečná evidence majetku 
pořízeného v rámci projektu a předaného lokálnímu FTC. V případě celkové obměny zaměstnanců 
daného FTC je problematické dohledat vlastnické vztahy k jednotlivým kusům vybavení, které bylo 
pořízeno s podporou z projektu. 

Šetrnost k životnímu prostředí 

Nebyl zaznamenán žádný přímý efekt projektu (pozitivní či negativní) na životní prostředí. Někteří 
respondenti realizovaných individuálních rozhovorů uvádějí, že zprostředkovaným pozitivním 
dopadem projektu na životní prostředí může být efektivnější využívání hnojiv v hospodaření (tj. 
správná aplikace co se týče množství, načasování i způsobu aplikace; nadužívání hnojiv ale obecně 
nebylo identifikováno jako významný problém v daném regionu). 

Lidská práva a rovnost mužů a žen 

Podpora lidských práv a především potom podpora rovnosti mužů a žen nebyla primárním cílem 
realizovaného projektu. Projekt nezahrnoval žádné aktivity, které by byly explicitně zaměřeny na 
posilování lidských práv nebo rovnosti mužů a žen. Jakékoliv efekty v tomto směru proto mohou být 
maximálně zprostředkované. 

Především fokusní skupiny realizované se skupinami žen, obdobně ale také individuální rozhovory 
s představiteli administrativy kebelí, ovšem pozorují zprostředkované efekty podpory v podobě 
posílení role žen v dané komunitě. Tento efekt souvisí především s tím, že projekt svými aktivitami a 
způsobem práce s cílovou skupinou narušoval tradičně vymezené role mužů a žen v lokálním, velmi 
tradičním kontextu. Realizátoři projektu především podporovali participaci žen na školeních. 
Představitelé místních komunit sice přiznávají, že podíl žen na školení sice neodpovídá poměru žen a 
mužů v zemědělství, již samotná účast žen na školení ale je pro účastnice pokrokem. Účastnice 
fokusní skupiny uvedly, že participace žen na aktivitách projektu posílila jejich roli v místní komunitě, 
pociťují, že jejich hlas je více slyšen a jsou více zapojeny do rozhodovacích procesů. Toto hodnocení 
efektu projektu na postavení žen ze strany žen samotných i představitelů administrativy kebele ale ve 
výsledku nesděluje o mnoho více než to, že ženám byl v rámci projektu poskytnut srovnatelný přístup 
k inovacím (především prostřednictvím školení) jako mužům – což ovšem alespoň část těchto 
respondentů považuje za změnu v lokální praxi. 

Specifickým efektem souvisejícím s rolí žen a mužů je podpora pěstování zeleniny. To je vnímáno 
spíše jako úloha žen, posílení důrazu na produkci zeleniny tak zprostředkovaně posiluje roli žen 
v komunitě, resp. jejich roli v zajišťování obživy rodiny (a tím také jejich sebevědomí). 

 

2.6.2 EQ 4.2: Nakolik místní instituce a cílové skupiny vědí, že projekty byly realizovány v 
rámci české ZRS? Jaké byly nejúčinnější formy prezentace projektů? (kritérium vnější 
prezentace) 

V případě dodaného materiálního vybavení nebyly zaznamenány výraznější potíže s dodržováním 
pravidel publicity. Obecná informovanost o poskytnuté podpoře ZRS ČR v regionu byla ovšem spíše 
nízká. Tato skutečnost byla obzvláště patrná v rámci fokusních skupin s lokálními zemědělství, kteří 
měli jen velmi malé povědomí o příspěvku ZRS ČR ke kvalitě služeb poskytovaných FTC. Především 
potom v kebelích mimo Gerba Fandide byla tato informovanost téměř nulová. 
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V případě představitelů kebelí sice existovalo povědomí o působení ZRS ČR v místním FTC (a to i 
v případě, že mezi ukončením projektu a realizací evaluační mise došlo k obměně administrátorů 
a/nebo manažerů kebele), zároveň ovšem evaluační tým zaznamenal, že tyto osoby v relativně malé 
míře připisují pozitivní vývoj lokálního FTC působení ZRS ČR. To se projevovalo kupříkladu tím, že při 
několika na sobě nezávislých rozhovorech měli respondenti potřebu upozornit členy evaluačního 
týmu, že popisované pozitivní efekty souvisejí spíše s vládní podporou rozvoje FTC než s působením 
ZRS ČR. Tito respondenti tedy chtěli zabránit z jejich pohledu chybné interpretaci, že popisované 
pozitivní změny v místní komunitě jsou efektem působení ZRS ČR. (Obdobně viz také evaluační otázka 
1.6.) 

 

3 Závěry 

3.1 Relevance 

 Relevance projektu vůči cílům cílové země v sektoru zemědělství i vůči cílům ZRS ČR je 
vysoká. 

 Jako problematickou se ovšem projevuje především relevance „metody“, resp. praktické 
aplikace projektové „teorie změny“. Důvodem těchto obtíží je především nedostatečná 
zakotvenost realizátora v lokálních strukturách a nedostatečná znalost místního kontextu. 

 Způsob implementace projektu snižuje hodnocení jeho relevance především ze strany 
lokálních subjektů, především potom DA (v nižší míře také farmářů). Ti přiznávají, že samotné 
cíle projektu jsou vysoce relevantní, mají ovšem za to, že nebyly prakticky naplněny. 

 Problém nižší relevance praktické implementace projektu souvisí především s obtížným 
vztahem mezi realizátorem a institucemi woredy, dále potom také s ne zcela jednoznačně 
vymezenými kompetencemi a zodpovědnostmi mezi členy realizačního týmu z ČR a lokálním 
koordinátorem (spolu s vysokou mírou nedůvěry, kterou vůči lokálnímu koordinátorovi 
místní stakeholdeři vykazují). 

Celková relevance projektu je hodnocena jako spíše vysoká. Velmi vysoká je relevance na úrovni 
cílů, naopak, relevance přístupu k naplňování cílů je spíše nižší. 

 

3.2 Efektivnost 

 Zaznamenána byla vysoká intenzita zájmu o poradenské služby FTC a jejich využívání. 

 Zaznamenány jsou pozitivní trendy v kvalitě služeb poskytovaných FTC. 

 Zaznamenán je (mírný) nárůst zemědělské produkce místních zemědělců a zvýšení jejich 
životní úrovně – tyto trendy však nebyly zástupci lokalit přičítány přímo projektu. 

 Vysokou efektivnost vykazují aktivity zaměřené na demonstrační aktivity (a na posílení 
personálních kapacit FTC). 

 Nízkou efektivnost vykazují aktivity zaměřené na budování nových zařízení a zázemí pro nové 
aktivity. 

 Logický rámec projektu byl zpracován s dostatečnou provázaností s výjimkou komponenty 
předpokladů a rizik. 

 Chybějící aktivity zaměřené na spolupráci s autoritami na úrovni wored (klíčový partner) měly 
negativní vliv na efektivnost. 

 Aktivita zaměřená na navázání spolupráce se středními zemědělskými školami v regionu 
nebyla naplněna. 
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 Aktivita zaměřená na rozvoj a diseminaci inovací v oblasti živočišné výroby (chovné stanice) 
byla příliš ambiciózní, nedošlo k jejímu naplnění, ale roztříštila a absorbovala energii i čas, 
které mohly být využity efektivněji.  

 Zaznamenána byla nízká míra přebírání projektové praxe ze strany místních aktérů. 

 Ze strany partnerských samospráv ani orgánů na úrovni woredy nebyla zaznamenána žádná 
iniciativa zavazující na realizovaný projekt. 

Celkově je efektivnost hodnocena jako spíše nízká až spíše vysoká 

 

3.3 Efektivita 

 Realizátorem byla identifikovaná řada problematických bodů projektu ve vztahu k efektivitě. 
Ty se ovšem netýkají nedostatečné nákladové optimálnosti vstupů (tj. příliš drahých výdajů), 
ale spíše výdajů, které byly učiněny zbytečně nebo přinesly zcela minimální efekt. 

 Jako problematické se ukázaly především investice do FTC samotného (zejména budování 
rezidencí), budování kapacit v oblasti živočišné výroby, investic do rozvoje moderního 
včelařství a především potom investic do nevyužívaných strojů ve Zpracovatelském centru. 

 Evaluace prokázala, že nedostatečná zkušenost realizátora v lokálních podmínkách a absence 
partnera s vytvořenými lokálními sítěmi významně snížila efektivitu projektu. Realizátor byl 
vystaven tlaku především ze strany WADO na co nejvyšší míru investic do samotného 
fyzického zázemí FTC a vybavení WADO samotného, kterému nebyl schopen, z důvodu 
slabosti své pozice v regionu, efektivně čelit. Typickými projevy tohoto závěru jsou kupříkladu 
nutnost vybudování rezidencí pro FTC, nebo skutečnost, že dodané motocykly převzalo 
WADO a DA v podporovaných FTC je absolutně nemohli využít 

Na tomto základě je nutné efektivitu projektu hodnotit jako spíše nízkou. 

 

3.4 Udržitelnost 

 Dokumentace projektu neobsahuje jednoznačně zpracovanou strategii odchodu. Plán na 
odchod byl vypracován až v průběhu realizace projektu (udržitelnost měla být zajištěna 
vytvořením kooperativy), zároveň se začalo počítat s prodloužením většiny aktivit do 
návazného projektu. 

 Zpracovatelské centrum a jeho technologie nejsou využívány – problematický je ownership - 
nevyjasněné vlastnické vztahy vedoucí k nevyužívání pořízených strojů (plus jejich 
nepřipojení k elektrické energii) vedou k zastarávání vybavení.  

 Nízká je intenzita zapojení místních subjektů a pracovníků v důsledku špatné komunikace 
s realizátorem a neznalost technologií pořízených do Centra a jejich využití.  

 Další výstupy také vykazují nízkou udržitelnost - dodané včelí úly nejsou využívány, chovná 
stanice není provozována (problém vlastnictví a financování). 

 Fungování jednotlivých  FTC je rozdílné v závislosti na osobnostních kvalitách příslušných DA. 

 Ohrožení FTC do budoucna je spojené s jejich malou finanční kapacitou (nedostatečné zdroje 
pro obnovu a údržbu). 

 Nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu provozu / udržení by stály v cestě 
překážky legislativního nebo normativního charakteru. 

 Míra spolupráce realizátora s WADO se v navazujícím projektu oproti projektu ČZU I zlepšila, 
přesto nelze hovořit o partnerství. 
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Míra udržitelnosti výsledků a výstupů projektu je nízká, vzhledem k nevyjasněným vlastnickým 
vztahům, špatné komunikaci mezi jednotlivými aktéry a také z hlediska zdrojů financí pro údržbu a 
opravy zařízení.   

 

3.5 Dopady 

 Projevuje se trend navýšení výnosů, příjmů i podílu produkce farmářů, kterou jsou schopni 
prodat na trhu.  

 Projevuje se trend nárůstu průměrného počtu pěstovaných plodin v období dešťů i v období 
sucha. 

 Lze vysledovat trend nárůstu průměrného počtu chovaných zvířat. 

 Byl potvrzen také trend zvýšení diverzity stravování. 

 Dochází ke zvýšení životního standardu a kvality života většiny obyvatel v dotčených kebelích, 
nepřímým dopadem je zlepšení zdravotního stavu. 

 Projekt měl spíše akcelerační účinek prostřednictvím rozvoje kapacit FTC a zakládání 
demonstračních pozemků. 

 Rozdíl v intenzitě dopadů dle ekonomického statusu konečných příjemců (intenzita přínosů 
podpory je přímo úměrná velikosti obdělávané plochy a finančním možnostem jednotlivých 
farmářů) vede k dalšímu prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. 

 Projevilo se zklamání z projektu ze strany členů podpořených komunit v důsledku 
nenaplněných očekávání a negativní zkušenosti se zaváděním inovací. 

 FTC jsou využívána místními farmáři – nejčastěji jako poradenská centra, dále jako vzdělávací 
centra a centra nákupu vstupů pro hospodaření a veterinární centra. 

 FTC nejsou využívána jako půjčovny nářadí. 

Byl zaznamenán pozitivní vliv na zemědělskou produkci a životní úroveň konečných příjemců, 
přičemž ale projekt více pomohl bohatším než chudým farmářům a přispěl tak k zvýšení rozdílů 
mezi nimi. Dopady jsou ovšem přesto hodnoceny jako spíše vysoké. 

 

3.6 Další evaluační kritéria 

 Projekt je v regionu (ze strany institucí státní správy) zčásti vnímán jako příklad špatné praxe 

v oblasti správy věcí veřejných. 

 Špatný vztah mezi realizačním týmem a institucemi woredy výrazně negativně poznamenal 

efektivnost projektu i jeho udržitelnost. 

 Projekt nemá žádný významnější pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. 

 Projekt zprostředkovaně posiluje participaci žen v komunitě. 

 Vizibilita projektu je hodnocena jako spíše nízká. 

 



  

Příloha č. 4:  Hodnocení projektu ČZU II 
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Partnerská země (země realizace): 

Etiopie 

Projektové lokality: 

Zóna Kembata Tembaro, woreda Angacha 

Název projektu v českém a anglickém jazyce: 

“Podpora kvality a rozsahu poradenských 
služeb ve Woredě Angacha, zóna Kembata 
Tembaro II” 

“Enhancement of Quality and Extent of 
Extension Services of Angacha Woreda, 
Kembata Temboro Zone II” 

Sektorové zaměření: 

Zemědělství 

Obživa 

 

 

 

Gestor: 

Česká rozvojová agentura 

Realizátor: 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Období realizace – měsíc/rok zahájení projektu: 

2014 

Měsíc/rok ukončení projektu: 

12 / 2015 

Celkové čerpání v CZK ze ZRS ČR: 

4 000 000 Kč 
 

Celkové čerpání v CZK včetně spolufinancování: 

4 211 000 Kč 

Další donoři podílející se na projektu: 

Autoři evaluační zprávy: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Datum, podpis(y): 
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1 Úvod 

1.1 Záměr a cíle projektu 

Projekt je přímým pokračováním, nebo dokonce de facto prodloužením projektu ČZU I. Jeho hlavním 
cílem je tedy dobudovat Zpracovatelské centrum umístěné ve woredě Gerba Fandide, připojit jej na 
elektrickou energii a předat místním autoritám. 

Záměr i cíle projektu jsou formulovány stejně jako v případě projektu ČZU I. Záměrem je: „Přispět k 
udržitelnému rozvoji zemědělství prostřednictvím zlepšených poradenských služeb a zajistit tak 
udržitelné hospodaření vedoucí ke zvýšení životního standardu venkovských obyvatel a současného 
snížení chudoby v zóně Kembata Temboro“. Tento záměr je rozpracován do následujícího cíle: 
„Posílení rozsahu a kvality poskytování poradenských služeb ve woredě Angacha“. 

 

1.2 Stručný přehled projektu 

Projekt ČZU II probíhající v letech 2014-2015 navázal na projekt ČZU I podporou původních 5 center a 
jejich rozšířením o další 3 FTC. Opět se jednalo o materiální vybavení nových center a podporu kvality 
a rozšiřování služeb center stávajících i nových (celkem tedy 8 FTC). Podpora byla zaměřena na DA a 
jejich další vzdělávání dle zjištěných potřeb ze strany místních farmářů. Dále bylo předmětem 
projektu školení zaměstnanců WADO a členů nově založené kooperativy. 

Klíčovou aktivitou potom bylo dobudování Centra a stabilizace a rozvoj kooperativy, která má zajistit 
jeho další fungování. 

Přímou cílovou skupinu projektu představují zemědělští poradci woredy Angacha. Celkem se jedná o 
minimálně 54 DA a několik supervizorů. Jedno FTC slouží jako zemědělské demonstrativní centrum 
pro cca 20 modelových farmářů. Cílových modelových farmářů bude tedy celkem okolo 340. Každý 
modelový farmář má na starosti 5 dalších farmářů, kterým předává získané znalosti a zkušenosti. 
Další přímou cílovou skupinou jsou členové nově založené kooperativy „Gerba Fandide Agricultural 
Production, Threshing and Processing Primary Cooperative Society“, která má 180 členů. Koncovými 
příjemci projektu jsou především ostatní farmáři začlenění do poradenského systému a jejich rodiny, 
které benefitují z projektových aktivit. Mezi koncové příjemce projektu lze počítat i rodiny členů 
kooperativy a farmáře a jejich rodiny, využívající služeb zpracovatelského centra a demonstračních 
chovů. 

 

2 Evaluační zjištění 

2.1 Relevance 

2.1.1 EQ 1.1: Jak byly rozvojové aktivity hodnocených projektů provázané se strategickými 
dokumenty ZRS ČR a Etiopie? (kritérium relevance) 

V rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 2017 je Etiopie 
zařazena mezi prioritní programové země. Tento evaluovaný projekt je vysoce relevantní k 
sektorovým prioritám ZRS ČR. Hlavní cíle jsou rovněž v souladu se sektorovými prioritami týkajícími 
se zemědělství, životního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje. Jednotlivé aktivity 
zkoumaných projektů jsou rovněž v souladu s průřezovými principy ZRS ČR. Zvolený rozsah cílových 
skupin je zvolen relevantně k cílům projektu projektů. 
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Projekt je vysoce relevantní svým zaměřením na řešení širokého spektra problémů na lokální úrovni 
prostřednictvím poradenských služeb orientovaných na oblast zemědělství, jejichž podpora je v 
souladu s vládními strategiemi ukotvenými v centrálním pilíři hospodářské politiky (Agricultural 
Development Led Industrialization).  

Projekt je rovněž relevantní s ohledem na tradiční principy i vládní strategii (Growth and 
Transformation Plan I, II), zaměřuje se na podporu vybraných poradenských center (FTC), a to nejen 
pěti aktuálně podporovaných, ale i tří dalších. V rámci realizace byla nově vybraná FTC vybavena 
zemědělskými nástroji, vyučovacími pomůckami a demonstračními zařízeními, obdobně jako již dříve 
podporovaná FTC. Rovněž provedená školení jsou v souladu s cíli a strategiemi jak ČR, tak Etiopské 
vlády. 

Aktivity spojené s cílem zvýšení produktivity drobných farmářů jsou relevantní s vládními prioritami 
(Growth and Transformation Plan II) definovanými pro oblast hospodářského rozvoje a snížení 
chudoby venkovských oblastí a podpory celkově nedostatečné výroby v zemi. Navrhované aktivity by 
měly směrovat k postupnému rozvoji zemědělského sektoru za účelem usnadnění přechodu od 
zemědělství v rukou drobných samozásobitelských systémů ke komerčně životaschopnému a 
udržitelnému zemědělství. (Podrobněji k obsahu GTP I / GTP II viz souhrnná zpráva). 

Nicméně, vzhledem ke skutečnostem, které nastaly (v předcházejícím projektu), byl tento navazující 
projekt již od počátku značně rizikový. Jako závažný problém lze označit nevyjasněná práva k majetku 
vytvořenému prostřednictvím projektu a nejasnosti s jeho převodem. Majetek včetně strojů a 
zařízení není využíván a zastarává.   

Pro hodnocení relevance tohoto projektu platí výhrady k relevanci, resp. adekvátnosti přístupu 
(metody) k implementaci projektu – pokračuje tedy stav, kdy především aktéři na úrovni kebelí a DA 
hodnotí relevanci projektu jako problematickou, ovšem nikoliv z důvodu chybně stanovených cílů, ale 
naopak z důvodu jejich (ne)naplňování. Cíle projektu samy o sobě, stejně jako „teoretický“ přístup 
k jejich dosahování jsou napříč všemi zapojenými subjekty hodnoceny jako vysoce relevantní. 

 

2.1.2 EQ 1.2: Jaké jsou hlavní rozvojové aktivity Etiopie v sektoru zemědělství? (kritérium 
relevance) 

Zpracována v souhrnné zprávě – závěry jsou totožné pro všechny projekty. 

 

2.2 Efektivnost 

2.2.1 EQ 1.6: Do jaké míry se podařilo v rámci hodnoceného projektu dosáhnout 
formulovaných cílů?  

Evaluovaný projekt ve formulaci svých cílů přirozeně navazuje na předchozí projekt realizátora 
v tomto regionu (ČZU I). Shodně s předchozím projektem je formulován cíl i záměr projektu.  

V tomto návazném projektu ovšem došlo k mírné reformulaci ukazatelů záměru a cíle ve snaze 
dosáhnout vyšší míry kvantifikace: 

 Objektivně ověřitelný ukazatel 

Záměr:  Přispět k udržitelnému rozvoji 
zemědělství prostřednictvím zlepšených 
poradenských služeb a zajistit tak 
udržitelné hospodaření vedoucí ke zvýšení 
životního standardu venkovských obyvatel 
a současného snížení chudoby v zóně 

Počet zemědělců zóny Kembata Tembaro 
používajících inovace v zemědělských a šlechtitelských 
postupech a ve zpracování zemědělských produktů se 
zvýšil min. o 2 %. 
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Kembata Temboro 

Cíl: Posílení rozsahu a kvality poskytování 
poradenských služeb ve woredě Angacha 

Min. 80 % zemědělců woredy Angacha s přístupem 
k poradenským službám je spokojenější s kvalitou 
poskytovaných poradenských služeb (množství i 
kvalita předaných znalostí a dovedností) 
v poradenských centrech na konci roku 2015 
v porovnání s rokem 2014. 

V roce 2015 je min. 80 % modelových zemědělců 
woredy Angacha informováno o možnostech 
zpracován zemědělských produktů ve 
Zpracovatelském centru a inseminaci koz a ovcí 
v demonstračních chovech, min. 1000 zemědělců za 
sezónu těchto služeb aktivně využívá nebo je plánuje 
využít. 

 

Při obecné formulaci cílů projektu (tedy na základě formulace záměru a cíle) jsou v regionu 
pozorovány pozitivní trendy, co se týče kvality služeb poskytovaných FTC, resp. kvantity jejich 
využívání ze strany místních zemědělců. Na obecnější rovině potom je možné pozorovat pozitivní 
trendy ve vztahu k ekonomickému výkonu místních zemědělců a jejich životní úrovni (podrobněji 
viz hodnocení ČZU I). 

Zároveň je ale nutné podotknout, že při srovnání výsledků dotazníkového šetření v kebelích, v nichž 
se realizátor angažuje už od roku 2011 (analyzovány 2 z 5 kebelí) s jednou z těch, které byly přidány 
až v roce 2014 (analyzována 1 ze 3), jsou pozitivní pozorované trendy v případě nově přidané kebele 
nižší než u dvou starších. Zatímco u kebelí z roku 2011 pozoruje mírné (v jednom případě dokonce 
výrazné) navýšení výnosů až 96 % respondentů, u „dodatečné“ kebele z roku 2014 je to pouze 83 % 
respondentů. Obdobné je to v případě čistých příjmů generovaných zemědělskou produkcí (94 % 
respondentů pozoruje nárůst v kebelích z roku 2011 – z toho dva dokonce významný, zatímco pouze 
83 % v kebeli z roku 2014), nebo v případě efektu práce FTC na kvalitu výživy (kebele z 2011: 75% 
„rozhodně“ a dalších 19% „spíše“ pozoruje zlepšení situace, kebele z 2014: 58 % „rozhodně“ a 29 % 
„spíše“). Obdobné rozdíly v intenzitě změny u místních farmářů mezi kebelemi z roku 2011 a kebelí 
z roku 2014 je možné pozorovat na řadě dalších sledovaných indikátorů (vyšší nárůst počtu 
pěstovaných plodin v období dešťů i sucha, počtu chovaných zvířat i počtu ingrediencí, z nichž 
připravují pokrmy) – pozorované pozitivní trendy působí v kebeli, která podporu získala pouze po 
dobu posledních dvou let, vždy slaběji než v kebelích, které byly projektovým aktivitám vystaveny po 
dobu 5 let. 

Samotná délka doby, po kterou tyto kebele obdržely podporu, jistě hraje roli v pozorovaných 
rozdílech v trendech; v kebelích zapojených již do projektu ČZU I navíc od realizace klíčových aktivit 
uplynula delší doba a pozitivní efekty se tak mohly spíše projevit. Roli ovšem hraje také skutečnost, 
že hlavním zájmem realizátora v návazném projektu ČZU II bylo především dobudování 
Zpracovatelského centra v Gebra Fandide a jeho uvedení do provozu, realizaci aktivit v nově 
zapojených kebelích proto věnoval spíše méně času. Toto pozorování potvrzují také výsledky 
rozhovorů a fokusních skupin, kdy v případě kebele zapojené do projektu v roce 2014 respondenti 
neměli téměř žádné informace o působení realizátora v jejich lokalitě (s výjimkou vybudování 
zázemí pro DA a systému sběru dešťové vody) a míra asociace pozitivních změn, které část 
respondentů fokusních skupin i rozhovorů pozoruje, s působením ZRS ČR v této lokalitě je ještě menší 
než u lokalit z projektu ČZU I. 

Co se týče navržených ukazatelů, je nutné uvést, že realizátor se nepokoušel o jejich kvantifikaci a 
vyhodnocení naplňování těchto indikátorů probíhá pouze formou kvalitativního vyhodnocení. 
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Z tohoto důvodu také nejsou k dispozici baseline hodnocení trendů, které měly být zaznamenávány. 
Hodnoty pro tyto ukazatele nejsou k dispozici ani na úrovni WADO – data tohoto typu nejsou ve 
woredě sbírána. Kvantifikace je tedy možné zpracovat pouze na základě odborného odhadu 
pracovníků WADO. 

Co se týče prvního indikátoru cíle, s ohledem na absenci baseline hodnoty i chybějícího sběru dat 
napříč celou woredou, nelze jednoznačně uvést, zda došlo k naplnění cílové hodnoty (zvýšení 
spokojenosti o 80 %). Jak už ale bylo uvedeno, evaluace potvrzuje pozitivní trend na tomto 
indikátoru z následujících důvodů: 

 Respondenti potvrzují, že FTC poskytují relevantní služby zemědělcům: 
o 96 % respondentů potvrzuje poskytování poradenských služeb 
o 80 % potvrzuje poskytování vzdělávání 
o 85 % potvrzuje demonstrační aktivity FTC 
o 99 % potvrzuje skutečnost, že FTC distribuují farmářům zemědělské vstupy 
o 82 % potvrzuje poskytování veterinárních služeb 

 Většina dotazovaných zemědělců služby poskytované FTC s různou pravidelností využívá 
o Nejčastěji využívanou službou je poradenství, nižší frekvence zaznamenává 

vzdělávání nebo demonstrace (čtvrtletně až pololetně) 
o Především v kebeli zapojené až v roce 2014 ovšem relativně vysoký podíl 

respondentů uvádí, že se právě vzdělávání, demonstrací pěstování plodin nebo 
zavádění nových plodin nikdy nezúčastnili (cca 38 % respondentů, zatímco u kebelí 
z roku 2011 tyto případy dosahující nejvýše 20 %). 

 Drtivá většina dotazovaných potvrzuje, že dochází k nárůstu kvality služeb FTC, tedy lze 
dovozovat zvýšení jejich spokojenosti se službami FTC (62,5% rozhodně souhlasí a dalších 
21 % „spíše“). 

Tato zjištění potvrzují také aplikované kvalitativní metody výzkumu. Zástupci WADO uvádí, že 
k nárůstu spokojenosti dochází především v důsledku zvyšování kvality služeb poskytovaných FTC a 
jejich znalostí. Především v kontrastu se začátkem působení ČZU v regionu (2011) tak došlo 
k dramatickému nárůstu spokojenosti – na začátku realizace obou projektů totiž kvalifikace a znalosti 
v oblasti inovací na úrovni zřizovaných FTC téměř zcela chyběly. 

Co se druhého ukazatele cíle týče, jeho naplňování bylo v okamžiku realizace evaluace irelevantní. 
Zpracovatelské centrum zemědělské produkce je, jak z důvodu chybějícího připojení k elektrické 
energii, tak i z důvodu nejednoznačných vlastnických vztahů (nedošlo k formálnímu předání), 
uzavřené a žádné služby zemědělcům neposkytuje. Dle vyjádření lokálních představitelů i zemědělců 
byly instalované stroje doposud využívány pouze pro demonstrace, nikoliv v běžném provozu. 
Využívání kapacit Zpracovatelského centra ze strany zemědělců mimo kebeli Gebra Fandide je proto 
v současné chvíli zcela irelevantní. 

Na úrovni záměru rovněž nejsou k dispozici data, která by monitorovací indikátor kvantifikovala. 
Kvalifikovaný odhad pracovníků WADO uvádí, že oproti roku 2011 se počet farmářů, kteří přebírají 
inovace, zvýšil minimálně o 80 %. 

 

2.2.2 EQ 1.7: Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně 
realistických předpokladů a správně stanovených cílů a dopadů? 

Na úrovni projektové logiky de facto neproběhla žádná změna oproti předchozímu projektu ČZU I – 
projekt tedy pokračoval v implementaci původní teorie změny s tím, že byl zvýšen důraz na některé 
její komponenty. 
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Nejvýznamnějším zjištěním, že nedošlo k reflexi teorie změny projektu jako takové1, je skutečnost, 
že nedošlo k posílení důrazu na spolupráci s lokálními (resp. regionálními) autoritami a posilování 
partnerství, jejichž absence v minulém projektu byla identifikována jako jedna z nejvýznamnějších 
slabin jeho logického rámce. Cílem návazného projektu ČZU II tak, spíše než revize předchozího 
přístupu, bylo „dotažení“ dříve realizovaných aktivit do úspěšného konce, v omezenější míře potom 
mírné rozšíření geografického záběru aktivit (tj. jejich částečná replikace ve třech nových kebelích). 

Stejně jako v předchozím projektu jsou součástí logického rámce aktivity zaměřené na inovace 
v chovu hospodářských zvířat (ovce a kozy), jejichž realizace v omezeném rozsahu (omezení dáno 
velikostí projektu) vykazuje nízkou efektivnost. 

Jistou změnou přístupu realizátora na úrovni zacílení aktivit je rozšíření cílové skupiny pro vzdělávání 
zemědělců mimo úzký okruh modelových zemědělců. Vzhledem ke spíše nízké efektivitě transferu 
know-how z modelových na nemodelové zemědělce, prokázané dotazníkovým šetřením i dalšími 
metodami evaluace, jde, dle názoru hodnotitele, o správnou reflexi přístupu k budování kapacit. 
Změna byla ovšem motivována především snahou o vybudování dostatečné kapacity v kooperativě, 
která měla převzít provoz Zpracovatelského centra. 

 

2.2.3 EQ 1.8: Co konkrétně převzali z projektové praxe místní partneři (metodiky, postupy, 
evidenci, atd.)?  

Ze strany místních aktérů byla zaznamenána jen velmi nízká míra přebírání projektové praxe. 
Nejvýznamnější praxí, která byla místními partnery (FTC) adoptována a je nadále aplikována, je praxe 
demonstračních pozemků a s tím související vzdělávání lokálních zemědělců. Tato skutečnost vyplývá 
také z výsledků dotazníkového řízení, které byly citovány výše: demonstrace pěstování plodin je 
v projektovém regionu považováno za čtvrtou nejdůležitější funkci FTC, hned za prodejem vstupů 
zemědělské výroby, poskytováním veterinárních služeb a poskytováním poradenství. Drtivá většina 
respondentů navíc demonstrace pěstování zemědělské produkce samostatně mezi hlavními službami 
poskytovanými FTC vyjmenovává, což dokládá, že FTC v této praxi pokračují.  

Naopak spíše nižší hodnoty jsou u těchto otázek zaznamenány u prosazování nových rostlin, které je 
tedy jako dobrá projektová praxe zaváděno v nižším objemu. Podpořená FTC sice deklarují, že i 
nadále plánují testovat nové plodiny, na základě evaluačních návštěv lze ovšem dovodit, že jde spíše 
o deklarace, než skutečně naplňovanou strategii. Ve skutečnosti jsou na demonstračních pozemcích 
testovány především nové odrůdy a hybridy tradičně pěstovaných plodin. V otázce inovací jsou FTC 
řízena, spíše než vlastní iniciativou, nadřazenými orgány státní správy v oblasti zemědělství. Přestože 
tedy projekt přinesl DA i specialistům WADO nové poznatky, distribuce inovací je nadále řízena shora 
dolů spíše než že by byla generována na úrovni jednotlivých FTC. 

Projekt nebyl úspěšný v oblasti vybudování a udržení praxe zpracování zemědělské produkce, 
v okamžiku realizace evaluace nebylo žádné z poskytnutých vybavení nadále samostatně využíváno 
(blíže viz kapitola udržitelnost). 

Jistým úspěchem projektu bylo vybudování nové struktury, tedy kooperativy, která by měla převzít 
řízení Zpracovatelského centra. V okamžiku realizace evaluace ovšem nebyla tato struktura ještě plně 
dobudována a funkční, převádění Zpracovatelského centra na kooperativu bylo teprve v procesu. To, 
zda bude založení této struktury inspirací pro obdobné managementy - ať už v oblasti produkce, 
řízení zemědělské výroby, uvádění na trh nebo zpracování primární zemědělské produkce – bude 
tedy možné zhodnotit až v budoucnosti. 

                                                           
1
 Jedinou významnější reflexí zkušenosti z předchozí realizace projektu bylo vypuštění komponenty zaměřené 

na spolupráci se středními zemědělskými školami v regionu – důvody neúspěchu takto zaměřené aktivity viz 
hodnocení ČZU I. 
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2.2.4 EQ 1.9: Jaké iniciativy navazující na projekty učinily partnerské samosprávy nebo další 
cílové skupiny?  

Ze strany partnerských samospráv ani orgánů na úrovni woredy nebo kebele nebyla zaznamenána 
žádná iniciativa navazující na realizovaný projekt. Významným problémem v tomto smyslu je také 
skutečnost, že po ukončení projektu přestal de facto fungovat místní projektový tým (výrazem toho 
je, mimo jiné, zavřená kancelář projektu v Angache), což ohrožuje ukončení aktivit, které se 
nepodařilo dokončit v rámci projektu. Jde především o aktivity související s dokončením elektrifikace 
Zpracovatelského centra a jeho spuštěním do plného provozu. Při absenci projektového týmu by 
zodpovědnost za dokončení projektových aktivit a jejich další rozvoj měla ležet na založené 
kooperativě a/nebo na WADO. Hodnotitel ovšem z obou stran nezaznamenal dostatečný 
„ownership“ těchto aktivit nutný k převzetí iniciativy v tomto smyslu. 

 

 

2.3 Efektivita 

2.3.1 EQ 1.3: Byly postupy zvolené realizátory nákladově optimální? (kritérium efektivity) 

Hodnocení efektivity u projektu ČZU II je obdobné jako u předchozího ČZU I. Evaluací nebyly 
identifikovány položky, které by neodpovídaly obvyklým cenám a nebyly nákladově optimální 
z tohoto důvodu. Ovšem na druhou stranu lze opět hovořit o nákladech, které nebyly efektivně 
vynaloženy s ohledem na způsob implementace / řízení projektu nebo jejich přínosy: 

 Stejně jako v ČZU I je z pohledu efektivity velmi problematické vzdělávání členů kooperativy 
– a to především s ohledem na její stále nevyjasněný status i na skutečnost, že z iniciativy 
WADO bylo nutné přistoupit k obměně vedení kooperativy – vyškolení členové 
managementu tak nemohou získanou kvalifikaci dále využívat. 

 Pokračující investice do Zpracovatelského centra stále nelze vyhodnotit jako efektivní. 
Iniciativa směřovala především k napojení Centra na elektrickou síť, čehož bylo provizorně 
v průběhu realizace projektu dosaženo zapůjčením transformátoru. Ten byl ale vrácen a 
Centrum tak stále není provozuschopné. Dodané technologie nejsou využívány, a to ani ty, 
které pro svůj provoz nepotřebují elektrickou energii (důvody viz níže). Z tohoto důvodu jsou 
realizované investice, alespoň v okamžiku evaluace, hodnoceny jako neefektivní. 

 Stále nedošlo ke stabilizaci kooperativy, i přes aktivity směřující k vytvoření pevnější 
struktury a zarámování jejího fungování schváleným business plánem, nebyly tyto aktivity 
úspěšné. Business plán není schválen a řídící struktura kooperativy byla zcela změněna. 
Aktivity směřující k podpoře fungování kooperativy jsou proto opět spíše málo efektivní. 

 Efektivita demonstračních pozemků a obecně demonstrace nových technologií a plodin je 
hodnocena jako efektivní. Jistý problém představují zřízené pěstební školky. Na podzim 
2014 byly instalovány do poradenských center v Gerba Fandide, Zobecho, Kuya a Amberitcho 
Wassara mini-školky, v nich byly pěstovány 4 druhy zeleniny. Problémem se ale ukázala 
nedostatečná disciplína zemědělských poradců v oblasti pravidelné závlahy sazeniček, které 
tak v některých případech uschly. Rovněž díky špatné manipulaci s vodními nádržemi 
docházelo k úniku vody. Samostatně lze tuto aktivitu hodnotit jako spíše efektivní. Efektivitu 
by bylo v tomto případě možné vylepšit důkladnějším výběrem zemědělských poradců a 
cíleným školením zaměřeným na manipulaci s vodními nádržemi. 

 Založení demonstračních chovů se prokázalo jako spíše neefektivní, a to z důvodu 
problematické udržitelnosti (viz níže). V okamžiku evaluace již demonstrační chovy 
neexistovaly, v místní populaci hospodářských zvířat je ovšem několik desítek kusů 
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(především ovcí), které jsou výsledkem křížení na chovných stanicích v době, kdy byl její 
provoz financován z projektu. 

 Rovněž spíše jako neefektivní se ukázaly investice do včelích chovů, viz ČZU I. 

Naopak, evaluační tým zaznamenává zvýšení efektivity školení pro zemědělské poradce, a to 
především z důvodu jejich zacílení na problematiku pěstování zeleniny a ovoce a zakládání 
pěstitelských školek. Tato praxe se v podpořených kebelích ujala a představuje přínos projektu. 

Jako velmi efektivní se prokazuje především vzdělávání v oblasti inovací a jejich transferu, 
zakládání demonstračních pozemků a pěstování na nich a vzdělávání farmářů v oblastech inovací 
zemědělské produkce (mimo témata uvedená výše). Rovněž materiální podpora vybraných 
dodatečných FTC byla realizována podstatně efektivněji, než v ČZU I. 

 

2.3.2 EQ 1.4: Jaký vliv na efektivitu projektu mělo zapojení českých a místních kapacit? 
(kritérium efektivity) 

Způsob řízení projektu nedoznal žádných změn2. Platí tedy hodnocení z ČZU I, které uvedlo, že při 
zběžném pohledu se sice řízení projektu může zdát efektivní, ve skutečnosti je ale spíše 
poddimenzované v oblasti místních zdrojů. Navíc nejsou dostatečně vyjasněné zodpovědnosti 
místních a českých členů realizačního týmu a místní koordinátor vyvolává značně nedůvěřivou 
zpětnou vazbu ze strany členů podporovaných komunit – především proto, že není zakotvený 
v místním kontextu. Celkově tak tyto problémy paradoxně do značné míry způsobují neefektivitu 
projektu jako celku, zmíněnou výše. 

 

2.3.3 EQ 1.5: Lze identifikovat příklady dobré praxe (například i ve srovnání s projekty jiných 
donorů)? (kritérium efektivity) 

Vyhodnoceno v souhrnné zprávě. 

 

 

2.4 Udržitelnost 

2.4.1 EQ 2.5: Měl projekt zpracovanou strategii odchodu? (kritérium udržitelnosti) 

Na rozdíl od předchozího projektu ČZU I má tento návazný projekt již explicitně formulovanou 
strategii odchodu. Jejím pilířem je Aktivita 1.4.4, která byla do logického rámce projektu nově 
přidána a soustředí se na založení a podporu kooperativy pro zajištění udržitelného fungování Centra.  

Projektové aktivity v tomto smyslu zahrnují především samotné založení kooperativy (k tomu ovšem 
došlo již v předchozím projektu ČZU I) a její posilování prostřednictvím školení pro členy 
kooperativy a také konzultace pro finanční řízení. V tomto smyslu byl pro kooperativu zpracován 
business plán, který má být základem pro její další fungování. Tento plán ovšem nebyl woredou 
schválen, v okamžiku odchodu je tak kooperativa nadále nedostatečně stabilní (včetně řídící 
struktury) a s nejasným směřováním. 

Z rozhovorů se zástupci komunity a kooperativy vyplývá, že instituce má 150 členů ze tří kebelí, kteří 
na účet kooperativy vložili povinný vklad 100 ETB. Kooperativa tedy disponuje jistým kapitálem na 
revolvingovém bankovním účtu, v době evaluace (cca 6 měsíců po oficiálním ukončení projektu) 

                                                           
2
 A to i přes skutečnost, že podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu výrazně narostl a přesáhl 

30 %. 
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ovšem nevykazovala žádnou aktivitu. Představitelé kooperativy byli ve stavu „očekávání“, jakým 
způsobem se vyvine situace ohledně Zpracovatelského centra, nevyvíjejí v tomto smyslu ovšem 
žádnou iniciativu (stejně jako další lokální subjekty kooperativa pouze vyčkává na aktivitu WADO 
nebo realizátora).  

Jak bylo uvedeno ve zprávě projektu ČZU I, především v první fázi budování této struktury neměla 
kooperativa žádnou podporu ze strany WADO. To se změnilo s výměnou vedení WADO, komunikace 
mezi kooperativou a WADO, resp. administrativou woredy však nadále zůstává špatná. Výrazem toho 
byl, mimo avizované neschválení business plánu, také vynucený požadavek WADO na kompletní 
personální výměnu řízení kooperativy, kterým WADO podmiňovalo svůj souhlas s předáním Centra 
kooperativě. 

Obsahem projektu tedy byla strategie odchodu, která na teoretické rovině dávala smysl a byla 
dostatečně promyšlená, její praktická implementace v lokálním kontextu ovšem v okamžiku evaluační 
návštěvy nebyla dostatečná. Reálný „odchod“ realizátora nebyl (především z externích důvodů – 
administrativní průtahy, nedodání transformátoru a minimálně na počátku neexistující podpora 
regionální administrativy) doprovázen jednoznačným předáním vlastnictví Centra kooperativě, stejně 
tak při odchodu realizátora chyběla facilitace samostatného řízení a provozu Centra ze strany 
kooperativy. Evaluátor má z tohoto důvodu opodstatněné pochybnosti, zda bude Centrum po 
ukončení projektu skutečně samostatně fungovat. 

 

2.4.2 EQ 2.6: Jaká je udržitelnost výsledků projektu z hlediska vlastnictví příjemcem? 
(kritérium udržitelnosti) 

Udržitelnost z pohledu vlastnictví je nutné vyhodnotit společně za projekty ČZU I a ČZU II. Jde totiž sice 
o formálně dva oddělené projekty, ve skutečnosti ovšem tvoří jeden celek, přičemž hlavním cílem 
projektu ČZU II bylo především dokončit aktivity započaté předchozím projektem a jeho výsledky 
předat příjemcům / partnerům. 

Klíčovým výstupem obou projektů je založené Zpracovatelské centrum, v němž bylo instalováno 
několik zařízení pro zpracovávání zemědělských produktů. Instalovaná zařízení zahrnovala 
technologie pro výrobu oleje (lis), technologie pro zpracování ensetu (lis na enset), mobilní mlátičky 
na obilí a mlýnice (šrotovníky). Záměrem realizátora bylo předat toto zařízení spolu s dodanými 
včelími úly a dalšími investicemi v Gebra Fandide (chovná stanice) založené kooperativě, která by 
dále zajišťovala jejich provoz. 

V okamžiku realizace evaluace nebylo zařízení předáno a jeho budoucí status byl značně nejistý. 
Velmi problematický ownership této nikoliv nevýznamné investice je dán několika faktory: 

 Vnější faktory – související se zdlouhavými administrativními procesy. Jedním z klíčových 
problémů dokončení a předání výstupů jsou (stejně jako v několika dalších případech) 
zdlouhavé administrativní procesy související s elektrifikací. Zařízení jsou sice připravena 
k připojení k elektrické energii, podmínkou je ale dodávka transformátoru ze strany národní 
elektrické společnosti (Ethiopia Electric Power Corporation). Tento proces přitom může trvat 
řadu let, což původní projektový dokument nezohledňoval. Výsledkem této situace je 
skutečnost, že v okamžiku evaluační návštěvy nebyly stroje stále připojeny k elektrické 
energii a bylo zřejmé, že nejsou řadu měsíců v užívání. Národní společnost sice projektu 
zapůjčila jiný transformátor, který byl využíván provizorně především za účelem demonstrací, 
tento ale s ukončením projektu musel být navrácen (tato situace navíc nebyla dostatečně 
jasně vysvětlena místním představitelům, což vyústilo v nedorozumění mezi místními 
představiteli a zástupci realizátora – až k obvinění z krádeže). Je ale zřejmé, že nepřipojení 
Centra k elektrické energii není jediným problémem nízké udržitelnosti – v Centru byly 
instalovány také některé stroje, které nejsou poháněny elektrickou energií – ale ani tyto 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 4: Hodnocení projektu „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve Woredě 
Angacha, zóna Kembata Tembaro II“ (ČZU II) 
 

11 
listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.    

nebyly místními zemědělci, resp. představiteli FTC nebo jiné struktury, využívány (a to včetně 
obou mobilních mlátiček, které minimálně od podzimu roku 2015 do okamžiku evaluace 
zahálely). 

 Nedostatečně vyjasněné vlastnické vztahy. Byla sice založena kooperativa, která měla převzít 
zařízení do svého vlastnictví, tento proces ale v okamžiku evaluace (6 měsíců po formálním 
ukončení projektu) buďto nebyl ukončen nebo nebyl jednoznačně komunikován s lokálními 
stakeholdery (zaměstnanci Centra, kooperativa, FTC, administrativa kebele). Místní 
představitelé neměli jasnou informaci o tom, kdo přesně dané zařízení vlastní – a v důsledku 
toho odmítají využívat zařízení pro potřeby místních zemědělců. Absurdním dokladem této 
nejasnosti ohledně vlastnictví Centra byla skutečnost, že teprve po cca hodině od zahájení 
evaluační návštěvy byla nalezena osoba, která má klíče od Centra a mohla jej tedy 
odemknout – představitelé FTC/kebele do té doby členům evaluačního týmu tvrdili, že klíči 
v kebeli nikdo nedisponuje, že jsou ve vlastnictví lokálního zaměstnance realizačního týmu 
projektu. V této situaci se všechny místní subjekty, stejně jako WADO, odmítají podílet nejen 
na provozu technologií umístěných v centru, ale také na jejich údržbě – stroje tak viditelně 
chátrají a jejich budoucí uvedení do provozu bude vyžadovat servisní zásah (opět ale není 
jasné, kdo by jej měl zajistit a financovat).3 

 Nedostatek angažovanosti a „ownershipu“ na straně lokálních subjektů. Z důvodu ne zcela 
ideálních vztahů mezi realizátorem a lokálními subjekty (které jsou dále zhoršovány 
nedorozuměními způsobenými špatnou komunikací i skutečností, že se realizátor do značné 
míry spoléhá na pracovníky své lokální kanceláře v pozici jakýchsi zprostředkovatelů) i 
nevyjasněných vlastnických vztahů evaluační tým zaznamenal velmi nízkou míru vlastní 
angažovanosti a pro-aktivity na straně lokálních subjektů. Nedostatečný ownership je 
v tomto smyslu nadále posilován nejasnostmi ohledně ukončování projektu (místní subjekty 
nejsou informovány, zda projekt již byl ukončen či nikoliv; v případě místních zaměstnanců 
Centra potom není zřejmé, zda ještě stále pro Centrum pracují, či nikoliv). Jednotlivé 
zainteresované subjekty tak vykazují ve vztahu k Centru a instalovaným technologiím téměř 
nulovou iniciativu, k záležitosti přistupují tak, že se nejedná o jejich problém nebo starost – a 
tedy že skutečnost, že v kebeli leží nevyužity velmi přínosné technologie s potenciálem posílit 
konkurenceschopnost místních zemědělců, má vyřešit jiný subjekt. Ilustrací tohoto stavu byla 
skutečnost, že při inspekci zařízení v rámci evaluační návštěvy nebyl žádný z přítomných 
zástupců lokální komunity schopen členům evaluačního týmu vysvětlit, k čemu které zařízení 
slouží. 

 Jistou roli hraje patrně také nedostatečná kvalifikace v obsluze strojů. Jakkoliv místní 
představitelé (zaměstnanci Centra, členové kooperativy) obdrželi ze strany realizátora školení 
ohledně užívání instalovaných technologií, včetně praktického zaškolení v rámci demonstrací, 
z realizované evaluační návštěvy vyplývá, že žádný z místních pracovníků není schopen 
zařízení samostatně, bez supervize externí osoby, používat. V okamžiku, kdy předávání 
technologií do rukou kooperativy probíhá fakticky až po ukončení projektu, kdy lokální 
pracovníci projektu již nejsou k dispozici, jde o obzvláště alarmující zjištění. 

Rovněž vlastnictví dalších výsledků (komponent) projektu, a to jak z pohledu fyzického vlastnění, tak i 
z pohledu „ownershipu“, je problematické: 

                                                           
3
 Nejasnostem ohledně vlastnictví Centra ještě dále přispěl původní (a dlouho trvající) odpor WADO vůči 

založení nové struktury, která by zajišťovala provoz Centra, tedy kooperativy. Zástupci WADO dlouhou dobu 
bránili efektivnímu založení kooperativy, resp. převedení vlastnictví instalovaných technologií na WADO a trvali 
na tom, aby se vlastníkem stalo právě WADO, resp. místní FTC. Především s ohledem na to, že Centrum stojí na 
pozemku ve vlastnictví WADO, byla výsledkem patová situace, v níž nebylo možné Centrum skutečně efektivně 
předat. Se změnou ve vedení WADO se situace změnila a současné vedení, alespoň proklamačně, podporuje 
předání kooperativě. 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 4: Hodnocení projektu „Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve Woredě 
Angacha, zóna Kembata Tembaro II“ (ČZU II) 
 

12 
listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.    

 V okamžiku evaluační návštěvy nebyly v žádném z navštívených FTC v provozu dodané včelí 
úly (evaluační tým je vždy nalezl uskladněné a zcela očividně nebyly používány již řadu 
měsíců). Místní představitelé tuto skutečnost vysvětlují opět nevyjasněným vlastnictvím, 
nedostatečnou kvalifikací (jakkoliv byla moderním včelařským metodám věnována značná 
pozornost) nebo tím, že včelstva se vyrojila a úly opustila (což je opět dáváno do souvislosti 
s kvalifikací). 

 Zřízená chovná stanice v Gebra Fandide není nadále provozována. Vysvětlení místních 
zástupců opět směřuje především k nevyjasněnému vlastnictví a zodpovědnosti (tj. kdo byl 
zodpovědný za pokračování v chovu a jak toto mělo být financováno?). Velký problém navíc 
představoval také ekonomický model provozu chovných stanic: po dodání nových, místních 
hybridů beranů byla chovná stanice mezi místními chovateli ovcí využívaná v dostatečné míře 
– ovšem pouze ve fázi „zkušebního“ provozu stanice, kdy byly náklady na ustájení a výkrm 
chovných kusů financovány z rozpočtu projektu. Jakmile byl tento zkušební provoz ukončen a 
místní chovatelé měli za ustájení svých ovcí a připuštění v chovné stanici platit poplatek, 
zájem okamžitě opadl – a další provoz chovné stanice bez dodatečných externích zdrojů 
nebylo možné udržet. 

 

Co se týče samotných FTC, „vlastnictví“ výsledků projektu (ve smyslu ownershipu) je značně rozdílné 
a klíčovým kritériem je, stejně jako v FTC jiných projektů, angažovanost a „zápal“ jednotlivých DA. 
Ten je rozhodujícím faktorem toho, zda dané FTC bude nadále působit jako centrum pro testování 
nových inovací v lokálním kontextu (zemědělské technologie, nové plodiny, atd.), nebo bude pouze 
působit jako „prodloužená ruka“ orgánů státní správy v oblasti zemědělství (tj. jako distribuční 
centrum pro zemědělské vstupy a jako facilitátor „oficiálních“ inovací, které jsou DA předkládány 
nadřazenými institucemi. 

Ohledně fyzického vlastnictví majetku předaného FTC je situace zřejmá, nevznikají žádné pochyby, 
byť některá FTC / administrativy kebele mají výhrady vůči nedostatečné inventarizaci majetku, což 
ztěžuje předávání úřadů při výměně personálu. 

Ohrožení do budoucnosti ovšem představuje velmi slabá finanční kapacita jednotlivých FTC. Nelze tak 
očekávat, že by jednotlivá FTC měla dostatečné vlastní finanční zdroje pro obnovu a údržbu 
materiálního vybavení, které jim bylo v rámci projektu poskytnuto. 

 

2.4.3 EQ 2.7: Jsou projektové výstupy v souladu s legislativním a normativním rámcem 
Etiopie? (kritérium udržitelnosti) 

V rámci realizace evaluace nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu provozu / 
udržení by stály v cestě překážky legislativního nebo normativního charakteru. Jak bylo uvedeno výše, 
velkým problémem v rámci realizace projektu ČZU I byla rezistence WADO vůči preferovanému 
řešení vlastnictví Zpracovatelského centra. Tato rezistence ovšem neměla opodstatnění v chybějící 
normativní nebo legislativně podpoře kooperativ, ale spíše spočívala v osobních preferencích 
představitelů WADO – a také ve skutečnosti, že Centrum bylo vybudováno na pozemku ve vlastnictví 
WADO. V rámci projektu ČZU II byl ovšem tento negativní postoj WADO vyřešen, úřad tak nyní již 
aktivně nebrání kooperativě v převzetí Centra. 

 

2.4.4 EQ 2.8: Jsou hodnocené projekty dostatečně koordinované s aktivitami státních 
institucí, které jsou zodpovědné za sektor zemědělství? (kritérium udržitelnosti) 

Míra spolupráce s WADO se oproti projektu ČZU I zlepšila – především v důsledku personální 
obměny na WADO. Přesto nadále nelze spolupráci a koordinaci mezi realizátorem a WADO 
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považovat za skutečně „partnerský“ vztah, oba klíčové subjekty se vůči sobě nadále často staví do 
opozice. WADO tak neplní roli jakési „páky“, jejímž prostřednictvím jsou aktivity realizátora ve 
woredě podporovány a posilovány, častěji je spíše brzdou pro implementaci projektu (např. 
požadavky na obměnu managementu kooperativy podmiňující souhlas s předáním Zpracovatelského 
centra kooperativě, neschválení business plánu kooperativy, atd.). Realizátor tak v projektu ČZU II 
nebyl, na rozdíl od předchozího projektu, s klíčovými institucemi woredy v přímém konfliktu, při 
realizaci projektu ovšem nadále působil osamoceně, což logicky jeho pozici v daném regionu velmi 
oslabuje.  

 

2.5 Dopady 

Dopady jsou vyhodnocovány společně pro ČZU I a ČZU II. S ohledem na návaznost a kontinuitu těchto 
projektů a na širší měřítko, v němž se dopady projevují, je prakticky nemožné od sebe dopady obou 
projektů izolovat. 

2.5.1 EQ 2.1 Jaká je míra zlepšení kvality života obyvatel cílových lokalit? (kritérium 
dopadů)? 

Jak bylo uvedeno v odpovědi na evaluační otázku 1.6, respondenti dotazníkového šetření ve všech 
podpořených lokalitách (které byly dotazovány) vykazují mírné navýšení výnosů, příjmů i podílu 
produkce, kterou jsou schopni prodat na trhu. Stejně tak je ve všech lokalitách vykazován nárůst 
průměrného počtu pěstovaných plodin v období dešťů i v období sucha, nárůst průměrného počtu 
chovaných zvířat i zvýšení diverzity stravování – nárůst průměrného počtu surovin používaných při 
přípravě jídel. Všechny tyto efekty jsou shrnuty v tabulce níže: 

 

Tabulka: Změna následujících ukazatelů za poslední 3-4 roky: 

 Dramatický 
pokles 

(< 50 %) 

Výrazný 
pokles 

(50-75%) 

Mírný 
pokles 

(75-99%) 

Žádná 
změna 

(cca 100%) 

Mírný 
nárůst 

(101-125%) 

Výrazný 
nárůst 

(125-150%) 

Dramatický 
nárůst 

(> 150%) 

Gerba Fandide 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 2 21 1 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 3 19 2 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 4 19 1 0 

Kuya 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 0 24 0 0 

Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 0 24 0 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 0 24 0 0 

Ambericho Wasera 

Výnosy na jednotku 
obdělávané půdy 0 0 0 4 20 0 0 
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Čistý příjem ze 
zemědělské produkce 0 0 0 4 20 0 0 

Podíl produkce 
prodávané na trhu 0 0 0 6 17 1 0 

 

Tabulka: změna průměrných hodnot následujících ukazatelů za poslední 3-4 roky: 

 Gerba Fandide Kuya Ambericho Wasera 

Počet druhů pěstovaných plodin 
(celkem) 

+3,384 

205%5 

+3,67 

205% 

+2,25 

164% 

Počet druhů plodin pěstovaných 
v období sucha 

+2,8 

240% 

+1,67 

177% 

+0,75 

132% 

Počet druhů chovaných zvířat +3,34 

228% 

+1,75 

188% 

+0,92 

134% 

Počet chovaných zvířat celkem +7,12 

237% 

+5,08 

222% 

+3 

159% 

Počet ingrediencí standardně 
používaných pro vaření 

+7,96 

334% 

+2,33 

193% 

+1,17 

140% 

 

Je nutné si povšimnout, že hodnoty z kebele, která byla v roce 2014 přidána nově, vykazují na všech 
ukazatelích nižší hodnoty než ostatní dvě kebele, které jsou v projektu zapojeny již od roku 2011. 
Jak bylo uvedeno výše, mimo kratší čas, v němž se podporované změny mohou projevit, je tento nižší 
nárůst především výrazem skutečnosti, že projekt ČZU II se zaměřil především na úspěšné 
dobudování a předání Zpracovatelského centra v Gebra Fandide a pozornost věnovaná práci 
v nových kebelích byla výrazně nižší. Dokladem této skutečnosti je také nižší povědomí o podpoře ze 
strany ZRS ČR mezi účastníky fokusní skupiny v nově přidané kebeli, než tomu bylo u kebelí z roku 
2011. 

Výše představené výsledky dotazníkového šetření potvrzují také realizované fokusní skupiny farmářů. 
Všechny skupiny potvrdily, že za posledních několik let došlo, v přímém důsledku působení FTC, ke 
zvýšení životního standardu a kvality života většiny obyvatel v dané oblasti. Tento vývoj spojují 
především s nárůstem výnosů jejich produkce a doplňkově také s diverzifikací produkce. Tyto 
informace, zjištěné již při hodnocení předchozího projektu ČZU I, byly beze zbytku potvrzeny také 
v rámci terénního výzkumu v kebeli přidané v roce 2014. 

V daném období dochází také k nárůstu počtu pěstovaných plodin, hlavní důraz v této diverzifikaci je 
kladen na zeleninu (mrkev, zelí, cibule) a brambory (brambory sice byly sázeny již dříve, šlo ovšem o 
jiné odrůdy s výrazně horšími vlastnostmi a výnosy), v menším rozsahu také ovoce. Dále část farmářů 
zavedla nebo rozšířila živočišnou produkci, a to zejména o drůbež, v menším rozsahu také hovězí 
dobytek na mléko. Tento vývoj přitom respondenti dávají do přímé souvislosti s působením FTC. 

                                                           
4
 Rozdíl mezi průměrnou hodnotou daného indikátoru dnes a průměrnou hodnotou před cca 3-4 roky. 

5
 Procentuální podíl hodnoty dnes na hodnotě před cca 3-4 roky. 
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Významným efektem je také nárůst počtu plodin pěstovaných v období sucha. I zde je pozorována 
přímá souvislost s působením ZRS ČR – a to především v oblasti prosazování nových plodin a 
demonstrace systémů záchytu dešťové vody, která je zcela klíčová pro pěstování v období sucha. 

Mezi nepřímé efekty, které účastníci fokusních skupin a individuálních rozhovorů v souvislosti 
s posilováním příjmů i zlepšováním výživy místních obyvatel nejčastěji uvádí, patří především zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel (souvislost s lepší výživou, ale také s finančně dostupnější zdravotnickou 
péčí a v neposlední řadě s osvětou v oblasti hygieny, kterou FTC rovněž provádějí), lepší přístup dětí 
ke vzdělávání (rodiny jsou lépe zajištěny finančně a mohou si tak dovolit ve vyšší míře posílat své děti 
do škol) a obecně zvýšení kvality (komfortu) života (zejména kvality bydlení). 

 

2.5.2 EQ 2.2: Jaké neočekávané dopady se při realizaci projektů a po ukončení jejich realizace 
(ve fázi udržitelnosti) projevily? Pozitivní i negativní? Naopak, existovaly očekávané 
dopady, které se ve skutečnosti neprojevily? Proč? (kritérium dopadů) 

Jak bylo uvedeno v hodnocení ČZU I, nejvýznamnějším neočekávaným dopadem je skutečnost, že 
distribuce pozitivních dopadů aktivit FTC (tj. včetně aktivit přímo souvisejících s působením ZRS ČR) 
není ve struktuře místních komunit rovnoměrná – jinými slovy, některé skupiny konečných příjemců 
mají z poskytnuté větší užitek než jiné. Konkrétněji, poskytnutá podpora je přínosnější pro bohatší 
členy místních komunit, zatímco chudším farmářům přináší menší užitek (a skupině nejchudších členů 
komunity nepřináší užitek téměř žádný). Intenzita přínosů podpory je přímo úměrná velikosti 
obdělávané plochy a finančním možnostem jednotlivých farmářů. 

V důsledku výše uvedeného projekt ZRS ČR v daném regionu zprostředkovaně přispívá k dalšímu 
prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. 

(Podrobnosti k tomuto efektu viz hodnocení ČZU I). 

 

Významné negativní dopady projektu souvisejí také s patrně ne zcela jednoznačnou nebo přímočarou 
komunikací s cílovými skupinami. Ve všech třech lokalitách, v nichž byly provedeny evaluační 
návštěvy, evaluační tým zaznamenával (více či méně intenzivní) pocity zklamání z výsledků 
projektu. (Podrobnosti viz hodnocení ČZU I.) 

 Dalším negativním dopadem projektu souvisejícím s managementem je příliš brzké zavádění 
inovace. (Podrobnosti viz hodnocení ČZU I.) 

 

2.5.3 EQ 2.3: Využívají místní farmáři služby poskytované FTC? Jak hodnotí přínosy těchto 
služeb? (kritérium dopadů) 

Výsledky kvantitativních i kvalitativních metod evaluace potvrzují skutečnost, že místní zemědělci 
považují poskytování poradenských služeb prostřednictvím FTC za přínosné a těchto služeb 
využívají. Podrobněji je možné frekvenci využívání služeb poskytovaných FTC analyzovat v tabulce 
níže: 
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Tabulka: Kvantifikace využívání služeb FTC 

 
Min. 1x / 

týden 
Více než 1x 

/ měsíc 
Cca 1x / 
měsíc 

Cca 1x / 
kvartál 

Max. 1-2x 
ročně 

Max. 1-2x 
vůbec kdy 

Nikdy 

Poradenské služby 8/1/56 7/10/5 3/1/4 4/6/4 2/4/5 0 0/1/1 

Vzdělávání 0 3/1/3 0/0/1 9/12/8 11/7/3 0 1/4/9 

Půjčování nástrojů 0 0 0 0/1/1 1/0/0 0 23/23/23 

Demonstrace 
zemědělské praxe 

0 2/0/0 0 6/15/12 14/6/4 0 2/3/8 

Propagace nových 
plodin 

0 3/0/1 0 5/11/9 13/8/5 0 3/5/9 

Prodej zemědělských 
vstupů 

0 0 0 1/4/2 23/19/22 0 0/1/0 

Poskytování 
veterinárních služeb 

5/0/0 2/2/0 3/3/0 12/18/12 1/0/0 0 1/1/12 

 

Z tabulky výše je zřejmé, že nejčastěji jsou využívány poradenské služby, většina respondentů uvádí, 
že jich využívá nejméně jednou za několik týdnů, významná část dokonce týdně. Intenzivně 
využívanými službami jsou také vzdělávací služby, ukázky zemědělské praxe na demonstračních 
pozemcích nebo propagace nových plodin. Téměř všichni respondenti rovněž využívají FTC k nákupu 
vstupů pro jejich hospodaření a v neposlední řadě jsou FTC v podpořených regionech centrem pro 
poskytování veterinárních služeb. Zcela bez zájmu respondentů naopak stojí možnost půjčování 
nářadí. 

Opět je nutné si povšimnout, že výsledky hodnocení v kebeli přidané projektem ČZU II jsou o něco 
horší, než v případě kebelí, v nichž realizátor začal pracovat dříve. Tato skutečnost se jednoznačně 
projevuje především u využívání služeb zaměřených více na prosazování inovací v dané kebeli – 
relativně vysoký počet respondentů (minimálně jedna třetina) uvádí, že prozatím nikdy nevyužili 
vzdělávání, účast na demonstračních aktivitách nebo (s tím spojených) ukázkách pěstování nových 
plodin a ani tyto služby nepovažují za příliš významné. Tato komparace naznačuje, že podporu 
rozvoje služeb FTC je nutné poskytovat po delší časový úsek, než si místní zemědělci zvyknou na 
využívání těchto služeb ve své každodenní praxi. 

Tento poznatek vyplývá také z rozhovorů se zástupci DA – zatímco v kebelích z roku 2011 si zemědělci 
již navykli využívat služeb FTC pro své hospodaření, v nově přidané kebeli zemědělci DA respektují 
jako odborníky, kteří jim jsou schopni poskytovat poradenství, prozatím si ale zvykají na jejich roli 
nositelů inovací. FTC jsou ovšem pro zemědělce klíčovým (zpravidla jediným) zdrojem informací o 
inovacích v zemědělství. Zavádění těchto inovací je ovšem postupný proces, dle rozhovorů s DA i 
zástupci dalších institucí (vč. akademických pracovníků) trvá zavedení inovace u alespoň nadpoloviční 
většiny zemědělců zpravidla 3-4 roky. V tomto smyslu je tedy nepostradatelná nejen struktura FTC, 
ale také jednotlivých skupin farmářů (zejm. 1-5 skupin), kteří si inovace předávají postupně mezi 
sebou. 

Samotných vzdělávacích aktivit (tréninků) se v rámci kebelí zapojených do projektu zúčastňuje 
většina zemědělců, účast v kebelích z roku 2011 je ovšem vyšší než v kebeli přidané v roce 2014 
(zatímco v obou „starších“ kebelích dohromady odpověděl pouze jeden respondent, že se vzdělávání 
v posledním roce neúčastnil, v kebeli z roku 2014 svou neúčast potvrdili hned čtyři respondenti, další 

                                                           
6
 Hodnoty: Gerba Fandide / Kuya (obě kebele z roku 2011) / Ambericho Wasera (kebele přidaná v roce 2014) 
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dva na otázku neuměli odpovědět. Drtivá většina účastníků považuje vzdělávání za přínosné (48 
„rozhodně“, 15 „spíše“) pro svou zemědělskou praxi, odpovědi z kebele přidané v roce 2014 jsou 
ovšem o něco málo méně pozitivní, než u zbylých dvou kebelí (častější odpověď „spíše ano“ na rozdíl 
od ostatních dvou). 

Obecně panuje mezi zástupci místních zemědělců vysoká spokojenost s přínosností (a 
aplikovatelností) služeb FTC pro individuální zemědělské praxe. Mezi zapojenými kebelemi jsou opět 
pozorovatelné rozdíly: Zatímco ve dvou kebelích z roku 2011 pouze tři respondenti uvedli, že přínos 
je spíše nízký a naopak 35 považuje přínosnost FTC za velmi vysokou a dalších 9 za spíše vysokou, 
v kebeli z roku 2014 pozoruje spíše nízký přínos hned 6 respondentů a pouze 10 naopak přínos 
hodnotí jako velmi vysoký. Obdobně se také respondenti vyjadřují k otázce, zda došlo za poslední 3-4 
roky ke zlepšení služeb jejich FTC: 45 rozhodně souhlasí, 15 spíše a 8 respondentů žádnou změnu 
nezaznamenalo (polovina z nich pochází z nově přidané kebele v roce 2014). 

 

Mezi nejpřínosnější služby FTC, z pohledu místních zemědělců, patří (v tomto pořadí): 

 Prodej vstupů pro zemědělskou výrobu (64) 

 Poskytování veterinárních služeb (55) 

 Demonstrace zemědělské praxe (43) 

 Poradenství (42) 

 Vzdělávání (26) 

 Propagace nových plodin (22) 

Dva respondenti mezi nejdůležitějšími službami FTC uvedli půjčování nářadí, oba pocházejí z kebele 
přidané v roce 2014. 

 

2.5.4 EQ 2.4: Nakolik měly výsledky hodnocených projektů synergický efekt? (kritérium 
dopadů) 

Kritérium vyhodnoceno v souhrnné sektorové zprávě. 

 

2.6 Další evaluační kritéria 

2.6.1 EQ 4.1: Do jaké míry byl důraz na průřezové principy ZRS ČR součástí hodnocených 
projektů? Přinesly projekty nějaké příklady dobré praxe nebo naopak problémy ve 
vztahu k jednotlivým principům? (kritérium řádné správy věcí veřejných, šetrnosti k 
životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv včetně rovnosti mužů a žen)? 

S ohledem na to, že projekt ČZU II je de facto pokračováním projektu ČZU I, je hodnocení příspěvku 
projektu k naplňování průřezových principů podobné. Nejvýznamnější rozdíly jsou patrné v oblasti 
kritéria Řádná správa věcí veřejných. 

Řádná správa věcí veřejných 

Stejně jako v případě projektu ČZU I hodnotí všichni zapojení stakeholdeři pozitivně přístup 
realizátora k výběru dodatečných tří kebelí / FTC, které byly vybrány k podpoře. Dle představitelů 
woredy nebyly díky objektivnímu přístupu k výběru zaznamenány žádné neshody mezi kebelemi 
ohledně výběru podpořených. 

V průběhu realizace projektu ČZU II se postupně zlepšila komunikace mezi realizátorem a klíčovými 
orgány státní správy na úrovni woredy. Přesto ovšem nadále nelze hovořit o skutečně partnerské 
spolupráci. Jednou z ukázek dopadů nedostatku spolupráce s touto klíčovou úrovní státní správy je 
odmítnutí zpracovaného business plánu kooperativy ze strany WADO nebo silné výhrady WADO proti 
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personálnímu složení managementu kooperativy (WADO dokonce podmiňovalo svůj souhlas 
s předáním materiálního vybavení Zpracovatelského centra kooperativě právě změnou vedení 
kooperativy). 

V rámci projektu ČZU II se rovněž projevilo problematické ukončování projektu, kdy subjekty na 
lokální úrovni (jednotlivé kebele) nebyly dostatečně informovány ohledně aktuálního stavu projektu. 
Část z dotazovaných zástupců podpořených FTC a/nebo kebelí uvádí, že neměla dostatečné 
informace o tom, zda bude podpora v jejich komunitě nadále poskytována, či je již ukončena a jaká je 
jejich role a zodpovědnost v následujícím období. 

Šetrnost k životnímu prostředí 

Realizace aktivit projektu ČZU II nepřinesla žádnou významnější změnu předchozí praxe ve vztahu ke 
kritériu šetrnosti k životnímu prostředí. Stejně jako v případě projektu ČZU I nebyl v dodatečně 
přidané kebeli zaznamenán žádný přímý efekt projektu (pozitivní ani negativní) na životní prostředí.  

Lidská práva a rovnost mužů a žen 

Rovněž v oblasti kritéria lidských práv a rovnosti mužů a žen nedošlo v návazném projektu 
k významnější změně oproti předchozímu projektu ČZU I. Toto téma nadále není primárním cílem 
dodatečně realizovaných aktivit, evaluační tým v tomto smyslu nezaznamenal žádnou změnu praxe 
v nově přidaných kebelích oproti předchozímu projektu. Projekt nezahrnoval žádné aktivity, které 
by byly explicitně zaměřeny na posilování lidských práv nebo rovnosti mužů a žen. Jakékoliv efekty 
v tomto směru proto mohou být maximálně zprostředkované. 

Stejně jako v případě ČZU I ovšem stakeholdeři v dodatečně přidané kebeli pozorují zprostředkovaný 
efekt projektu na posílení role žen v dané komunitě, související s faktem, že ženám byl v rámci 
projektu poskytnut srovnatelný přístup k inovacím (především prostřednictvím školení) jako mužům. 
Projekt tedy i v dodatečné kebeli zprostředkovaně posiluje postavení a sebevědomí žen tím, že 
posiluje jejich participaci na vzdělávání i v rozhodovacích procesech. Stejně tak se projekt ČZU II dále 
zaměřuje na prosazování pěstování zeleniny ve třech nových kebelích (efekt na postavení žen 
v komunitě diskutován v hodnocení projektu ČZU I).  

 

2.6.2 EQ 4.2: Nakolik místní instituce a cílové skupiny vědí, že projekty byly realizovány v 
rámci české ZRS? Jaké byly nejúčinnější formy prezentace projektů? (kritérium vnější 
prezentace) 

Evaluačním týmem nebyl zaznamenán žádný rozdíl ve viditelnosti ZRS ČR mezi kebelemi 
zapojenými do projektu ČZU I a ČZU II. Stejně tak se v analyzované kebeli z projektu ČZU II opakuje 
relativně nízká míra přičitatelnosti podpory ZRS ČR k pozitivním trendům v rozvoji zemědělského 
hospodaření v kebeli, které respondenti individuálních rozhovorů a fokusní skupiny vykazují. Z tohoto 
pohledu nebyl mezi kebelemi / FTC zapojenými do projektu ČZU I a ČZU II zaznamenán žádný rozdíl. 
Pro hodnocení Evaluační otázky 4.2 tak platí zjištění a závěry z hodnocení téže otázky u projektu ČZU 
I. 
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3 Závěry 

3.1 Relevance 

 Relevance projektu vůči cílům cílové země v sektoru zemědělství i vůči cílům ZRS ČR je 

vysoká. 

 Jako problematická se ovšem projevuje především relevance „metody“, resp. praktické 

aplikace projektové „teorie změny“. Důvodem těchto obtíží je především nedostatečná 

zakotvenost realizátora v lokálních strukturách a nedostatečná znalost místního kontextu. 

 Způsob implementace projektu snižuje hodnocení jeho relevance především ze strany 

lokálních subjektů, především potom DA (v nižší míře také farmářů). Ti přiznávají, že samotné 

cíle projektu jsou vysoce relevantní, mají ovšem za to, že nebyly prakticky naplněny. 

 Problém nižší relevance praktické implementace projektu souvisí především s obtížným 

vztahem mezi realizátorem a institucemi woredy, dále potom také s ne zcela jednoznačně 

vymezenými kompetencemi a zodpovědnostmi mezi členy realizačního týmu z ČR a lokálním 

koordinátorem (spolu s vysokou mírou nedůvěry, kterou vůči lokálnímu koordinátorovi 

místní stakeholdeři vykazují). 

Celková relevance projektu je hodnocena jako spíše vysoká. Velmi vysoká je relevance na úrovni 
cílů, naopak, relevance přístupu k naplňování cílů je spíše nižší. 

 

3.2 Efektivnost 

 Zaznamenány byly pozitivní trendy v kvalitě služeb poskytovaných FTC. 

 Zaznamenány byly pozitivní trendy v kvantitě využívání služeb poskytovaných FTC místními 
zemědělci. 

 Zaznamenány byly pozitivní trendy v ekonomickém výkonu místních zemědělců a jejich 
životní úrovně. 

 Kebele zapojené do projektu v roce 2014 vykazují (oproti kebelím zapojeným v roce 2011) 
nižší míru pozitivních efektů z důvodu času (nemohly se ještě projevit) a zaměření návazného 
projektu. 

 Naplnění cíle projektu se nepodařilo potvrdit využitím kvantitativních dat, trend zlepšení 
rozsahu a kvality poskytování poradenských služeb byl však jednotlivými zemědělci potvrzen 
v rámci dotazníkového šetření. 

 Návazný projekt dostatečně nereflektoval zkušenost z předcházejícího projektu - nedošlo 
k dostatečnému posílení důrazu na spolupráci s lokálními (resp. regionálními) autoritami a 
posilování partnerství, zůstalo zaměření na inovace (nízká efektivita). 

 Oproti předchozímu projektu došlo k rozšíření cílové skupiny pro vzdělávání zemědělců – 
z hlediska efektivity pozitivní. 

 Ze strany místních aktérů byla zaznamenána jen velmi nízká míra přebírání projektové praxe 
(nejlépe je na tom praxe demonstračních pozemků). 

 Projekt nebyl efektivní v oblasti vybudování a udržení praxe zpracování zemědělské 
produkce, v okamžiku realizace evaluace nebylo žádné z poskytnutých vybavení nadále 
samostatně využíváno (blíže viz kapitola udržitelnost). 

 Byla vybudována nová kooperativa, která by měla převzít řízení Zpracovatelského centra 
(zatím však není funkční). 

 Nebyla zaznamenána žádná iniciativa navazující na realizovaný projekt. 
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 Po ukončení projektu přestal fungovat místní projektový tým (zavření kanceláře projektu 
v Angache) – ohrožení ukončení probíhajících a dobíhajících aktivit, zaznamenán 
nedostatečný ownership. 

Celkově je efektivnost hodnocena jako spíše nízká až spíše vysoká. 

 

3.3 Efektivita 

 Realizátorem byla identifikovaná řada problematických bodů projektu ve vztahu k efektivitě. 
Ty se ovšem netýkají nedostatečné nákladové optimálnosti vstupů (tj. příliš drahých výdajů), 
ale spíše výdajů, které byly učiněny zbytečně nebo přinesly zcela minimální efekt. 

 Jako problematické se ukázaly především investice do budování kapacit v oblasti živočišné 
výroby, rozvoje moderního včelařství, vybudování stabilní kooperativy a především potom 
investic do nevyužívaných strojů ve Zpracovatelském centru a jeho elektrifikace. 

 Evaluace potvrdila závěr k projektu ČZU I, že nedostatečná zkušenost realizátora v lokálních 
podmínkách a absence partnera s vytvořenými lokálními sítěmi významně snížila efektivitu 
projektu. V rámci projektu ČZU II sice došlo k mírnému zlepšení vztahu mezi realizačním 
týmem a WADO, realizátor má ovšem nadále vůči WADO slabou pozici a nemůže se tak 
efektivně bránit snižování efektivity projektu z důvodu výhrad WADO vůči budované lokální 
struktuře (kooperativě – WADO iniciovalo výměnu celého vedení a neumožnilo stabilizovat 
kooperativu prostřednictvím business plánu; tyto kroky budovanou lokální strukturu de facto 
paralyzovaly). 

 Naopak je oproti ČZU I patrné zvyšování efektivity vzdělávání i materiální podpory vybraných 
FTC. 

Na tomto základě je nutné efektivitu projektu hodnotit jako spíše nízkou až spíše vysokou. 

 

3.4 Udržitelnost 

 Na počátku projektu byla formulována a promyšlena strategie odchodu, ovšem 
s nedostatečnou implementací. 

 Instituce, na níž mělo přejít vlastnictví Zpracovatelského centra, není dostatečně 
stabilizovaná, a to mimo jiné také z důvodu intervencí WADO, které si vynutilo kompletní 
výměnu managementu kooperativy a neschválilo její business plán. 

 Kooperace a komunikace kooperativy s WADO je na nízké úrovni (původní nesouhlas WADO 
se založením kooperativy). 

 Centrum a jeho technologie nejsou využívány – problematický je ownership - nevyjasněné 
vlastnické vztahy vedoucí k nevyužívání pořízených strojů (plus jejich nepřipojení k elektrické 
energii) vedou k zastarávání vybavení.  

 Nízká je intenzita zapojení místních subjektů a pracovníků v důsledku špatné komunikace 
s realizátorem a projevila se neznalost technologií pořízených do Centra a jejich využití.  

 Další výstupy také vykazují nízkou udržitelnost - dodané včelí úly nejsou využívány, chovná 
stanice není provozována (problém vlastnictví a financování). 

 Fungování jednotlivých  FTC je rozdílné v závislosti na osobnostních kvalitách příslušných DA. 

 Ohrožení FTC do budoucna je spojené s jejich malou finanční kapacitou (nedostatečné zdroje 
pro obnovu a údržbu). 

 Nebyly identifikovány žádné výstupy, jejichž pokračujícímu provozu / udržení by stály v cestě 
překážky legislativního nebo normativního charakteru. 
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 Míra spolupráce realizátora s WADO se oproti projektu ČZU I zlepšila, přesto nelze hovořit o 
partnerství. 
 

Míra udržitelnosti výsledků a výstupů projektu je spíše nízká vzhledem k nevyjasněným 
vlastnickým vztahům, špatné komunikaci mezi jednotlivými aktéry a také z hlediska zdrojů financí 
pro údržbu a opravy zařízení. Založení kooperativy poskytuje naději na zlepšení udržitelnosti, 
vlastnictví ovšem v okamžiku odchodu realizátora stále není vyjasněno a předáno. 

 

3.5 Dopady 

 Projevuje se trend navýšení výnosů, příjmů i podílu produkce farmářů, kterou jsou schopni 
prodat na trhu.  

 Projevuje se trend nárůstu průměrného počtu pěstovaných plodin v období dešťů i v období 
sucha. 

 Lze vysledovat trend nárůstu průměrného počtu chovaných zvířat. 

 Potvrzen byl také trend zvýšení diverzity stravování. 

 Dochází ke zvýšení životního standardu a kvality života většiny obyvatel v dotčených kebelích, 
nepřímý je dopad na zlepšení zdravotního stavu. 

 Dopady jsou pozorovány intenzivněji u kebelí zapojených již do první fáze projektu (od roku 
2011). Služby FTC v těchto kebelích jsou farmáři využívány častěji oproti nově zapojeným 
kebelím a FTC – pro etablování je třeba více času) a vykazují ze strany farmářů vyšší 
spokojenost s přínosností.  

 Projekt měl spíše akcelerační účinek prostřednictvím rozvoje kapacit FTC a zakládání 
demonstračních pozemků. 

 Rozdíl v intenzitě dopadů dle ekonomického statusu konečných příjemců (intenzita přínosů 
podpory je přímo úměrná velikosti obdělávané plochy a finančním možnostem jednotlivých 
farmářů) vede k dalšímu prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími farmáři. 

 Projevilo se zklamání z projektu ze strany členů podpořených komunit v důsledku 
nenaplněných očekávání a negativní zkušenosti se zaváděním inovací. 

 FTC jsou využívána místními farmáři – nejčastěji jako poradenská centra, dále jako vzdělávací 
centra a centra nákupu vstupů pro hospodaření a veterinární centra. 

 FTC nejsou využívána jako půjčovny nářadí. 

Dopady se liší mezi jednotlivými kebelemi v závislosti na době zapojení do projektu. Nově zapojené 
kebele vykazují nižší intenzitu pozitivních dopadů. Projekt přispívá k prohlubování rozdílů mezi 
bohatšími a chudšími farmáři. Dopady projektu jsou spíše vysoké. 

 

3.6 Další evaluační kritéria 

 Vztah mezi realizačním týmem a institucemi woredy se výrazně zlepšil, nadále ovšem nejde o 

skutečně partnerskou spolupráci. Tato skutečnost negativně poznamenává efektivnost 

projektu i jeho udržitelnost – zejména v důsledku destabilizace kooperativy. 

 Projekt nemá žádný významnější pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. 

 Projekt zprostředkovaně posiluje participaci žen v komunitě. 

 Vizibilita projektu je hodnocena jako spíše nízká. 

 



  

Příloha č. 5:  Seznam zkratek 
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CATI : Computer assisted telephone interview   

CDC: Czech Development Cooperation (užíváno jako anglický ekvivalent Zahraniční   rozvojové 
spolupráce České republiky) 

CIDA: Canadian International Development Agency / Kanadská agentura pro mezinárodní rozvoj 

CpZZP: Centrum pro zpracování zemědělské produkce 

CZK: Česká koruna 

ČR: Česká republika 

ČRA:  Česká rozvojová agentura 

ČvT:  Člověk v tísni 

ČZU:  Česká zemědělská univerzita 

DA:  Development Agent (Rozvojový agent) 

EBRD: European Bank for Regional Development / Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EQ: Evaluační otázka (evaluation question) 

EU: Evropská unie 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organizace pro výživu a 
zemědělství OSN 

FTC:  Farmer Training Center (v množném čísle užívaná zkratka FTCs) / Farmářská vzdělávací 
centra 

GTP: Growth and Transformation Plan / Plán růstu a transformace 

HDI:  Human Development Index / Index lidského rozvoje 

HDP: Hrubý domácí produkt 

IC:  Informační centrum 

IFPRI: International Food Policy Research Institute / Meziárodní institut pro výzkum potravinové 
politiky 

MASHAV: Israel's Agency for International Development Cooperation / Izraelská agentura pro 
mezinárodní rozvojovou spolupráci 

MZV:  Ministerstvo zahraničních věcí 

NNO: Nevládní nezisková organizace 

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development / Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj 

OECD-DAC: Development Assistnace Criteria / kritéria rozvojové pomoci OECD 

ODA:  Official Development Assistance / Oficiální rozvojová spolupráce 

PASDEP: Plan for Accelerated and Sustainable Development to End Poverty /Rozvojový plán 
rozšiřování osvědčených postupů  

PR: Public relations / Vztahy s veřejností 

PSNP: Vládní potravinářská pomoc 

SMART: Indikátory SMART (Specific, measurable, achievable, realistic, timely)  

SNNPR:  Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region / Stát jižních národů, národností a 
lidu 

UNDP: United Nations Development Programme / Rozvojový program OSN 

USAID:  United States Agency for International Development / Agentura Spojených států 
amerických pro mezinárodní rozvoj 

WADO: Woreda Agirculture Development Office / Kancelář pro rozvoj zemědělství woredy 
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WASH: Water, Sanitation and Hygiene / Voda, sanitace a hygiena 

ZRS ČR: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 

ZÚ: Zastupitelský úřad 



  

Příloha č. 6:  Seznam prostudovaných zdrojů a dokumentů a 
odborné literatury 
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Primární zdroje 

 Projektové dokumentace k jednotlivým projektům 

 Evaluační zprávy k projektům ČvT I a ČvT II 

 ČZU: Analysis of Extent and Quality of Extension Sevices in Kembata Tembaro Zone (2011). 

 

 

Strategie a kontextuální informace 

 Ministry of Agriculture: Agricultural Technical Vocational Educational Program (2001). 

 Ministry of Agriculture: Nutrition Sensitive agriculture: draft Strategic Plan (2015). 

 Ministry of Agriculture and Development: Ethiopia’s Agricultural Sector Policy and Investment 

Framework 2010 – 2020 (2010). 

 Ministry of Agriculture: Agircultural Growth Programm, Phase II – Program Design Document 

(2014). 

 Ministry of Finance and Economic Development: The Plan for Accelerated and Sustainable 

Development to End Poverty (2005) 

 Ministry of Finance and Economic Development: A Plan for Accelerated and Sustained 

Development to End Poverty (PASDEP) (2006) 

 Ministry of Finance and Economic Development: Growth and Transformation Plan (GTP) 

(2010). 

 National Planning Commission: The Second Growth and Transformation Plan (GTP II) – draft 

(2015) 

 Xinshen, D., Pratt, A.N.: Growth options and poverty reduction in Ethiopia – An economy-

wide model analysis (2007). 

 Berry, L.: Land Degradation in Ethiopia: Its extent and impact (2003). 

 IFPRI: Review and Recommendations for Strengthening the Agricultural Extension System in 

Ethiopia (2009) 

 Jeths, M., Haylamicheal, I.D., Abebe, H.A.: The sustainability of water supply schemes in 

Mirab Abaya and Alaba Special Woreda, SNNPR, Ethiopia (2009) 

 FAO: Participatory Training and Extension in Farmers’ Water Management (2001). 

 IFPRI: Ethiopia Strategy Support Programme II (https://www.ifpri.org/program/ethiopia-

strategy-support-program)  

 https://ethiopianagriculture.wordpress.com/    

 

Metodologické zdroje 

 OECD: Quality Standards for Development Evaluation (2010) 

 UNDP: Handbook on planning, monitoring and evaluation for development results (2009) 

 UNDP: Project-level evaluation – Guidance for conducting terminal evaluations of UNDP-

supported GEF-financed projects (2012) 

https://www.ifpri.org/program/ethiopia-strategy-support-program
https://www.ifpri.org/program/ethiopia-strategy-support-program
https://ethiopianagriculture.wordpress.com/
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 The World Bank: Handbook on impact evaluation – quantitative methods and practices 

(2010) 

 The World Bank: User-friendly handbook for mixed method evaluations (1997) 

 Bamberger, M – Rugh, J. – Mabry, L.: Real World Evaluation (2006) 

 HaskoningDHV CR a TIma Liberec: Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za 

období 2007 – 2013 (2009 – 2013) 

 FoRS a Česká evaluační společnost: Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů 

v rozvojových, humanitárních, vzdělávacích a osvětových projektech (2014) 

 



  

Příloha č. 7:  Přehled realizovaných rozhovorů 
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Datum Místo Instituce / Osoba(y) 

19.4.2016 Praha Ministerstvo zahraničních věcí (zadavatel) 

26.4.2016 Praha Česká rozvojová agentura 

    Člověk v tísni 

27.4.2016 Praha Česká zemědělská univerzita 

3.5.2016 Brno 
Člověk v tísni (interní evaluátor) – rozhovor prostřednictvím 
Skype 

6.5.2016 Praha Česká zemědělská univerzita  

9.5.2016 Praha Referenční skupina – evaluační metodologie (workshop) 

    Člověk v tísni (koordinátor sběru dat) 

  
  
  

30.5.2016 Addis Ababa ZÚ ČR 

    Ministry of Finance and Economic Cooperation 

31.5.2016 Addis Ababa ACDI-VOCA 

    Ambasáda Kanady - kanadská ODA 

    Mashav 

  Angacha woreda administrator, ředitel WADO - koordinační schůzka 

  Demboya woreda administrator, ředitel WADO - koordinační schůzka 

  Alaba Kulito ČvT - místní realizační tým (project manager) 

1.6.2016 Addis Ababa Ethiopian Seed Association 

    Delegace EU v Etiopii 

  Alaba Kulito 
woreda administrator, koordinátor WADO - koordinační 
schůzka 

  Awassa Člověk v tísni - programme manager 

2.6.2016 Awassa South Agricultural Institute  

    Awassa University 

3.6.2016 Awassa SNNPR Buerau of Agriculture 

6.6.2016 Alaba Kulito Woreda Administration - zástupci 4 kebelí 

    Člověk v tísni - místní realizační tým 

    WADO 

    školení tazatelů 

    Zástupci DA z nepodpořených kebelí 

7.6.2016 Awassa woreda administration 

    WADO (3 zástupci, vč. ředitele) 

    Zástupci DA z nepodpořených kebelí 

    školení tazatelů 

8.6.2016 Gerba Fandide Kebele Administrative 

    Fokusní skupina 

    Kooperativa 

    Pilotní ověření dotazníku 

9.6.2016 Amberecho Wasara Fokusní skupina 

    

Kebele Administrative 
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  Kuya Kebele Administrative 

    Fokusní skupina 

10.6.2016 Holegeba Fokusní skupina 

    Kebele Administrative 

    DA - skupinový rozhovor 

    Pilotní ověření dotazníku 

    Kooperativa 

11.6.2016 Gedebe Fokusní skupina 

    Kebele Administrative 

    DA - skupinový rozhovor 

13.6.2016 Demboya Woreda Administration 

    WADO 

    Zástupci DA z nepodpořených kebelí 

  Angacha DA z Ambericho Wasara (skupinový rozhovor) 

    Zástupce DA z Gerba Fandide 

14.6.2016 Kota Komboya Kooperativa 

    DA - skupinový rozhovor 

    Kebele Administrative 

    Fokusní skupina 

  Garamba Fokusní skupina 

    Kebele Administrative 

    DA - skupinový rozhovor 

    Producent drůbeže (tranformovaná kooperativa) 

15.6.2016 Shekate Fokusní skupina 

    Kebele Administrative 

    DA - skupinový rozhovor 

  Alaba Kulito WADO, woreda administration - debrífing 

16.6.2016 Shewako Fokusní skupina 

    Kebele Administrative 

    DA - skupinový rozhovor 

17.6.2016 Awassa SNNPR Finance and Economic Bureau (debrífing) 

  
  
  

8.9.2016 Praha Debrífing, předběžné závěry 

 

 V srpnu až září 2016 byly dodatečně realizovány dva telefonické rozhovory se zástupci státní správy 

na úrovni wored a dva rozhovory se zástupci realizátorů v ČR. 



  

Příloha č. 8:  Rámcové dotazy individuálních rozhovorů 

 Realizátoři 

 Místní kanceláře a zaměstnanci realizátorů 

 Lokální instituce na úrovni woredy 

 Administrátoři kebele 

 DA – navštívené kebele 

 DA – skupinové rozhovory mimo navštívené 

kebele 

 Fokusní skupiny – okruhy otázek 

  



Realizátoři a jejich místní kanceláře (Implementers and their field offices)  

1. Odkud přišla iniciativa realizovat projekt? Šlo o iniciativu partnera projektu, nebo vaši? 

2. Jakým způsobem jste identifikovali potřebu projektu tohoto typu? Z jakého důvodu jste se 

zaměřili právě na oblasti FTCs a obecně sektor drobných farmářů? V čem vidíte potenciál 

těchto aktivit a cílové skupiny pro rozvoj etiopského venkova? 

3. Jak jste našli partnera? Spolupracujete dlouhodobě? Co bylo přesně jeho rolí v projektu? 

4. Jak váš projekt hodnotí představitelé státní správy (ministerstvo) a regionální správa? Jak se 

obecně dívají na aktivity ZRS ČR v oblasti zemědělství? 

5. Probíhá nějaká koordinace s ostatními projekty ZRS ČR v oblasti podpory rozvoje zemědělství 

(konkrétně FTCs) v Etiopii? Jak jste zajistili, aby se vaše aktivity nedublovaly?  

6. Naopak, doplňovaly se jednotlivé projekty v něčem? Jak jste organizačně zajišťovali 

doplňkovost aktivit mezi jednotlivými projekty – především potom vzdělávacích aktivit? 

7. Probíhala nějaká koordinace s realizátory dalších rozvojových projektů v zemědělství 

v Etiopii? Nebo jste s realizátory projektů jiných donorů nepřišli do styku? Pokud ano, jakou 

roli hraje projekt mezi aktivitami zahraniční rozvojové spolupráce v Etiopii obecně? 

8. Jak jste vybírali konkrétní kebele / FTCs? 

9. Máte pocit, že  byly cílové kebele zvoleny správně? Co byste udělali jinak? 

10. Prosím uveďte, jak byli do projektu zapojeni různí aktéři? Zejména modeloví farmáři / 

ostatní. 

11. V čem se realizace projektu odlišovala od plánu, který jste formulovali v projektové 

dokumentaci? Co vás překvapilo (a proč vás to překvapilo) a jak jste na to reagovali? S jakými 

nepředvídatelnými obtížemi jste se při realizaci projektu setkali? 

12. Naplnila se očekávání, která jste do projektu vkládali? Jak projekt, z Vašeho pohledu, dosáhl 

vytyčených cílů? Kterých cílů nedosáhl a proč (chyba v intervenční logice, nedostatečná 

implementace, působení externích faktorů, které nebylo možné předvídat ani kontrolovat, 

atd.?) 

13. Jak hodnotíte kvalitativně? Vedly aktivity projektu skutečně k zvýšení potravinové 

soběstačnosti farmářů a jejich rodin a snížení negativního vlivu zemědělství na životní 

prostředí – to je zásadní logická vazba projektu? Proč ano / proč ne? Byl v tomto smyslu mezi 

jednotlivými projekty (fázemi projektu) nějaký rozdíl? 

14. Monitorujete nějak efektivitu vzdělávacích aktivit? Máte nějaké informace o tom, že 

vzdělávání skutečně vede ke změně zemědělských postupů, pěstování jiných/nových typů 

plodin? Jaké typy vzdělávání byly úspěšné a jaké nikoliv? 

15. Jak se díváte na udržitelnost podpořenýc kooperativů? Budou schopny své activity dál 

provozovat I bez vašeho příspěvku? Za jakých podmínek? Zvyšují příjmy zapojených 

zemědělců? 

16. Které komponenty projektu považujete za nejpřínosnější a měly by podle vás být dale 

replikovány? Co se naopak neosvědčilo? 

17. Jaké jsou dopady projektu v lokálních komunitách podpořených FTC? Projevuje se nějak? 

Sbíráte informace o tom, jak projekt v dané lokalitě působí? 

18. Jak vaše působení hodnotí představitelé lokálních komunit? Analyzovali jste? Realizovali jste 

nějaké aktivity pro získání zpětné vazby z lokální komunity? 

19. Zaznamenali jste nějaké neočekávané dopady projektů? Pozitivní i negativní? Vedly ke 

změnám v projektu? 



20. Jak projekt ovlivnil kritérium rovnosti mužů a žen? 

21. Měl projekt nějaké pozitivní nebo negativní dopady na životní prostředí? 

22. Monitorujete si nějak udržitelnost výsledků? Jak je organizačně a finančně zajištěné, aby 

podpořená FTC  nadále poskytovala služby místním farmářům ve vysoké kvalitě? Mají pro to 

dostatečnou kapacitu? 

23. Jsou lokální aktéři – zemědělci, představitelé komunit, atd. dostatečně kvalifikovaní na to, 

aby výsledky sami udrželi? Co jim případně chybí, kde jsou slabá místa? 

24. Jak ovlivní výsledky / dopady / udržitelnost projektů aktuální trendy v zemědělství v Etiopiii? 

Je nadále udržitelné podporovat tyto typy projektů, příp. za jakých podmínek? 

25. Jak jste zajišťovali vizibilitu ZRS ČR? Ví se o české podpoře projektu? 

26. Co považujete obecně za největší úspěch projektu? A co je naopak největší zklamání? 

27. Poučili jste se z projektu nějak pro realizaci dalších projektů? Co konkrétně jste zjistili? 

 



Implementers (local staff) 

1. Z jakého důvodu jste se zaměřili právě na oblasti FTCs a obecně sektor drobných farmářů? 

V čem vidíte potenciál těchto aktivit a cílové skupiny pro rozvoj etiopského venkova? Jakým 

způsobem jste identifikovali potřebu projektu tohoto typu?  

2. Probíhá nějaká koordinace s ostatními projekty ZRS ČR v oblasti podpory rozvoje zemědělství 

(konkrétně FTCs) v Etiopii? Jak jste zajistili, aby se vaše aktivity nedublovaly?  

3. Naopak, doplňovaly se jednotlivé projekty v něčem? Jak jste organizačně zajišťovali 

doplňkovost aktivit mezi jednotlivými projekty – především potom vzdělávacích aktivit? 

4. Probíhala nějaká koordinace s realizátory dalších rozvojových projektů v zemědělství 

v Etiopii? Nebo jste s realizátory projektů jiných donorů nepřišli do styku? Pokud ano, jakou 

roli hraje projekt mezi aktivitami zahraniční rozvojové spolupráce v Etiopii obecně? 

 

1. How did you choose the target kebeles? 

2. In your opinion, were these target kebeles and FTCs selected correctly or would you have 

different preferences?  

3. If the project would like to expand to other areas, which criteria should we use for selecting 

new FTCs which will be supported?  

4. How are the initiatives perceived by local farmers? Did they also see them as a relevant 

solution to their problems / needs? 

 

5. In your opinion, has the provided material support to FTCs been in line with FTCs needs? 

6. In your point of view, were the money spent well? Are there any instances where it could be 

spent more efficiently (regarding “value for money” approach)? 

7. Were the training activities efficient in your point of view?  

8. What typical issues did you encounter when it comes to “value for money”? Would it be 

possible to support more kebeles with the same money? 

9. Ask Damboya WADO only: In your opinion, what were the strengths and weaknesses of the 

training to WADO staff on the management of the Information Centre in Damboya Woreda? 

Does ICC in Damboya have enough resources for further operation? 

 

10. Can you tell me please how different stakeholders were involved in the preparation and 

implementation of the project? 

11. Did the project, in your point of view, achieve its goals? Which goals were not achieved and 

why? How do you assess the results of the project? 

12. In your opinion, which part project support was most beneficial? And which part of the 

project brought the smallest benefits?     

13. Did the education/training of DAs lead to enhanced quality of FTCs services? In what way? 

14. Did you note an increased interest among farmers to participate in the training? Why yes / 

no? How do you further motivate farmers to participate? 

15. What was, in your estimate, the share of ordinary farmers and model farmers on the 

trainings? Did it evolve in any way during the projects? 

16. Do, in your knowledge, the model farmers transmit the knowledge and innovations to 

ordinary farmers successfully? How are they motivated to do so? 



17. What is your experience with establishing tool banks? What went well and what were the 

challenges? Do you know how many farmers use it each month? Which tools are most in 

demand? 

18. Have farmers changed the way they work / their behavior as direct effect of the projects? In 

what way? Did they change their agricultural methods, grow more plants / breed more 

animals, etc?  

19. Did you monitor the effects of the project? How? Do you have data relevant to the goal of 

the project (raising living standards in rural areas, etc.)? 

20. Did you experience any unexpected impacts of the projects? Positive as well as negative? Did 

they lead to changes in projects? 

21. How do the representatives of local communities assess your project? 

22. Has the project brought any positive changes as well as negative problems to the community 

or local environment? 

23. Ask in Alaba especially: How did the projects change the position of poor women in the 

affected localities? 

24. Do you observe any impact of the project at the quality of nutrition in the affected kebeles? 

 

 

25. Do the supported FTCs still operate in the same scope / offer same services? With what 

limits? How did their role in local communities change? 

26. How did the FTCs evolve since the project? Did they implement new services, increased their 

capacities, etc.? Were there any follow-up projects? 

27. Who owns the facilities / technologies now? How is their financial sustainability ensured? 

28. Do the FTCs or other recipients (cooperatives) have sufficient resources for maintaining and 

repairing the outcomes / investments? Where do they have these resources from? 

29. Do you feel the management of supported cooperatives / informal groups have sufficient 

capacity and/or knowledge to run them successfully on their own and further evolve? 

30. Ask Damboya WADO only: Do you plan to provide any further support to your ICC? If so, 

what kind of support? 

31. What other obstacles or threats to sustainability do you perceive?  

32. Have you observed any replication attempts in non-supported kebeles? How is the good 

practice from the projects disseminated? 

 

33. What were your lessons? How did you change your practice in effect of the projects? Did you 

implement new methodologies, etc.? 

34. In your opinion, what would be the most effective way to further increase ordinary farmers' 

knowledge and skills? 



Lokální instituce na úrovni woredy (Local Public Bodies at the woreda level)  

1. Where did the initiative to realize these projects come from? 

2. Can you tell me please how were you involved in the preparation and implementation of the 

project? Was such involvement sufficient? 

 

3. In your opinion, were these target kebeles and FTCs selected correctly or would you have 

different preferences?  

4. If the project would like to expand to other areas, which criteria should we use for selecting 

new FTCs which will be supported?  

5. How are the initiatives perceived by local farmers? Did they also see them as a relevant 

solution to their problems / needs? 

6. Are there other initiatives in regions that follow the same way? Was there any coordination? 

 

7. In your opinion, has the provided material support to FTCs been in line with FTCs needs? 

8. In your point of view, were the money spent well? Are there any instances where it could be 

spent more efficiently (regarding “value for money” approach)? 

9. Were the training activities efficient in your point of view?  

10. What typical issues did you encounter when it comes to “value for money”? Would it be 

possible to support more kebeles with the same money? 

11. Ask Damboya WADO only: In your opinion, is the Information & Communication Center (ICC) 

in Damboya Woreda sufficiently equipped?  

 

12. Did the project, in your point of view, achieve its goals? Which goals were not achieved and 

why? How do you assess the results of the project? 

13. In your opinion, which part project support was most beneficial? And which part of the 

project brought the smallest benefits?     

14. Did the education/training of DAs lead to enhanced quality of FTCs services? In what way? 

15. Did you note an increased interest among farmers to participate in the training? Why yes / 

no? How do you further motivate farmers to participate? 

16. What was, in your estimate, the share of ordinary farmers and model farmers on the 

trainings? Did it evolve in any way during the projects? 

17. Do, in your knowledge, the model farmers transmit the knowledge and innovations to 

ordinary farmers successfully? How are they motivated to do so? 

18. Have farmers changed the way they work / their behavior as direct effect of the projects? In 

what way? Did they change their agricultural methods, grow more plants / breed more 

animals, etc?  

19. Did you monitor the effects of the project? How? Do you have data relevant to the goal of 

the project (raising living standards in rural areas, etc.)? 

20. Did you experience any unexpected impacts of the projects? Positive as well as negative? Did 

they lead to changes in projects? 

21. Has the project brought any positive changes as well as negative problems to the community 

or local environment? 

22. Ask in Alaba especially: How did the projects change the position of poor women in the 

affected localities? 



23. Do you observe any impact of the project at the quality of nutrition in the affected kebeles? 

 

 

24. Do the supported FTCs still operate in the same scope / offer same services? With what 

limits? How did their role in local communities change? 

25. How did the FTCs evolve since the project? Did they implement new services, increased their 

capacities, etc.? Were there any follow-up projects? 

26. Who owns the facilities / technologies now? How is their financial sustainability ensured? 

27. Do the FTCs or other recipients (cooperatives) have sufficient resources for maintaining and 

repairing the outcomes / investments? Where do they have these resources from? 

28. Do you feel the management of supported cooperatives / informal groups have sufficient 

capacity and/or knowledge to run them successfully on their own and further evolve? 

29. Ask Damboya WADO only: Do you plan to provide any further support to your ICC? If so, 

what kind of support? 

30. What other obstacles to sustainability do you perceive?  

31. Have you observed any replication attempts in non-supported kebeles? How is the good 

practice from the projects disseminated? 

 

32. What were your lessons? How did you change your practice in effect of the projects? Did you 

implement new methodologies, etc.? 

33. In your opinion, what would be the most effective way to further increase ordinary farmers' 

knowledge and skills? 

34. WADOs only: Does your WADO also work on awareness raising on good nutrition or is this 

done by the health authorities only? If also by WADO, what kind of support would you most 

appreciate? 

35. Does anyone provide support focusing on improving farmers' access to water through 

building wells and selling pumps in your region? 



Questions – kebele administrators 

 

1. Can you tell me please your opinion about CZU/PIN's project which supports FTCs and also 

about your cooperation with CZU/PIN? 

2. Do you know why your kebele was chosen? Were you consulted before the project started? 

3. Can you tell me please how were you involved in the preparation and implementation of the 

project? Was such involvement sufficient? 

4. Is the method of CDC projects (predominantly enhancing the services of selected farming 

training centers) relevant to the needs of Ethiopian agriculture sector? Is it the correct thing 

to do when we want to support as many ordinary farmers as possible? 

5. In your opinion, which part of PIN’s support was most beneficial for local farmers? 

6. In your opinion, which part of PIN’s support brought the smallest benefits?     

7. Has the project brought any negative problems to the community or local environment? 

8. Did the position of women change in your kebele in any way in direct effect of the project? 

9. What is your experience with the investment (processing center, breeding station)? What 

went well, where are the challenges, what did not go well? 

10. Has there been any change in the relation/cooperation between municipality (kebele) and 

FTC before and after the project? If yes, what kind of change was it?  

11. What would be, in your point of view, the most relevant task for rather small projects of a 

foreign donor (max. 1 mil. € ) when it comes to agriculture and rural development in your 

country? Where would such small project bring the biggest added value? 

 



DA‘s 

Identification 

1. How many farming households live in this Kebele? 

2. How many active model farmers live in this Kebele? 

3. During an average week, how many farmers come to FTC to ask for advice or other 

support? (any statistics available?) 

4. During an average week, how many farmers come to borrow or rent the tools? What kind of 

tools are requested most? 

5. Do you have any overview on how many model farmers have you trained in the past 

semesters? Do you have any attendance sheets? 

6. Can you tell me for each of the DAs working in this FTC how long have they worked here? 

7. Were you in 2010 already working at this FTC? If so, did anyone from the project visited 

you to ask you about your needs which should be addressed by the project? 

Training 

8. Helped you attended seminars and training to further development of your professional 

competences? 

9. Was attended seminar sessions and training focused and themed appropriately? Are there 

any areas / themes that you consider important and which would need to add to your further 

education? 

10. How did you choose the final beneficiaries (farmers), who participated in training 

(seminars) / programs of FTC? 

11. Did the project help your FTC to get the most important materials for training farmers or is 

still a lot missing? If so, what is missing? (Can we see the materials?) 

12. If local farmers ask you to train them on a topic that you don't know too much about, can 

you somewhere learn the missing knowledge? (e.g. request WADO for a training etc.) How 

do you develop your new trainings? 

13. Does your FTC cooperate with any research & technical institution? If so, which one? How 

often? What benefit you gained? 

Material support / Effecticity 

14. In the material support which you received, was there something what wasn’t necessary or 

brought you only little benefits? 

15. Did the project provided you with the most important working equipment or is there 

something very important missing? If so, what is missing? 

Cooperation 

16. How were you involved in the implementation of the project? Your participation in the 

project is voluntary or "forced / expected" from FTC management and/or WADO? 

17. To what extenet do other DAs share their know-how with you? If they do, how often? 

18. How easy or difficult is for you to secure the most essential resources required for FTC 

operate? 



19. For DAs in Damboya Woreda only: Have you ever visited the Information and 

Communication Centre in Damboya Woreda? If so, how often? 

20. For DAs in Damboya Woreda only: What do you think about the equipment and materials 

available in the Information & Communication Centre (ICC)? Are they sufficient? 

21. For DAs in Damboya Woreda only: What are your main reason for visiting ICC? What 

kind of ICC’s support do you appreciate most? 

22. What has been your experience with local investment (processing units, community seed 

banks, etc.)? What went well, what were the challenges? 

Efficiency (effectiveness) / impacts 

23. Was fulfilled your expectations that you have to put into the project? How the project had 

help to you? Conversely, harmed you the project in some way? 

24. What surpirced you? Have you noticed any other unexpected impact of the projects? Both 

positive and/or negative? Led that to changes in the project? 

25. Out of the support which the project provided, which was the most useful for your FTC and 

local farmers? Why? In your opinion, which of the provided support had no or only little 

benefits? 

26. How the project affected the economy of the local farmers? Have been there any 

improvements in economic performance (production volume, turnover margin, net income, 

etc.)? Alternatively, it's there something you expect in the future? As these impacts are 

validating, what data you have available? 

27. Has the project any negative impacts on the local community? For example, does the 

deterioration of relations between the farmers? 

28. Has the project brought any positive changes or negative problems to local environment? 

What was the impact on the level of families? 

29. What was the proportion of men and women in the project activities? Approximately 

corresponded to the ratio between male and female farmers in your Kebele? If not, why? 

30. In your opinion, could the project be designed in a way that would benefit more FTCs as 

well as farmers? 

Sustainability 

31. Does, in your opinion FTC chance to act effectively after the completion of project? Why 

yes, under what conditions? What prevents sustain project results? What must be fulfilled to 

further press ahead with its activities and further develop them? 

32. Which activities bring your FTC the highest income? How do you finance your services? 

33. Did you introduce any new services in the last 2 years? 

34. Are the results disseminated beyond the immediate circle of recipients – mainly model 

farmers? Does work the model of distribution of knowledge and innovation according to 

your experience, through innovation model farmers? Does also other farmers (who were not 

directly involved in the project) changes the way of their farming? 

Conclusion 

35. What are you considering generally as the biggest success of the project? And what is 

contrary biggest disappointment? Do you have any recommendations for the future? 



Questions – DA group interviews 

 

1. During an average week, how many farmers come to FTC to ask for advice or other support? 
(any statistics available?) 

 

2. During an average week, how many farmers come to borrow or rent the tools? What kind of 
tools are requested most? Is there any trend in the last 4 years? 

 
 

3. Do you have any overview on how many model farmers have you trained in the past 
semesters? 

 
4. Do you develop your own training materials / trainings or do you basically use those from the 

project over again? What is the source of your trainings? 
 
 

5. If local farmers ask you to train them on a topic that you don't know too much about, can you 
somewhere learn the missing knowledge? (e.g. request WADO for a training etc.) 

 
 

6. Did the project help your FTC to get the most important materials for training farmers or is still 
a lot missing? If so, what is missing? 

 
 

7. Did the project provided you with the most important working equipment or is there something 
very important missing? If so, what is missing?  

 
 

8. In the material support which you received, was there something what wasn’t necessary or 
brought you only little benefits?  

 
 

9. Did the project help you to gain any new know-how? If so, what know-how? How do you use 
it? 

 
 

10. How do you share your know-how and knowledge among yourselves? And do you also 
exchange knowledge with DAs from FTCs that were not part of the project? 

 
 

11. Which activities bring your FTC the highest income?  
 
 

12. Did the activities of your FTC change in any way since you received the support? 
 
 

13. In your opinion, which main long-term benefits of the project's support brought to you? 
 
 

14. Has the project brought any negative problems to the community or local environment? 
 

15. What was the effect of the project at the position of women in the local communities? 
 



FG – okruhy 

 

1. How often do you visit local FTC? 

2. What kind of support do you expect most from local FTC? 

3. Do the FTC provide services that are useful to you? What kind of FTC’s support is the most 

useful?  

4. Are there any services which you would like to receive but FTC doesn’t provide it?  

5. What do you think is the main weaknesses of local FTC? What should be improved? 

6. In the past ca. 4 years, CDC provided to local FTC seeds, materials, working equipment etc. 

They also provided guidance and trainings in technologies and tested them on demonstration 

fields. In your opinion, has such support to the local FTC also benefited local farmers? If not, 

why? If yes, why? 

7. Has the project brought any negative problems to the community? 

8. Did the support affect local environment? How exactly? 

9. Did CDC support to the local FTC help you to start growing a new crop or to apply any new 

methods? If so, what crop/ method?  

10. FTC has examples of many crops, agricultural methods and equipment. To what extent can 

these practices demonstrated at FTC be replicated by ordinary farmers? 

11. Have you ever participated in a training provided by local model farmer (who was previously 

trained by FTC)? If so, what were the strenghts and weaknesses of the training? 

12. DId you receive any training directly from the experts of the project? 

13. Is it a good thing that the projects relied on model farmers? Do they share the new 

technologies with you? Or should the supporrt be directed differently? 

14. Do you prefer to receive training from FTC's Development Agent or from a local model 

farmer? Why? 

15. What kind of training is for you the best - do you prefer short-term (e.g. 2 days) trainings 

focusing on very specific topic that you choose or do you prefer long-term (e.g. several weeks 

or months long) training covering many topics? 

16. What change in your farming did you experience in the last 3-4 years? To what extent was 

this change caused by the FTC activities? 

17. Do you have any idea on what would most help you most to improve your farming and to 

gain bigger harvest and income?  



18. What has been your experience with local investment (processing center, mills, storage, 

etc.)? Do you use the capacities? What went well, what were the challenges?  



  

Příloha č. 9:  Zpracovaný dotazník 

  



 

Evaluation of Czech Development Cooperation projects in agriculture in 
Ethiopia 

 

Farmer questionnaire 
 
Name of the interviewer:……………………… 

Date:……………………. 

Kebele:……………………………. 

Section I: Introduction 

Good morning/afternoon, 

My name is _____________. We have been entrusted by the Ministry of Foreign Relations of the Czech 

Republic to evaluate projects that were supported by the Ministry in Ethiopia. One of those projects was 

also implemented in your kebele. 

In the evaluation we would like to find out what kind of impact and effects these projects are experienced 

by local farmers – who should be the ones who benefit. Therefore we address you with this questionnaire. 

Your participation will contribute a lot to our analysis. I would therefore kindly asky ou for a little of your 

time (about 20 minutes) for an interview. Some of the interview questions will involve your private life. 

However, your name will not be written on the questionnaire and your answers will be completely 

anonymous.  

Thus, once again assuring you that your response will be kept confidential, I request your truthful and keen 

response for the questionnaire. Your cooperation might directly contribute to raising the quality of support 

of the Czech Republic to Ethiopian farmers! 

 

Section II: General information 

1. Are you a model farmer 

 Yes – thank the respondent and end the interview!!! 

 No 

2. Male / Female:……………………………………………. 
3. What is your age?:………………………………………………………. 
4. Are you member of a cooperative or informal group of farmer in your kebele that was supported by a 

Czech project? 

 Yes 

 No 

 Don’t want to answer 

 

Section III: Core questionnaire 

5. Do you know the development agents of your kebele? (only one answer possible) 

 Yes 

 No 

 Don’t know / don’t answer 



 

6. Do you know what kind of services your local FTC provides? (multiple answers possible) 

o doesn't know ( skip to question 8!)   
o provide advice    
o provide trainings    
o rent tools    
o show examples of agricultural practices 
o promote new plants 
o provide FREE material support  
o SELL agricultural inputs  
o provides veterinary services 
o Other services, please specify: 

1:……………………………………………………………………………………………………………….. 

2:……………………………………………………………………………………………………………….. 

3:……………………………………………………………………………………………………………….. 

4:……………………………………………………………………………………………………………….. 

5:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Please tell us how often you use the provided services in the last year?  
(ask only those which the respondent recorded in the question 6 above!; tick appropriate box)  

 min. 
once / 
week 

more than 
once / 
month 

ca. 
once / 
month 

ca. once 
/ 
quarter 

ca. once 
or twice 
/ year 

only once 
or twice 
ever 

never 

provide advice        

provide trainings        

rent tools        

show examples of agricultural 
practices 

       

promote new plants        

provide free material support        

sell agricultural inputs        

provides veterinary services        

Other 1:        

Other 2:        

Other 3:        

Other 4:        

Other 5:        

 

7.1  Ask only if the respondent choose “only once or twice ever” or “never” in all recorded instances! 

 Why do you never or almost never use the FTC services? (record open reply into box bellow) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

8. Is there any service you would like to use, but it is missing – the FTC does not offer it? Please specify: 
(record open reply into box bellow) 

 

 

 

 

9. Does local FTC rent tools to farmers (if yes), what is the price and which tool were rented?         
(only one answer possible) 

 Yes 
 No ( record why not into 9.1 and skip to question 10!) 

 Don’t know ( skip to question 10!) 

9.1  If yes, please specify what tools you personally rented in last year, how often and how much 
you paid.    (specify in the box bellow, if no tools rented, ask and record why) 

 

 

 

9.2  If yes, do you find the price of the renting appropriate? (only one answer possible) 

 Definitely yes 

 Rather yes 

 Rather no 

 Definitely no 

 Don’t know, cannot answer 
 

10. In the past 1 YEAR, did you receive any training from a local development agent?  
(only one answer possible) 

 Yes 

 No ( skip to question 10.3!) 

 Don’t know( skip to question 11!) 

10.1  If yes, please specify the exact topics of all trainings you received: (record open reply into box) 

 

 

 

 

10.2  If yes, did you find the trainings useful and applicable in your farming?  
(only one answer possible; after answering skip to question 11!) 

 Definitely yes 

 Rather yes 

 Rather no 

 Definitely no 

 Don’t know, cannot answer 

 

 

 

• 
• 
• 
• 
• 
 

• 
• 
• 
• 
• 
 



 

10.3  If no, please specify the reason: (multiple answers possible) 

o I don’t know there were any trainings, did not get the information 
o I don’t have time to attend 
o It would be too difficult / expensive for me to reach the place of the training 
o The topics were not relevant for me 
o Trainings were paid I could not afford it 
o Other reason, please specify:………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Please tell me, how beneficial / useful the services of your FTC are for your farming: 

 Big benefit 

 Medium benefit 

 Low benefit 

 No benefit at all 

 Don’t know 
 

12. Did the services of your FTC, in your point of view, improve in the last 3-4 years (in terms of their 
usefulness to your farming)? (only one answer possible) 

 Definitely more useful 

 Rather more useful 

 Rather no, did not register any improvement, services are more or less the same 

 Definitely no, the services are actually less useful 

 Don’t know, cannot answer 

12.1: Room for additional comments to the question above. (record relevant information) 

 

 

 

13. Please tell us, which types of FTC support (services) is the most beneficial / important for your farming 
(please specify 3 types of support / services)? (multiple answers possible) 

o doesn't know   
o provide advice    
o provide trainings    
o rent tools    
o show examples of agricultural practices 
o promote new plants 
o provide FREE material support  
o SELL agricultural inputs  
o provides veterinary services 
o Other services, please specify: 

1:……………………………………………………………………………………………………………….. 

2:……………………………………………………………………………………………………………….. 

3:……………………………………………………………………………………………………………….. 

4:……………………………………………………………………………………………………………….. 

5:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

14. Did you, in the last 3 – 4 years, start growing any new plants (or started to breed new animals) as a 
result of FTC’s support?  (if not, write “no”, if yes, list – specify the new plants / animals) 

 

 

 

15. Did you, since 2012, apply any NEW FARMING TECHNIQUES  (methods of land cultivation, harvesting, 
processing etc.) as a result of FTC’s support? 
(if not, write “no”, if yes, list – specify the new techniques – be as specific as possible) 

 

 

 

 

16. Do you know any model farmers that live in your kebele? (only one answer possible) 

 Yes 

 No ( skip to question 18!) 

 Don’t know, cannot answer. ( skip to question 18!) 
 

17. In the past two years, did any of the model farmers provide you any support (advice, guidance, etc.)? 
(multiple answers possible) 

o Yes, model farmer visited me at my fields and provided advice. 
o Yes, model farmer invited me to his / her fields and provided demonstration and advice. 
o Yes, model farmer provided me with specific advice at other occasions. 
o No, no support. 
o Don’t know. 

 
18. Did your meals improve as a direct effect of FTC’s support? Do your meals have higher nutrition values? 

(only one answer possible) 
 Definitely yes 

 Rather yes 

 Rather no 

 Definitely no 

 Don’t know, cannot answer 

18.1: Room for additional comments to the question above. (record relevant information) 

 

 

 

 

 

 

 

• 
• 
• 
• 
• 
 

• 
• 
• 
• 
• 
 

 



 

19. Please give us some details on your farming and results – please estimate comparison of today and 3-4 
years ago: (please fill in the table below) 

indicator 3-4 years ago Today / last harvest 

Number of plants grown - total   

Number of plants grown in dry season   

Number of sorts of animals    

Number of animals total   

Number of ingredients from which you 
typically cook produced at your home 

  

 

Indicator dramatic 
decrease 

(below 50%) 

significant 
decrease 
(50-75%) 

moderate 
decrease 

(75-100%) 
NO CHANGE 

moderate 
increase 

(100-125%) 

significant 
increase 

(125-150%) 

dramatic 
increase 

(over 150%) 

Yields of your key crops per plot        

Plots on which you work        

Costs of inputs (seeds, fertilizers, etc.) 
of your farming 

       

Income (net profit) of selling of your 
production 

       

Share of production sold on the market        
 

19.1: Any other comments to the entered data: (record relevant information)    

 

 

 

 

 

 
20. Did the changes in your farming have any (positive as well as negative) effects on local environment? 

(record open reply into box bellow) 
 

 

 

 
21. ASK ONLY FEMALES: Do you feel that your position in your community did change in any way due to the 

support of FTC?  (record open reply into box bellow) 
 

 

 

 
 

22. What should be improved in the operation of FTCs? What do you think is the main weaknesses of local 
FTC? What should the development agents focus on in the future? (record open reply into box bellow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THANK YOU FOR YOUR REPLIES! 



በኢትዮጵያ የ ግብርና ዘርፍ ውስጥ በቼክ ልማታዊ ተራዕዶ ትብብር  

ስለተሠሩት ሥራዎች መገ ምገ ሚያ ቅፅ 
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የ ገ በሬዎች መጠይቅ 

የ ቃለ-መጠይቁ አድራጊ ሙሉ ሥም፡         

ቀን፡        

ቀበሌ፡        

 

ክፍል አንድ - መግቢያ 

እንደምን አረፈዳችሁ / ዋላችሁ (ጤና ይስጥልን) 

 

እኔ ስሜ       የ ተባልኩ በቼክ ሪፐብሊክ የ ውጭ ግንኙነ ት ሚኒስቴር ድጋፍ በኢትዮጵያ 
የ ግብርናው ዘርፍ ስለተካሄዱት ሥራዎች ለመገ ምገ ም የ ተወከልን ሲሆን ፤  ድጋፉም ከተሰጣቸው ሰፍራዎች መካከልም አንዱ በእናንተ ቀበሌ 
ውስጥ ይገ ኛል:: 

የ ዚህ ቃለ-መጠይቅ ዋና ዓላማ ድጋፉን ባገ ኙት የ አካባቢያችሁ የ ግብርናው ባለሞያዎች ላይ የ መጣውን ተፅ እኖና ለውጥ ግምገ ማም 
ለማድረግና ለማወቅ ነ ው:: 

 

የ እርስዎም ትብብር ለዚሁ ሥራችን ትልቅ አስተዋእፆ ይኖረዋል ፤  ትንሽ ጊዜዎን (አንድ 20 ደቂቃ ያህልም) እንዲሰጡንና ይህን 
ቃለ-መጠይቅ እንድንሞላ በትህትና እጠይቆታለሁ:: ምንም እንኳን ግላዊ ሕይወቶን የ ሚመለከቱ ጥያቄዎች ሊኖሩ ቢችሉም በኛ በኩል ግን 
ሥምዎትን እንደማንገ ልፅ ና ምላሾትም ሁሉ በሚስጥር እንደሚያዙ ከወዲሁ ልናረጋግጥልዎ እንወዳለን:: 

 

የ ምላሽዎን ፍጹም ሚስጥራዊነ ት በድጋሚ እያረጋገ ጥንልዎት ፣  ምላሽዎ ለቀጣዩ የ ቼክ ሪፐብሊክ የ ውጭ ግንኙነ ት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ 
ለሚያደረጋቸው መሰል ድጋፎች ትልቅ ሚና እንደሚሰጡ በማሰብ በእውነ ትና በግልፅ ነ ት እንዲሰጡን አሁንም በትህትናና በአክብሮት 
እንጠይቃለን:: 

 

ክፍል ሁለት - አጠቃላይ ጥያቄዎች 

1. ሞዴል ገ በሬ ኖት? 

o አዎ - (ምላሹ አዎ ከሆነ ፣  ገ በሬውን/መላሹን በማመስገ ን መጠይቁን ማቆም) 
o አይ 

 

2. ፆታ፡   ወንድ   ሴት  

 

3. እድሜ፡      

 

4. ባሉበት ቀበሌ ስር በቼክ መንግሥት በሚረዳው የ ገ በሬዎች ማሕበር ወይም ቡድን ውሥጥ አባል ነ ዎት?  

o አዎ 
o አይደለሁም 
o ምላሽ መስጠት አልፈልግም  

 

 



በኢትዮጵያ የ ግብርና ዘርፍ ውስጥ በቼክ ልማታዊ ተራዕዶ ትብብር  

ስለተሠሩት ሥራዎች መገ ምገ ሚያ ቅፅ 
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ክፍል ሦስት - ወሳኝ ጥያቄዎች 

5. በቀበሌዎት ውስጥ ያለውን የ ልማቱ ተረእዶ ተወካዮችን ያውቃሉ?  
(አንድ መልስ ብቻ) 

o አዎ 
o አይደለሁም 
o አላውቅም / ምላሽ መስጠት አልፈልግም 

 

6. በአካባቢዎ ያለውን የ ገ በሬዎች የ ሥልጠና ተቋም የ ሚሠጣቸውን አግልግሎቶች ያውቃሉ? 

 አላውቅም (ወደ ጥያቄ ቁ.8 ይለፉ) 

 የ ምክር አገ ልግሎት 

 ሥልጠና 

 የ መሥሪያ ዕቃዎች ኪራይ 

 የ ግብረና ተሞክሮዎችን ምሳሌ ማሳየ ት 

 አዳዲስ ተክሎችን ማስተዋወቅ 

 በነ ፃ  የ መሳሪያዎች ድጋፍ ማድረግ 

 የ ግብርና ግብዓቶች ሽያጭ 

 የ እንስሳት የ ህክምና አገ ልግሎቶች 

 ሌሎች ያልተጠቀሱ ካሉ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

7. እባክዎ ባለፈው ዓመት ምን ያህል የ አገ ልግሎቱ ተጠቃሚ እንደነ በሩ ይግለፁልን? 

(በጥያቄ ቁ. 6 ላይ ለተመለሱት ጥያቄዎች ብቻ - በሚመለከቱት ሳጥኖች ውስጥ ምልክት ያድርጉ) 

 

በሳምንት 
ቢያንስ  
አንዴ 

በወር 
ከአንዴ 
በላይ 

በወር 
አንዴ 

በሦስት 
ወር 
አንዴ 

በዓመት 
አንዴ 
ወይም 
ሁለቴ 

አንዴ 
ወይም 
ሁለቴ 
ብቻ 

በጭራሽ 

የ ምክር አገ ልግሎት        

ሥልጠና        

የ መሥሪያ ዕቃዎች ኪራይ        

የ ግብረና ተሞክሮዎችን ምሳሌ 
ማሳየ ት 

       



በኢትዮጵያ የ ግብርና ዘርፍ ውስጥ በቼክ ልማታዊ ተራዕዶ ትብብር  

ስለተሠሩት ሥራዎች መገ ምገ ሚያ ቅፅ 
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አዳዲስ ተክሎችን ማስተዋወቅ        

ነ ፃ  የ መሳሪያዎች ድጋፍ 
ማድረግ 

       

የ ግብርና ግብዓቶች ሽያጭ        

የ እንስሳት የ ህክምና 
አገ ልግሎቶች 

       

ሌሎች 1፡         

ሌሎች 2፡         

ሌሎች 3፡         

ሌሎች 4፡         

ሌሎች 5፡         

 

7.1  የ ሚከተለውን ጥያቄ ‹‹አንዴ ወይም ሁለቴ ብቻ›› እና ‹‹በጭራሽ›› ተብለው ለተመለሱት ብቻ የ ሚጠየ ቅ!   

ለምን በጭራሽ ወይም አንዴ ወይም ሁለቴ ብቻ የ ገ በሬዎች የ ሥልጠና ተቋም የ አገ ልግሎቱ ተጠቃሚ ሆኑ?  
 

 

 

 

8. በገ በሬዎች የ ሥልጠና ተቋም ያልተካተተ ነ ገ ር ግን እርስዎ የ ሚፈልጉት አገ ልግሎት አለ? እባክዎትን ይግለጹልን (መልሱን ከዚህ 

በታች ባለው ባዶ ቦታ ይፃ ፉ)  

 

 

 

 

 

9. በአካባቢዎ ያለው የ ገ በሬዎች የ ሥልጠና ተቋም የ እጅ መሳሪያዎች የ ኪራይ አገ ልግሎት አለው? (ካለው)፣  በስንት ነ ው 
የ ሚያከራየ ው? የ ዕቃውስ ዓይነ ት ምንድን ነ ው? (አንድ መልስ ብቻ)  

o አዎ 
o አይ (ካላከራየ  ለምን? የ ሚለውን በጥያቄ ቁ. 9.1 ላይ ምላሽ በመስጠት ወደ ጥያቄ ቁ. 10 ይሻገ ሩ) 
o አላውቅም (ወደ ጥያቄ ቁ.10 ይሻገ ሩ) 

 

9.1.  መልስዎ አዎን ከሆነ ፣  እባክዎን በግልዎ ባለፈው አመት ምን አይነ ት መሳራያ(ዎች) ፤  ለምን  ያህል ጊዜ እና በምን 

ያህል ዋጋ እንደተከራዩ ይግለጹ፤  (መልሱን ከዚህ በታች ባለው ባዶ ቦታ ይፃ ፉ፤  ተከራይተው ካላወቁ ፣  ለምን 

እንዳልተከራዩ ጠይቀው ምክንያቱን ይመዝግብ) 

 

   

   

   

   

 

9.2.  መልስዎ አዎን ከሆነ ፣  የ ኪራዩ ዋጋ ተመጣጣኝ ሆኖ አግኝተውታል?  



በኢትዮጵያ የ ግብርና ዘርፍ ውስጥ በቼክ ልማታዊ ተራዕዶ ትብብር  

ስለተሠሩት ሥራዎች መገ ምገ ሚያ ቅፅ 
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  (አንድ መልስ ብቻ) 

o በእርግጠኝነ ት ተመጣጣኝ ነ ው፣  
o በአንፃ ራዊነ ት ተመጣጣኝ ነ ው፣  
o በአንፃ ራዊነ ት ተመጣጣኝ አይደለም፣  
o በእርግጠኝነ ት ተመጣጣኝ አይደለም፣  
o እንደዚህ ነ ው ብዬ መመለስ አልችልም/ይቸግረኛል፣  

 

10.  ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ በአካባቢዎ ካለው ከገ በሬዎች የ ስልጠና ተቋም የ ወሰዱት ስልጠና አለ?   

(አንድ መልስ ብቻ) 

o አዎን 
o የ ለም (ከሌለ ወደ ጥያቄ ቁ. 1ዐ.3 ይሂዱ!) 
o አላውቅም (ካላወቁ ወደ ጥያቄ ቁ. 11 ይሂዱ!) 

 

10.1. መልስዎ አዎን ከሆነ  እባክዎን የ ወሰዱዋቸውን ስልጠናዎች ይጥቀሱ፣  ምላሹን ከዚህ በታች ባለው ባዶ ቦታ ይፃ ፉ፤    

   

   

   

   

 

10.2. መልስዎ አዎን ከሆነ  የ ወሰዱት ስልጠና ለእርሶ የ ግብርና ስራ ጠቃሚና ተስማሚ ነ በር?  

(አንድ መልስ ብቻ፣  ከመልሱ በኋላ ወደ ጥያቄ ቁ. 11 ይሻገ ሩ) 

o በእርግጠኝነ ት ተመጣጣኝ ነ ው፣  
o በአንፃ ራዊነ ት ተመጣጣኝ ነ ው፣  
o በአንፃ ራዊነ ት ተመጣጣኝ አይደለም፣  
o በእርግጠኝነ ት ተመጣጣኝ አይደለም፣  
o እንደዚህ ነ ው ብዬ መመለስ አልችልም/ይቸግረኛል፣  

 

10.3. መልስዎ አይ ከሆነ ፣  እባክዎ ምክንያቱን ይግለፁልን፡  (ከአንድ በላይ መልስ ሊኖር ይችላል) 

 መረጃው ስለሌለኝ ሥልጠና መኖሩን አላውቅም፣  

 ሥልጠናውን የ ምከታተልበት ጊዜ የ ለኝም፣  

 ሥልጠናው የ ሚሠጥበት ቦታ ለኔ በጣም የ ማይመች / ወጪ የ ሚያበዛብኝ ነ ው፣  

 የ ሥልጠናው ርእስ ለኔ የ ሚሆን አይደለም፣  

 የ ሥልጠናውን ክፍያ መክፈል አልችልም፣  

 እባክዎት ሌላ ምክንያት ካለዎት ቢገ ልፁልን፡          
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11.  እባክዎት፣  የ ገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ ለግብርና ሥራዎ ምን ያህል እንደጠቀመዎት / እንደረዳዎት ቢገ ልፁልን፤  

o በጣም ጠቅሞኛል፣  
o በመጠኑ ጠቅሞኛል፣  
o በትንሹ ጠቅሞኛል፣  
o ምንም አልጠቀመኝም፣  
o አላውቅም፣   

 

12.  ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከላችሁ የ ሚያገ ኙት አገ ልግሎቶች፣  በእርሶ እይታ ላለፉት 3 - 4 ዓመታት ውስጥ መሻሻል አሳይቷል? 

(የ እርስዎን የ ግብርና ሥራ ከመደገ ፍ አንጻር) 

(አንድ መልስ ብቻ) 

o በጣም ብዙ ጠቅሞኛል፣  
o በአንፃ ራዊነ ት ብዙ ጠቅሞኛል፣  
o በአንፃ ራዊነ ት ብዙም አልጠቀመኝም ፣  አነ ሰም በዛም አገ ልግሎቶቹ ሁሌም ተመሳሳይ ናቸው፣  
o ምንም አልጠቀመኝም ፣  አገ ልግሎቶቹ እምብዛም ጥቅም የ ላቸውም፣  
o አላውቅም ፣  እንዲህ ነ ው ብዬ ለመመለስ እቸገ ራለሁ፣  

 

12.1. ከላይ ላለው ጥያቄ ተጨማሪ አስተያት መስጫ. (ተዛማችንት ያላቸውን መረጃዎች ብቻ ይመዝግቡ) 

 

 

 

13.  እባክዎት፣  የ ገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ ከሚሰጣቸው አገ ልግሎቶቹ መካከል ለግብርና ሥራዎ በጣም አስፈላጊዎችና ጠቃሚዎች ሆነ ው 

ያገ ኙትን ቢነ ግሩን፤  

 አላውቅም  

 የ ምክር አገ ልግሎት 

 ሥልጠና 

 የ መሥሪያ ዕቃዎች ኪራይ 

 የ ግብርና ተሞክሮዎችን ምሳሌ ማሳየ ት 

 አዳዲስ ተክሎችን ማስተዋወቅ 

 በነ ፃ  የ መሳሪያዎች ድጋፍ ማድረግ 

 የ ግብርና ግብዓቶች ሽያጭ 

 የ እንስሳ የ ህክምና አገ ልግሎቶች 

 ሌሎች ያልተጠቀሱ ካሉ 
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 ገፅ 6 / 8 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

14. ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት ውስጥ ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ ባገ ኙት ድጋፍ አማካኝነ ት የ ጀመሩት አዲስ ዓይነ ት ተክል ወይም 

የ እንስሳት እርባታ አለዎት? 

(ከሌለ ‹‹የ ለም›› ብልው ይፃ ፉ ፣  ካለ ዓይነ ቶቹን በዝርዝር ይፃ ፉልን) 

 

   

   

   

   

 

 

15.  ከ 2012 ጀምሮ፣  አዲስ ዓይነ ት የ ግብርና አሠራር መንገ ዶችን መጠቀም ጀምረዋል? (ለምሳሌ፡  መሬትን የ ማልማት ፣  አዝመራን 

የ መሰብሰብ እና የ መሳሰሉትን የ ማሻሻያ መንገ ዶች …) ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ ባገ ኙት ድጋፍ አማካኝነ ት? 

(ከሌለ ‹‹የ ለም›› ብልው ይፃ ፉ ፣  ካለ በትክክል የ ተጠቀሙትን መንገ ዶቹ ብቻ በግልፅ ይፃ ፉልን) 

 

   

   

   

   

 

16.  በእርሶ ቀበሌ ውስጥ የ ሚኖር ሞዴል ገ በሬ ያውቃሉ? 

(አንድ መልስ ብቻ) 

o አዎን 
o የ ለም (ከሌለ ወደ ጥያቄ ቁ. 18 ይሂዱ!) 
o አላውቅም (ካላወቁ ወደ ጥያቄ ቁ. 18 ይሂዱ!) 

 

17.  ላለፉት ሁለት ዓመታት፣  ከሞዴል ገ በሬዎቹ መካከል እርዳታ ያደረገ ልዎሎት ገ በሬ አለ? (ለምሳሌ፡  ምክር ፣  መመሪያ ፣  

የ መሳሰሉት) 

(ከአንድ በላይ መልስ ይቻላል) 

 አዎ፣  በሥራዬ ቦታ መጥቶ ምክር የ ለገ ሰኝ አለ፣  

 አዎ፣  በሥራ ቦታ ወስዶኝ/ዳኝ አሰራራቸውን ያሳዩኝና ምክር የ ለገ ሱኝ አሉ፣  

 አዎ፣  በአንድ ወቅት ለአንድ ጉዳይ ምክር የ ለገ ሰኝ ሞዴል ገ በሬ አለ፣  
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 አይ፣  ምንም እርዳታ አላገ ኘሁም፣  

 አላውቅም፣  
 

18.  ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ ባገ ኙት ድጋፍ አማካኝነ ት እቤትዎ የ ሚመገ ቡት ምግብ ላይ መሻሻል አምጥቶሎታ? የ ተመጣጠነ  

የ ዓመጋገ ብ ሥርዓትን ይጠቀማሉ? 

(አንድ መልስ ብቻ) 

o በእርግጠኝነ ት አዎ፣  
o በአንፃ ራዊነ ት አዎ፣  
o በአንፃ ራዊነ ት አይደለም፣  
o በእርግጠኝነ ት አይደለም፣  
o እንደዚህ ነ ው ብዬ መመለስ አልችልም/ይቸግረኛል፣  

 

 

 

18.1. ከላይ ላለው ጥያቄ ተጨማሪ አስተያየ ት መስጫ. (ተዛማጅነ ት ያላቸውን መረጃዎች ብቻ ይመዝግቡ) 

 

 

 

 

19. እበክዎን፣  ስለ ግብርና ሥራዎና የ ሚያገ ኙትን ውጤት ቢገ ልፁልን፤  እባክዎን ዛሬ ላይ ያሉበትን ከዛሬ 3 እና 4 ዓመት በፊት 

ከነ በሩበት ሁኔታ ጋር እያነ ጻጸሩም ያስቀምጡልን፡  (እባክዎን ከታች ያለውን ሠንጠረዥ ይጠቀሙ) 

ማሳያ ከ3 እና 4 ዓመት በፊት የ ነ በረ ዛሬ/የ መጨረሻው የ አዝመራ ጊዜ 

ጠቅላላ የ ተክሎች ብዛት   

በበጋው ወቅት የ ተተከሉ ተክሎች ብዛት   

የ ሚያረቡት የ እንስሳት ዓይነ ት ብዛት   

ጠቅላላ የ ሚያረቡት የ እንስሳት ብዛት   

በቤትዎ ለምግብ ፍጆታነ ት የ ሚጠቀሙት ብዛት   

 

ማሳያ 

እ. በጣም 
የ ወረደ 
(ከ50 % 
በታች) 

በጣም 
የ ወረደ 
(ከ50 - 
75%) 

በመጠኑ 
የ ቀነ ሰ 

(ከ75 - 
100%) 

ምንም ለውጥ 
የ ለም 

በመጠኑ 
የጨመረ 

(ከ100 - 
125%) 

በጣም 
የጨመረ 

(ከ125 - 
150%) 

እ. በጣም 
የጨመረ 

(ከ150% 
በላይ) 

በየ ማሳው የ ሚሰበሰበው የ ዋና ምርቶች 
ገ ቢ 

       

የ ሚሰሩበት ማሳ 
       

የ ግብርናዎ ወጪዎችዎ (የ ዘር ፍሬ፣  
ማዳበሪያና፣  የ መሳሰሉት)  

       

ከምርትዎ የ ሚያገ ኙት የ ተጣራ ትርፍ        

በገ በያ ውስጥ ያሎት የ ምርት አቅርቦት 
ድርሻ 

       

 

 



በኢትዮጵያ የ ግብርና ዘርፍ ውስጥ በቼክ ልማታዊ ተራዕዶ ትብብር  

ስለተሠሩት ሥራዎች መገ ምገ ሚያ ቅፅ 

 

 

 ገፅ 8 / 8 

19.1. ከላይ ላለው ጥያቄ ተጨማሪ አስተያት መስጫ. (ተዛማጅነ ት ያላቸውን መረጃዎች ብቻ ይመዝግቡ) 

 

 

 

 

20. በግብርና ሥራዎ መለወጥ ምክንያት በአካባቢዎ የ ፈጠረው መልካምም ሆነ  መጥፎ ክስተት አለ?  

(ከታች ባለው ባዶ ቦታ ላይ ግልፅ የ ሆነ  ምላሽዎን ይመዝግቡ) 

 

 

 

 

21. ለሴቶች ብቻ፡  ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከል ካገ ኙት ድጋፍ የ ተነ ሳ ባገ ኙት ለውጥ በማሕበረሰቡ ውስጥ ያሎት ስፍራ / ለእርሶ 

ያላቸው ዓመለካከት ተለውጧል ብለው የ ምናሉ? 

(ከታች ባለው ባዶ ቦታ ላይ ግልፅ የ ሆነ  ምላሽዎን ይመዝግቡ) 

 

 

 

 

22. ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ አገ ልግሎቶች መካከል ምን መሻሻል አለበት? የ አካባቢው ከገ በሬዎች የ ሥልጠና ማእከሉ ዋና ድክመቱ 

ምንድነ ው ብለው ያስባሉ? የ ቼክ ሪፐብሊክ የ ልማት ተራድኦውስ ለወደፊቱ ምን ላይ ትኩረት መስጠት አለበት? 

(ከታች ባለው ባዶ ቦታ ላይ ግልፅ የ ሆነ  ምላሽዎን ይመዝግቡ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክቡር ጊዜዎን ሰውተው ለሠጡን ምላሽ ልባዊ ምሥጋናችንን እናቀርባለን! 



  

Příloha č. 10:  Výsledky dotazníkového šetření 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Jednotlivé otázky dotazníkového šedtření jsou vyhodnoceny níže v přehledných grafech. Grafy zobrazují, mimo odpovědí celého vzorku, take distribuci 
odpovědí dle pohlaví a kebele, v níž byly odpovědi sbírány, v části případů (je-li to relevantní) jsou odpovědi disagregovány take dle členství nebo nečlenství 
v kooperativě. 

Pro analýzu trendů v rámci jednotlivých projektů je nurné seskupit odpovědi z relevantních kebelí: 

ČZU I: 

 Gerba Fandide 

 Kuya 

ČZU II: 

 Ambericho Wasera (v grafech uváděno jako Ambarcho Wasera) 

ČvTI: 

 Garamba 

 Holegeba 

 Kota Komboya (Kota Kombola) 

 Shekate (Shekate Woldiya) 

 

Pro analýzu trednů na úrovni jednotlivých wored je nutné rovněž nutné seskupit odpovědi z jednotlivých kebelí následujícím způsobem: 

Angacha: 

 Gerba Fandide 

 Kuya 

 Ambericho Wasera (v grafech uváděno jako Ambarcho Wasera) 

Demboya: 

 Garamba 

 Kota Komboya (Kota Kombola) 

Alaba: 

 Holegeba 

 Shekate (Shekate Woldiya) 
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Ambarcho Wasera Garamba Gerba Fandide Holegeba

Kota Kombola Shekate Woldiya Kuya

5. Do you know the development agents of your kebele? 
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

doesn't know

provide advice

provide trainings

rent tools

show examples of agricultural practices

promote new plants

provide FREE material support

SELL agricultural inputs

provides veterinary services
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6. Do you know what kind of services your local FTC provides? 
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7. Please tell us how often you use the provided services in the last year? 
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Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 10: Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

 
 6 

listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.   

0

2

4

6

8

10

12

14

min. once
/ week

more than
once /
month

ca. once /
month

ca. once /
quarter

ca. once or
twice /

year

only once
or twice

ever

never

Garamba 

provide advice

provide trainings

rent tools

show examples of agricultural
practices
promote new plants

provide free material support

sell agricultural inputs

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8

Gerba Fandide 

Gerba Fandide

provide advice

provide trainings

rent tools

show examples of agricultural
practices
promote new plants

provide free material support
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not available (tools, animal
healthcare, materials)

don't know about the services

own tools

know, not using

lost/stolen tools

rarely using

0
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Male Female

0 5 10 15 20 25 30 35

not available (tools, animal healthcare, materials)

don't know about the services

own tools

know, not using

lost/stolen tools

rarely using

Ambarcho Wasera Garamba Gerba Fandide Holegeba Kota Kombola Shekate Woldiya Kuya

7.1 Why do you never or almost never use the FTC services 
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Ambarcho Wasera Garamba Gerba Fandide Holegeba Kota Kombola Shekate Woldiya Kuya

8. Is there any service you would like to use, but it is missing – the FTC does not offer it?  

 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 10: Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

 
 11 

listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.   

38 42 

Yes No Don't know

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3

Male Female

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Yes

No

Don't know

Ambarcho Wasera Garamba Gerba Fandide Holegeba Kota Kombola Shekate Woldiya Kuya

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Yes No Don't know

coops non-coops

9. Does local FTC rent tools to farmers (if yes), what is the price and which tool were rented? 
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Ambarcho Wasera Garamba Gerba Fandide Holegeba Kota Kombola Shekate Woldiya Kuya

9.1. If yes, please specify what tools you personally rented in last year, how often and how much you paid. 
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Ambarcho Wasera Garamba Gerba Fandide Holegeba Kota Kombola Shekate Woldiya Kuya

10.1  If yes, please specify the exact topics of all trainings you received:  
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10.2  If yes, did you find the trainings useful and applicable in your farming?  
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11. Please tell me, how beneficial / useful the services of your FTC are for your farming: 
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12. Did the services of your FTC, in your point of view, improve in the last 3-4 years (in terms of their usefulness to your farming)?  
 

12.1: Room for additional comments to the question above.  
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13. Please tell us, which types of FTC support (services) is the most beneficial / important for your farming (please specify 3 types of support / services)?  
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14. Did you, in the last 3 – 4 years, start growing any new plants (or started to breed new animals) as a result of FTC’s support? 
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15. Did you, since 2012, apply any NEW FARMING TECHNIQUES  (methods of land cultivation, harvesting, processing etc.) as a result of FTC’s support? 
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17. In the past two years, did any of the model farmers provide you any support (advice, guidance, etc.)? 
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18. Did your meals improve as a direct effect of FTC’s support? Do your meals have higher nutrition values?  
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18.1: Room for additional comments to the question above. 
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19a. Please give us some details on your farming and results – please estimate comparison of today and 3-4 years ago: 
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19.1: Any other comments to the entered data: 
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20. Did the changes in your farming have any (positive as well as negative) effects on local environment? 
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21. ASK ONLY FEMALES: Do you feel that your position in your community did change in any way due to the support of FTC?   
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22. What should be improved in the operation of FTCs? What do you think is the main weaknesses of local FTC? What should the development agents focus 
on in the future? 
 



  

Příloha č. 11:  Shrnutí v anglickém jazyce 
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Executive summary 

 

Evaluation purpose 

The objective of this document is to provide a sectoral evaluation of Czech Development Cooperation 
(CDC) intervention in agricultural sector in Ethiopia. The aim of this assignment is not only to analyse 
the evaluation criteria at the level of the implemented projects, but also to analyse activities carried 
out in the sector as whole, assess the potential and opportunities of integration of development 
activities into broader structures, evaluate the coordination and communication among CDC 
stakeholders as well as with other donors active in the country of interest in the same sector, etc. 
Sector evaluation should serve as groundwork for further decision-making concerning future support 
of CDC in the sector of agriculture and its aims, taking into account the strategic needs of Ethiopian 
farmers and scope of CDC (especially the amount of support) and activities of other donors. 

Sector evaluation is based on assessment of four projects. Those can be approached rather as two 
couples of projects, each of them consisting of an initial project and its follow-up project. The first 
phase of the projects was implemented in 2011-2013, the second phase followed in 2014-2015. 

 

Brief description of evaluated interventions and their context 

 The four evaluated projects are following: 

1. „Support of farmers and agricultural education in Damboya and Alaba Woredas, Southern 
Nations, Nationalities and Peoples Region, Ethiopia“ (2011 – 2013, implementer People in 
Need, hereinafter PIN I) 

2. „Support of Small Farmers and Agricultural Education in the District Alaba, Southern Nations, 
Nationalities and Peoples Region, Ethiopia“ (2014 – 2015, implementer People in Need, 
hereinafter PIN II) 

3. „Enhancement of Quality and Extent of Extension Services of Angacha Woreda, Kembata 
Temboro Zone” (2011 – 2013, implementer Czech University of Agriculture, hereinafter CZU 
I) 

4. “Enhancement of Quality and Extent of Extension Services of Angacha Woreda, Kembata 
Temboro Zone II ” (2011 – 2013, implementer Czech University of Agriculture, hereinafter 
CZU II) 

All these projects have very similar objectives: they work towards food self-sufficiency of farmers 
and their families (decreasing their dependency on external supplies), commercialization of part 
of their production and decreasing negative impacts of agricultural production on the 
environment. Support provided to the farmers is carried out the through support of Farmer 
Training Centres (FTC) providing consultancy, education and innovation transfer. 

Projects are aimed at strengthening of the already-existing and developing system of FTCs by 
supporting chosen FTCs and improving their physical background (facilities), material equipment, 
increasing qualification and capacities of development agents (DAs) and education of both model 
and “normal” farmers.  In addition, activities aimed at capacity development and at 
diversification of income sources of final beneficiaries were implemented. 

 

Main findings and conclusions 

The relevance of CDC in the field of agriculture in Ethiopia is assessed as high. The intervention 
was based on capacities of training centres that have been built and supported by public 
authorities of Ethiopia with the aim to further strengthen these centres and increase their 
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effectiveness and impact on local farmers. The objective of the support was in accordance both 
with strategic documents of Ethiopia and support orientation of CDC. 

The projects partly aimed at the development of physical infrastructure and material equipment 
necessary for proper operation of FTCs and partly at rising capacities of development agents, 
who are key persons for agricultural education and innovation transfer to the final beneficiaries. 
Part of the support was also provided directly to the final beneficiaries, in one case the activities 
aimed at final beneficiearies specifically supported the most endangered group within final 
beneficiaries – the poorest women in rural areas. 

The communication concerning the intervention and its necessity was, in some localities, 
inadequate and cooperation with local authorities problematic, which decreased the relevance 
of the project perceived in these communities. 

The objectives of CDC in the sector and country were formulated differently by each of the 
implementer, however, they intersect at support to raising the food security and standard of life 
of rural population in supported localities through raising the efficiency of farming that is 
achieved by the means of  raising the accessibility to as well as quality of agricultural extension 
services. 

These project objectives were mostly achieved; however it was not possible to accurately 
quantify the effectiveness of the interventions at the level of results, due to the lack of baseline 
data by most of the initiatives as well as inability to differentiate between the project’s effects 
and other external effects.  The decision to implement follow-up projects, thus prolonging the 
implementation period and developing activities in accordance with the experience from the 
original projects, significantly strengthened the effectiveness of the intervention. 

The evaluator registered positive trends in farmers’ yield and diversification of their production. 
A negative factor, from the intervention effectiveness point of view, proved to be the climate 
conditions, which significantly decreased not only the effectiveness of the intervention 
(introduction of new plants, which could not resist long-term droughts) of one of the projects 
(PIN II), but also decreased the trust of locals with respect to the introduced innovations.  

Activities aimed at introduction of new crops and diversification brought higher effectiveness 
than activities aimed at animal breeding. From the know-how transfer point of view, it proved to 
be more effective to support the farmers directly than to rely on model farmers to mediate the 
transfer. 

The evaluation of efficiency  of the projects is rather negative. Low efficiency of the support 
resulted particularly from low financial capacities of the FTCs and incorrect order of activities 
implementing investments in processing capacities. Support of tool rental service, investment 
into animal farming, community granaries and processing technologies proved inefficient. On the 
other side, activities aimed at supply of education materials and manuals used by FTCs and their 
clients proved high efficiency. 

To increase the intervention efficiency in future, it is necessary to improve the focus and 
concentration of the support at equipment which is essential, moreover, clear ownership of such 
investments must be assured upfront. 

Impact of the evaluated projects differ, however, in general the capacities of supported FTCs and 
their services provided to the farmers have improved. These services directly generate 
modernization and intensification of agricultural production, which lead to enhancing of farmers 
and their families life standard. In some of the supported areas, where good cooperation 
between the implementer and local WADO was established, these modernization efforts are 
being disseminated to nearby areas that were not directly supported by CDC. 
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The impacts of the projects were, due to their focus on modernisation and innovation in 
agriculture, strongly affected by climatic conditions. This conclusion was verified in Alaba 
woreda, where the droughts in 2015 had a devastating effect on the positive impacts of the 
project. 

A significant negative impact was identified already in the first phase of the projects: namely 
their contribution to further widening of the gap between poorest and better-off farmers who, 
unlike the former, can afford to buy improved seeds and fertilizers. One of the follow-up project 
showed effort to mitigate this negative impact by the provision of direct support to ordinary 
farmers; and even more importantly, by implementing activities directly affecting poorest 
women in supported communities. 

 

Sustainability of the project results was particularly affected by the short time frame of their 
implementation and in supported areas. Projects did not implement any explicit exit strategies, 
nor did they have sufficient time to focus on their exit in general. In result, issue of output 
ownership proved to be highly problematic and was further worsened by poor communication 
and cooperation of the implementers and WADOs in some areas. In effect, a substantial part of 
purchased equipment and investments is not used and deteriorates. 

Another aspect contributing to lower sustainability of the projects is the economic weakness of 
the FTCs, which hinders the sustainability of introduced services both in their scope as well as 
quality. Sustainability is therefore highly dependent on personal qualities of the staff of FTCs and 
motivation and abilities of DAs. 

 

From the sector point of view, the CDC aimed at enhancing of a system of extension services that 
is being implemented by the central administration, aiming at the weak points of this system. 
This focus is well directed and represents added-value of CDC as opposed to the governmental 
system. 

A weakness of CDC intervention in the sector is that the implementation its initiatives is isolated 
and the potentials of cooperation among CDC projects as well as with other projects 
implemented by different donors is largely unused. Furthermore, for successful implementation 
of CDC project it was crucial to establish quality cooperation with partner institutions at woreda 
level. In those areas, where the cooperation was established and developed smoothly, some 
follow-up initiatives and multiplication/dissemination of project results were observed. On the 
other hand, projects whose cooperation with WADO was problematic are not followed by any 
further activities. Cooperation with public institutions at woreda and well as local levels was a 
key determinant of successful implementation of a project – if it was well-established, it 
contributed to dissemination of good practice in public institutions. 

Regarding environment and climate, no significant impacts were registered. The projects had 
rather minor positive impact on gender equality due to their support of the poorest women and 
strengthening of the roles of women within their communities in general by the means of 
provision of education to both sexes. 

The evaluation cycle and learning within the original project (in the first phase) implementation 
resulted in improved aiming of the follow-up projects and can be regarded as an example of 
good practice. 

 

Table: conclusions summary 

Criteria PIN I PIN II CZU I CZU II Sector 
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evaluation 

Relevance high high rather high rather high high 

Effectiveness rather high rather high 
rather low to  
rather high 

rather low to  
rather high 

rather high 

Efficiency 
rather low to  
rather high 

rather high rather low   
rather low to  
rather high 

rather low to  
rather high 

Sustainability rather low  rather low   low rather low   
rather low to 
low 

Impacts rather high 
rather low to  
rather high  

rather high  rather high  rather high 

 

 

Important recommendations 

Based on these conclusions, a set of recommendations enlisted in tables below was formulated. 
These recommendations reflect key evaluation conclusions particularly on the criteria of 
effectiveness and sustainability. One of the key recommendations is to prolong the time frame of 
project implementation and to introduce a multi-annual financial framework. By doing that, future 
projects will be able to concentrate not only on the introduction of an innovation as such, but, even 
more importantly, on their incubation, verification and consequent dissemination within the 
supported community as well as outside. Moreover, more efficient investments into processing and 
other capacities will be enabled by implementation of these measures as these require due 
distribution in longer period of time (with the investment itself being introduced rather towards the 
end of the process, not on its start – as it was the case with some of the evaluated projects). 

Further recommendations are also focused on the issue of added value of CDC in the context of 
strengthening the capacities of structures that are set up by the Ethiopian government (namely 
FTCs). The added value should be found in testing of particular innovations relevant to local contexts, 
that are, however, replicable in broader region – provided they prove to be effective. 

Crucial recommendations aim at raising the concentration of support to a rather narrowly delimited 
thematic field (also when it comes to the modes of implementation) as well as project areas and at 
combining of initiatives from related sectors into more complex projects. Following the Government 
Resolution No. 631/2016, project in the sectors of water and sanitation, forestry and agriculture 
(along with education and healthcare) will be supported in 2017. Combining these interlinked sectors 
into joint projects implemented in the same area and time will raise the efficiency of CDC – as 
significant synergies are observed between these sectors. 

 

 

Recommendation of process and system character: 

Recommendation Level of 
importance 

PCM phase Recipient 

Extend the project implementation period and introduce multi-annual financial 
frame. 

1 
Programming 

CzDA 

In case of implementation of more grant projects which are similar (time, 
topic, geographic location), create a formalized coordination platform for the 
implementers.    

2 
Implementation 

ČRA 

Strengthen project monitoring using high quality indicators and obligatory data 
collection. 

2 
Monitoring and 

evaluation 
CzDA 
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listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.   

Promote the self-evaluation process and monitoring of the implementation of 
accepted recommendations.  3 

Monitoring and 
evaluation ČRA 

Set up a system for reporting of critical problems/issues concerning interaction 
with public authorities. 1 

Implementation MFA - embassy, 
(additionally 

CzDA) 

 

 

Project recommendations  

Recommendation Level of 
importance 

PCM phase Recipient 

Pay special attention to the impacts of the project on the target group of poor 
farmers within the project frame design; ensure balanced impacts/contribution 
throughout the community 

1 
Identification, 
formulation 

Implementers, 
additionally 

CzDA 

Stress the education of target groups, especially of ordinary farmers; support not 
only agricultural education, but also education in other activities ensuring 
sustainability of the projects.  On the top of education activities also provide 
support to supervision, facilitation and couching in target locality, particularly at 
DAs 

1 

Formulation 

implementers 

Request the exit strategy and promote its implementation frame. 1 Formulation CzDA 

Stress gender-specific education and further strengthen participation of women. 
3 

Identification, 
formulation 

CzDA and 
implementers 

Eliminate or weaken activities and investments with low-efficiency, rationalize 
investment into material equipment.   2 

Implementation 
implementers 

Stress the economy analysis of supported investment activities.   1 Implementation CzDA 

Develop activities aimed at communication, PR, advocacy, etc., strengthen 
strategic approach to communication and dissemination.  2 

Formulation 
implementers 

Implement activities directed towards the woreda bodies within the project 
frames; include woreda bodies’ staff in the intervention target groups.  2 

Identification, 
formulation CzDA 

 

Recommendation for further CDC in Ethiopia in agriculture sector:  

Recommendation Level of 
importance 

PCM phase Recipient 

Increase the concentration of the CDC support in given sector and country and 
formulate strategic approach to agriculture support. 

1 
Programming 

MFA 

Continue with the „extension services“ support by stressing the replicability of the 
support and its dissemination.   1 

Identification 
CzDA  

Support more complex, cross-sector projects.  
1 

Identification, 
programming 

CzDA 

Stress proper setting of chronology (order) of  planned activities within the logic 
models / Theories of Change  

2 
Formulation CzDA 

Put more emphasis on the experience of an applicant and/or his local partner in the 
target region and its institutions in the selection process concerning project 
implementers. 

2 
Identification CzDA 
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  
 

VYHLAŠUJE 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

S NÁZVEM 

 „VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 

V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ V ETIOPII“  

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

INFORMACE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

Identifikační číslo: 45769851 

DIČ:   MZV není plátcem DPH 

Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00 
 

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele: 

PhDr. Hana Ševčíková, ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 
 

Zaměstnanec pověřený organizací výběrového řízení: 

Mgr. Dita Villaseca B. Kubíková, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 

tel.: 224 18 2872, e-mail: dita_kubikova@mzv.cz  

 

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců) 

Předmětem výběrového řízení organizovaného formou otevřené výzvy je komplexní vyhodnocení aktivit 

zahraniční rozvojové spolupráce („ZRS“) České republiky v Etiopii, v sektoru zemědělství s důrazem na 

vyhodnocení jejich udržitelnosti a dopadů. Východiskem pro sektorovou evaluaci budou následující čtyři 

projekty realizované v gesci České rozvojové agentury. 

 

„Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, SNNPR“  
 

gestor: Česká rozvojová agentura 

sektor: zemědělství 

doba realizace:  2011 – 2013 

typ projektu: dotace 

realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.  

celková výše prostředků na projekt ze ZRS:  10,25 mil. Kč 

 

„Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, SNNPR II“ 
 

gestor: Česká rozvojová agentura 

sektor: zemědělství 

doba realizace:  2014 – 2016 

typ projektu: dotace 

realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.  

celková výše prostředků na projekt ze ZRS: 4,16 mil. Kč 

 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

 

Ministry of Foreign Affairs  
of the Czech Republic 

mailto:dita_kubikova@mzv.cz
http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-drobnych-zemedelcu-a-zemedelskeho-vzdelavani-v-okresech-damboya-a-alaba-snnpr.htm
http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-zemedelcu-a-zemedelskeho-vzdelavani-v-okresech-damboya-a-alaba-snnpr-ii.htm
http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-zemedelcu-a-zemedelskeho-vzdelavani-v-okresech-damboya-a-alaba-snnpr-ii.htm
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„Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata 

Tembaro“ 
  

gestor: Česká rozvojová agentura 

sektor: zemědělství 

doba realizace:  2011 – 2013 

typ projektu: dotace 

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 

celková výše prostředků na projekt ze ZRS: 9,74 mil. Kč 

 

„Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata 

Tembaro II“ 
 

gestor: Česká rozvojová agentura 

sektor: zemědělství 

doba realizace:  2014 – 2016 

typ projektu: dotace 

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 

celková výše prostředků na projekt ze ZRS: 4 mil. Kč 

 

Hlavní zúčastněné strany  

Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“) je v ZRS ČR odpovědné za koncepční řízení rozvojové 

spolupráce, včetně programování její bilaterální složky a vyhodnocování výsledků (evaluace). 

Česká rozvojová agentura („ČRA“) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů 

v oblasti ZRS ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních rozvojových projektů. V současné době je 

v její gesci téměř celá šíře dvoustranných rozvojových projektů velkého rozsahu. ČRA je gestorem všech 

hodnocených projektů. 

Zastupitelský úřad ČR v Addis Abeba („ZÚ“) zastupuje Českou republiku v Etiopii včetně oblasti 

rozvojové spolupráce. Konkrétně je úkoly koordinace a monitoringu ZRS pověřen diplomatický pracovník 

ZÚ. 

 
Realizátoři  

Člověk v tísni, o.p.s. realizoval 2 hodnocené projekty na základě dotací udělených gestorem - ČRA.  

Česká zemědělská univerzita v Praze realizovala 2 hodnocené projekty na základě dotací udělených 

gestorem - ČRA. 

 

Partnerské organizace - Farmářská školící centra (FTC) v okresech Alaba a Damboya, informační centra, 

kooperativy v okresech Damboya a Alaba a woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro, místní správa Alaba 

Special Woreda 

 

Cílové skupiny (beneficienti) projektů - drobní farmáři a jejich rodiny v okresech Damboya a Alaba a ve 

woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro 

 

Další informace k evaluacím hodnocených projektů 

Výběr projektů ZRS ČR pro tuto evaluaci byl uskutečněn na základě záměru pokračovat v další realizaci 

zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii se zohledněním výstupů z dosavadních 

evaluačních cyklů včetně doporučení vzešlých z komplexního vyhodnocení evaluačních zpráv za roky 

2012-13 a systému evaluací MZV, které proběhlo v roce 2014. Reflektována byla také aktuální potřeba 

ČRA vypracovat či aktualizovat jednotlivé sektorové strategie v partnerských zemích ZRS ČR. Evaluace 

navazuje na sektorové evaluace z let 2014 a 2015, jejichž doporučení byla plně zohledněna v aktuálních 

http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-kvality-a-rozsahu-poradenskych-sluzeb-ve-worede-angacha-zona-kembata-tembaro.htm
http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-kvality-a-rozsahu-poradenskych-sluzeb-ve-worede-angacha-zona-kembata-tembaro.htm
http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-kvality-a-rozsahu-poradenskych-sluzeb-ve-worede-angacha-zona-kembata-tembaro-ii.htm
http://www.czda.cz/cra/projekty/etiopie/podpora-kvality-a-rozsahu-poradenskych-sluzeb-ve-worede-angacha-zona-kembata-tembaro-ii.htm
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rozvojových aktivitách ČRA. Projekty pro evaluaci byly vybrány i se zřetelem na skutečnost, že 

vyhodnocení jednotlivých projektů by mělo být provedeno s důrazem na jejich dlouhodobé dopady a 

jejich udržitelnost. Toto vyhodnocení bude zároveň jedním z podkladů pro celkové vyhodnocení Koncepce 

ZRS ČR v letech 2010 – 2017. 

 

Cíle a účely evaluace 

Evaluace projektů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci, dále Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR (usnesení vlády č. 

366 ze dne 24. května 2010), jednotlivých usnesení vlády k ZRS a střednědobému výhledu, příslušných 

ustanovení Metodiky projektového cyklu dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce a 

jednotlivých relevantních strategických dokumentů platných v Etiopii. 

Hlavním účelem evaluací je získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a 

doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o budoucím zaměření a způsobu 

realizace ZRS ČR v dané zemi a sektoru. 

Cílem této konkrétní evaluace je, na základě 4 projektů realizovaných v gesci ČRA v letech 2011 - 2016, 

vyhodnocení působení ČR v sektoru zemědělství v Etiopii a příprava sektorové strategie. 

Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD/DAC a dalších zadaných kritérií 

(viz níže). Dalším neméně důležitým očekávaným výstupem je posouzení, zda a jak byly rozvojové aktivity 

reprezentované uvedenými projekty provázané s relevantními strategickými dokumenty ZRS ČR a Etiopie, 

aktivitami dalších donorů a nakolik jejich dopady měly synergický efekt. 

Dále zadavatel uvítá vyhodnocení provázanosti a synergií jednotlivých projektů, stejně jako koordinace 

a komunikace mezi českými aktéry ZRS navzájem jakož i s ostatními donory působícími v  sektoru 

zemědělství v Etiopii. Vítána je i případová studie dle kontextu evaluace (motivace cílových skupin, 

konkrétní problémy či předpoklady). 

Od evaluačního týmu zadavatel dále očekává, s přihlédnutím ke způsobu zadání projektů (dotace), 

posouzení intervenční logiky v kontextu daného tématu, vč. analýzy klíčových předpokladů a rizik pro 

dosažení cílů, případně rozbor metodologických překážek a limitů evaluace. Pokud by evaluační tým shledal 

intervenční logiku v projektové dokumentaci za neúplně či nepřesně definovanou, je očekáváno provedení 

tzv. rekonstrukce intervenční logiky jako součást prací na této evaluaci. V rámci posouzení intervenční 

logiky zadavatel uvítá porovnání se současnou praxí ČRA při zadávání tematicky obdobných projektů. 

 

Evaluační kritéria dle OECD/DAC 

Zjištění a závěry z nezávislé evaluace mají poskytnout komplexní pohled na působení ČR v odpovídajících 

tématech sektoru zemědělství v Etiopii v hodnoceném období, včetně vyhodnocení jednotlivých projektů 

z hlediska mezinárodně uznávaných evaluačních kritérií OECD/DAC, tj. relevance, efektivity 

(hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti) a zejména dopadů a jejich udržitelnosti. Stručné definice těchto 

kritérií dle OECD/DAC jsou následující:
 1
 

Relevance – míra, ve které rozvojová intervence odpovídá potřebám, prioritám a koncepcím cílové skupiny, 

partnerské (přijímající) země a dárcovské země. 

Efektivita (hospodárnost) – míra využití zdrojů (časového plánu, odborných znalostí, administrativy a 

managementu, finančních prostředků, atd.) s ohledem na reálně dosažené výstupy. Realizované aktivity se 

hodnotí co do jejich adekvátnosti, účinnosti a hospodárnosti, popřípadě mohou být navržena alternativní 

řešení k dosažení stanovených výstupů méně nákladným způsobem, v kratší době, s větším zohledněním 

místních podmínek, apod. Hodnotit lze také, zda byly cíle a výstupy stanoveny realisticky. Hodnocení 

                                                 
1
 Více k uplatnění kritérií OECD-DAC při vyhodnocení projektu ZRS je k dispozici v osnově evaluační zprávy v příloze a dále 

v publikacích OECD-DAC, např. „Evaluating Development Cooperation: Summary of Key Norms and Standards“ a „Quality 

Standards for Development Evaluation“ (ke stažení na stránkách www.oecd.org/development/evaluation). Doporučuje se také 

důkladné prostudování Metodiky projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS ČR (k dispozici na stránkách 

www.mzv.cz/rozvoj). 

http://www.oecd.org/development/evaluation
http://www.mzv.cz/pomoc
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využití optimálně nákladných zdrojů k dosažení potřebných výsledků se provádí z hlediska kvantitativního i 

kvalitativního. 

Efektivnost (účelnost) – teorie změny a míra dosažení (dosažitelnosti) cílů rozvojové intervence - konkrétní 

potvrzené či předpokládané využití výsledků intervence. Cílem je chápána změna chování, postupů či 

situace na úrovni cílových skupin. 

Udržitelnost – míra, resp. pravděpodobnost pokračování pozitivních důsledků projektu pro cílovou 

skupinu po ukončení aktivit a financování ze strany donora/realizátora. Udržitelnost by měla být 

hodnocena s důrazem na posouzení významu, který byl během projektového cyklu přikládán motivaci a 

spolupráci s příjemci a místními partnery, sdílení vlastnictví a identifikaci subjektů zodpovědných za 

návazné financování při zohlednění objektivních překážek a předpokladů, například na úrovni legislativních, 

institucionálních a dalších podmínek v místě realizace. 

Dopady – pozitivní i negativní, přímé i nepřímé a zamýšlené i nezamýšlené krátkodobé i dlouhodobé 

důsledky rozvojové intervence pro cílovou skupinu a v partnerské zemi obecně. 

U kritérií efektivnosti, dopadů a udržitelnosti se musí evaluace důkladně zabývat také vnějšími vlivy 

prostředí, ve kterém byl projekt realizován a specifikovat objektivní překážky, které mohly výsledky 

intervence ovlivnit. 

 

Základní evaluační otázky společné pro všechny hodnocené projekty: 
 

Relevance 

 Jak byly rozvojové aktivity hodnocených projektů provázané se strategickými dokumenty ZRS ČR a 

Etiopie? 

 Jaké jsou hlavní rozvojové aktivity Etiopie v sektoru zemědělství? 
 

Efektivita 

 Byly postupy zvolené realizátory nákladově optimální? 

 Jaký vliv na efektivitu projektu mělo zapojení českých a místních kapacit?  

 Lze identifikovat příklady dobré praxe (například i ve srovnání s projekty jiných donorů)? 
 

Efektivnost 

 Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně realistických předpokladů a 

správně stanovených cílů a dopadů?  

 Co konkrétně převzali z projektové praxe místní partneři (metodiky, postupy, evidenci, atd.)? 

 Jaké iniciativy navazující na projekty učinily partnerské samosprávy nebo další cílové skupiny? 
 

Dopady 

 Jaká je míra zlepšení kvality života obyvatel cílových lokalit? 

 Nakolik měly výsledky hodnocených projektů synergický efekt? 
 

Udržitelnost 

 Měl projekt zpracovanou strategii odchodu? 

 Jaká je udržitelnost výsledků projektu z hlediska vlastnictví příjemcem? 

 Jsou projektové výstupy v souladu s legislativním a normativním rámcem Etiopie? 

 Jsou hodnocené projekty dostatečně koordinované s aktivitami státních institucí, které jsou 

zodpovědné za sektor zemědělství? 
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Koordinace a komunikace 

 Jakým způsobem probíhala koordinace a komunikace mezi českými aktéry ZRS působícími v dané 

zemi ve stejném sektoru? Byl dostatečně využit potenciál propojení a výměny/využití informací mezi 

realizátory projektů (včetně informací prezentovaných místním partnerům)?  

 Existuje efektivní a funkční propojení projektů s aktivitami ostatních donorů? 

 Jak probíhala spolupráce realizátorů (včetně místních) s partnerskými institucemi? 
 

Návazná spolupráce 

 Jakým způsobem ČRA zohlednila skutečnosti zjištěné v rámci hodnocených projektů při přípravě 

návazných aktivit? 

 Existují aktivity realizátorů navazující na hodnocené projekty (včetně subdodavatelů) nad rámec 

české bilaterální spolupráce (např. zapojení českých subjektů do projektů jiných donorů)? 
 

Poznatky systémového charakteru 

 Bude z pohledu střednědobé a dlouhodobé potřeby Etiopie (cca 3 – 5 let) téma řešené v rámci 

projektů stále relevantní? Je žádoucí, aby program ZRS tuto oblast i nadále podporoval? 

 Jaká je perspektiva rozvoje cílových lokalit? 

 Vyplývají z výsledků evaluace nějaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení 

efektivnosti dalších rozvojových projektů v Etiopii nebo v jiných zemích či sektorech? 

 

Další evaluační kritéria  

Evaluace posoudí souhrnně hodnocené projekty také z hlediska jejich vnější prezentace (viditelnosti) 

v partnerské zemi a z hlediska uplatnění průřezových principů ZRS ČR definovaných v Koncepci 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017
2
: řádná (demokratická) správa věcí 

veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; dodržování lidských práv příjemců včetně 

rovnosti mužů a žen. Evaluátoři by měli zejména posoudit, zda a jak průřezové principy (resp. některý z 

nich) přímo souvisí s tematickým zaměřením hodnocených projektů a aktivit; zda a jak realizátor zohlednil 

průřezové principy při formulaci a realizaci projektů; zda realizátor během přípravy a realizace projektu v 

rámci snahy o zohlednění průřezových principů narazil na protichůdné cíle, zájmy či hodnoty na straně 

příjemců projektu/partnerské země a jak tuto situaci řešil. Evaluační tým by tedy měl ke zmíněným 

aspektům vnímavě sbírat údaje a zjistit postoje konečných příjemců projektu (resp. i dalších relevantních 

osob). Ze získaných informací by měl učinit celkový závěr, do jaké míry hodnocené projekty u jednotlivých 

průřezových principů využily či podpořily existující příležitosti a vyvarovaly se nežádoucích situací. 

 

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů vyhodnocení  

V evaluační zprávě budou uvedena konkrétní a realizovatelná doporučení, s přidanou hodnotou, s 

uvedením stupně závažnosti a adresně určená evaluačním týmem MZV, ČRA, realizátorovi či jinému 

aktéru ZRS. Doporučení budou dostatečně podložená konkrétními zjištěními a závěry, řazena dle 

hlavního adresáta či stupně závažnosti, s indikací další realizace navrženého opatření, časového 

horizontu, apod. Za účelem dalšího vypořádání a praktické implementace ze strany adresátů by 

doporučení neměla být adresována více rozdílným subjektům. 

Dále zadavatel očekává systémová doporučení pro další možné zaměření rozvojových aktivit v sektoru 

zemědělství v Etiopii, uvítá zejména doporučení zaměřená na zvýšení udržitelnosti a efektivnosti příštích 

rozvojových intervencí. Vítána budou i relevantní doporučení k jednotlivým hodnoceným projektům, 

pokud budou upotřebitelná v budoucích projektech podobného zaměření. 

Očekávána jsou také doporučení procesní k danému typu projektu, případně doporučení zaměřená na 

vzájemné synergie jednotlivých hodnocených oblastí rozvojových intervencí. Zadavatel je připraven ve 

                                                 
2 Koncepci ZRS ČR na období 2010 – 2017 lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj 
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zprávě obdržet i ponaučení širšího charakteru (lessons learned) pro řízení a realizaci ZRS, případně 

systémová ponaučení pro řízení procesu evaluací, pokud jsou tato ponaučení dostatečně konkrétní, 

relevantní a využitelná také pro ZRS v jiných zemích a sektorech. 

 

Požadované výstupy komplexního vyhodnocení, termíny  

Spolu se zadavatelem bude na průběh evaluace dohlížet v poradenské roli také referenční skupina složená 

ze zástupců MZV – odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („MZV-ORS“), MZV – odboru 

afrických států („MZV-AFR“), MZV – odboru ekonomické diplomacie („MZV-OED“), České 

rozvojové agentury („ČRA“), Ministerstva zemědělství („MZe“), zastupitelského úřadu („ZÚ“) Addis 

Abeba a nezávislého odborníka na evaluace. Komunikaci mezi evaluačním týmem a referenční skupinou 

bude zprostředkovávat pověřený zástupce MZV-ORS. Členové referenční skupiny budou mít, za 

předpokladu zachování nestrannosti, právo připomínkovat zprávy odevzdané evaluačním týmem. 

 Zadavatel požaduje po zpracovateli odevzdání jedné vstupní zprávy a jedné závěrečné evaluační 

zprávy (se 4 přílohami shrnujícími zjištění a výsledky evaluace k jednotlivým projektům), která 

bude následně zveřejněna na webových stránkách MZV. 

 Vstupní zpráva, se strukturou dle přiložené povinné osnovy, detailně rozpracovává metodologii 

hodnocení, popisuje okruhy evaluačních otázek a hypotéz formulovaných na základě studia 

dokumentů a rozhovorů vedených v ČR, které mají být ověřeny na misi v partnerské zemi. Vstupní 

zpráva dále obsahuje harmonogram mise do partnerské země včetně plánu setkání, rozhovorů, 

fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod. 

 Vstupní zpráva musí být projednána se zadavatelem a referenční skupinou a odevzdána zadavateli 

v listinné (svázané) podobě i elektronické podobě se zapracovanými připomínkami nejpozději 5 

pracovních dnů před odjezdem týmu na evaluační misi do partnerské země. 

 Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou evaluační zprávy ZRS ČR3. Délka zprávy 

bude max. 4 strany A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran A4 textu (bez příloh). Zadavatel 

očekává, že text závěrečné evaluační zprávy bude obsahovat, vzhledem ke stanovenému rozsahu, 

především klíčové body evaluace, včetně nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících doporučení. 

Úvod závěrečné evaluační zprávy bude obsahovat jasné a stručné shrnutí základních poznatků 

vyhodnocení. Ve 4 přílohách budou uvedena shrnující evaluační zjištění k jednotlivým projektům; 

dále budou v přílohách uvedeny obecně známé skutečnosti, stejně jako případné přehledy zdrojů 

ověřitelných zjištění, kvantitativní fakta, vzory a výsledky hodnocení dotazníků apod. - dle použitých 

metod evaluace. 

 Evaluační zpráva je vyžadována v českém jazyce (s anglickým shrnutím), resp. v případě 

mezinárodního složení evaluačního týmu v anglickém jazyce (s českým shrnutím). Přílohy evaluační 

zprávy mohou být ponechány v původním jazyce zpracování. 

 Pracovní verze závěrečné evaluační zprávy, v editované podobě a se všemi náležitostmi dle závazné 

osnovy, musí být odevzdána zadavateli k připomínkám do 17. října 2016. Zadavatel shromáždí 

připomínky od referenční skupiny a předá tyto zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky 

písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém 

případě písemnou formou). K zaslání připomínek budou vyzváni také realizátoři projektů, i jejich 

uplatněnými podněty se evaluační tým musí zabývat. 

 Zadavatel od zpracovatele očekává představení evaluační zprávy s již vypořádanými připomínkami 

referenční skupiny a realizátorů, případně i místních partnerů, tj. představení zejména hlavních 

zjištění, závěrů a doporučení, na prezentaci s diskusí uspořádané ze strany MZV-ORS. Případné 

zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě samostatné přílohy finální 

verze zprávy. Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném časovém 

předstihu. Evaluační tým zašle vizuální osnovu prezentace (powerpoint) před prezentací zadavateli k 

odsouhlasení. 

                                                 
3
 Osnovy vstupní a závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR jsou přílohou tohoto dokumentu. 
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 Finální verze evaluační zprávy, včetně přehledu o způsobu zohlednění všech písemných připomínek 

referenční skupiny a realizátora (a místních partnerů), případně dalších poznatků z osobní prezentace 

zprávy, musí být odevzdána zadavateli do 30. listopadu 2016, následně bude zveřejněna na webových 

stránkách MZV. Závěrečnou evaluační zprávu je nutné odevzdat zadavateli v listinné podobě v 1 

svázaném výtisku a v elektronické formě na CD/DVD nosiči. 

 

Evaluační mise a další upřesnění pro zpracovatele 

 Zkoumání výsledků projektů v Etiopii formou evaluační mise je povinnou součástí procesu 

vyhodnocení. Minimální délka výzkumu v partnerské zemi je 15 pracovních dnů, doporučená 20 

pracovních dnů - v závislosti na charakteru projektů, geografickém rozprostření hodnocených 

projektů, podmínkách místní dopravy po partnerské zemi, počtu relevantních úřadů, apod. Zejména se 

však odvíjí od metod zvolených zpracovatelem. S ohledem na místní klimatické podmínky i celkový 

harmonogram evaluační zakázky očekává zadavatel realizaci evaluační mise v rozmezí od druhé 

poloviny května do první poloviny června 2016. Konkrétní termín stanoví evaluační tým v součinnosti 

se ZÚ Addis Abeba, realizátory a místními partnery projektů. 

 V průběhu vyhodnocení zpracovatel povede rozhovory se zástupci MZV, ČRA, ZÚ Addis Abeba, 

realizátory projektů a se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací v Etiopii, dále 

s představiteli tamější státní správy, samosprávy (a s dalšími respondenty dle potřeby).4 

 Těžiště svých zjištění, závěrů a doporučení by měl zpracovatel začít písemně formulovat ještě na misi 

v partnerské zemi. V průběhu evaluační mise zpracovatel uspořádá zahajovací a závěrečný brífink pro 

zúčastněné strany (relevantní úřady partnerské země, zástupce příjemců projektů, ZÚ Addis Abeba, 

apod.), na kterém lze předpokládaná a poté získaná zjištění a závěry vyhodnocení otestovat v diskusi 

s těmito zainteresovanými aktéry, a získat tak první zpětnou vazbu. Zápisy či prezentace ze 

závěrečného briefingu by měly být zařazeny do příloh závěrečné evaluační zprávy. 

 Od evaluátorů se očekává také detailní konzultace se ZÚ Addis Abeba. Evaluační tým se může na 

zastupitelský úřad obrátit se žádostí o logistickou podporu nebo s žádostí o zprostředkování rozhovorů 

na ministerstvech a dalších úřadech partnerské země; měl by však asistence ZÚ využívat jen v míře 

nezbytně nutné. 

 

Vyhlášení výběrového řízení a příjem nabídek 

Výběrové řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV dne 

22. února 2016. 

Nabídky uchazečů budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k jednotlivým projektům, 

které si zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací této 

evaluační zakázky. 
 

Příjem nabídek končí dne 21. března 2016 ve 14:00 hod. 
 

Nabídky uchazečů budou zaslány doporučeně (nebo doručeny osobně) v listinné i elektronické formě na 

datovém nosiči, např. CD, na následující adresu: 
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

Loretánské náměstí 5 

118 00 Praha 1 
 

 

 

 

                                                 
4
 Při evaluační misi v partnerské zemi však nemusí jít pouze o formu individuálních rozhovorů – způsoby zjišťování a ověřování 

informací vycházejí z metodologického postupu evaluačního týmu. 
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Nabídky se podávají v obálce označené: 

 názvem veřejné zakázky; 

 plným jménem (názvem) uchazeče a adresou; 

 textem „NEOTEVÍRAT“. 
 

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo 

obdržené po termínu uzávěrky je zadavatel oprávněn nepřijmout. 

Nabídky mohou být podávány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných 

jazycích nebudou přijaty. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky 

stanovené ve výzvě k podání nabídky. 

 

Evaluační tým 

Evaluaci může provést buď tým složený z více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu 

s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem 

expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem). 

Zadavatel považuje za optimální tým složený z 3-5 osob, tj. hlavního evaluátora s odpovědností za celý 

proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách 

evaluace; dále specialisty se zaměřením na zemědělství, poradenské služby a podporu zemědělců a 

zemědělského vzdělávání, a též lokálního experta (nebo juniorního člena týmu) s důkladnou znalostí 

místního prostředí. 

 

Nabídky uchazečů budou povinně obsahovat: 

 Metodologický přístup evaluačního týmu, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie, 

navržená specificky pro vyhodnocení projektů ZRS ČR v Etiopii); 

 Závazně definovaný počet dnů na evaluační misi v Etiopii (nezahrnující dny příjezdu a odjezdu ze 

země); 

 Složení evaluačního týmu, tj. jména a specializace expertů, kteří se na evaluaci budou podílet, a to 

včetně jednoznačného stanovení jejich účasti na misi, popř. na části mise (jaké části, kolik dnů); a 

včetně jejich plánovaných rolí při vypracování evaluační zprávy; 

 Životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů ke vzdělání, odbornosti a 

zkušenostem relevantním pro předmětnou evaluaci; 

 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz níže); před podpisem smlouvy musí 

předkladatel být schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/potvrzení; v případě zahraničního 

evaluačního týmu lze prokázat jejich splnění obdobným zahraničním vzděláním a praxí; 

 Čestné prohlášení předkladatele o pravdivosti (viz příloha); 

 Nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena 

opatřená prohlášením předkladatele o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu 

zakázky v orientačním rozmezí 690 000 – 990 000 Kč bez DPH;5 

 Závazně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů na evaluaci (viz příloha). Diety (stravné) v tabulce, 

rozpočtované na osobu a počet dnů v zahraničí, musí odpovídat příslušným českým předpisům. 

                                                 
5 Tato zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v režimu veřejné 

zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 500 tis. Kč bez DPH). Očekávaným rozmezím zadavatel nedefinuje 

striktně ani minimální, ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. na čas 

strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování připomínek), náklady na evaluační misi do partnerské země 

(odměna členům týmu, letenky, místní doprava, ubytování, stravné, tlumočení, telefonní hovory), odměnu členům týmu za čas 

strávený závěrečnou prezentací, apod. 
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Dovolujeme si upozornit předkladatele, že MZV v roli zadavatele bude před proplacením odměny 

požadovat doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. 

V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést 

přesun mezi položkami do výše max. 10 % celkového rozpočtu a to při dodržení celkové nabídkové 

ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce předložené do 

výběrového řízení, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně vítězného 

předkladatele; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce, nebudou tyto 

zadavatelem proplaceny. 

 Podepsané čestné prohlášení o nezávislosti všemi členy evaluačního týmu. Všechny fyzické osoby, 

případně experti z týmu právnické osoby, musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti 

současně a jednoznačně - podmínky platí pro všechny projekty zahrnuté do tohoto vyhodnocení v 

Etiopii v sektoru zemědělství. Čestné prohlášení o nezávislosti podepisují všechny fyzické osoby, 

případně právnická osoba a všichni zúčastnění experti z jejího týmu. 

 

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu 

 Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě, výběru či realizaci hodnocených projektů 

v jakékoli fázi. Nepodílel se ani na přípravě projektových návrhů, které s hodnocenými projekty 

soutěžily ve výběrovém řízení. 

 Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem gestora, ani jím 

nebyl/a v období přípravy a realizace hodnocených projektů; žádný z členů evaluačního týmu 

nepůsobí jako zaměstnanec ani externí spolupracovník realizátorů projektů, ani tak nepůsobil 

v období přípravy a realizace hodnocených projektů v dané zemi (Etiopie) a sektoru (zemědělství). 

 Žádný z členů evaluačního týmu se kromě výše definovaných podmínek nepodílel na realizaci 

projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v zemi hodnocených projektů (Etiopie) v roce 

předcházejícím evaluaci, v roce dané evaluace, ani se na nich nebude v dané zemi podílet v roce 

následujícím. 

 

Kvalifikační předpoklady evaluačního týmu 

 Ukončené vysokoškolské vzdělání - u vedoucího evaluačního týmu a u dalších expertů 

specifikovaných výše; 

 Minimálně 4 roky pracovních zkušeností - u vedoucího evaluačního týmu; 

 Dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) 

projektu, programu či podobné intervence – u kteréhokoliv člena evaluačního týmu; 

 Absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení 

projektového/programového cyklu (project cycle management), nebo k řízení orientovanému na 

výsledky (results-based management); nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo disertační 

práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u kteréhokoliv člena 

evaluačního týmu; 

 Znalost anglického a/nebo amharského jazyka u všech členů evaluačního týmu, kteří se budou 

účastnit mise do Etiopie. Uchazeč doloží znalost cizího jazyka certifikátem o složení jazykové 

zkoušky minimálně na úrovni B1 nebo čestným prohlášením uchazeče, že příslušný člen evaluačního 

týmu ovládá požadovaný jazyk na komunikativní úrovni. V případě čestného prohlášení je zadavatel 

oprávněn před uzavřením smlouvy úroveň jazykových znalostí členů týmu ověřit. 
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Hodnotící kritéria (0-100 bodů celkem) 

Za hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky. 

Jednotlivá hodnotící dílčí kritéria byla stanovena následujícím způsobem: 
 

1. Nabídková cena (porovnávány jsou ceny bez DPH): 0-40 bodů 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 40 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle 

vzorce: /hodnota nejnižší nabídkové ceny/ x /40 bodů/ : /hodnotou nabídkové ceny daného uchazeče/  = 

/počet bodů pro nabídku daného uchazeče/. 
 

2. Odborná kvalita, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace, 
vč. harmonogramu a postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu: 0-30 bodů 

Maximum bodů náleží takové metodologii, která stanoví jak teoretický rámec navržených metod a jejich 

limitů, tak konkrétně rozpracuje kombinaci evaluačních kritérií OECD/DAC a navržených metod – 

zpravidla do podoby evaluačních otázek, způsobu zjišťování a triangulace údajů, apod. Očekává se 

striktní dodržování osnovy evaluační zprávy a logické propojení zjištění, závěrů a doporučení se 

stanovenými, konkrétními a realistickými evaluačními otázkami. Dále optimální metodologie stanoví též 

harmonogram prací, vč. přibližného programu mise do partnerské rozvojové země a rozdělení úkolů a 

kompetencí mezi jednotlivé členy evaluačního týmu; přičemž tyto postupy jsou navrženy realisticky. 

Zadavatel uvítá, pokud se evaluace bude opírat o Formální standardy provádění evaluací České 

evaluační společnosti
6
. Důraz bude kladen na odbornou kvalitu, konkrétnost zpracování a 

proveditelnost předložené metodologie evaluace, vč. harmonogramu a postupu prací a rozdělení úkolů 

v evaluačním týmu. 
 

3. Míra odbornosti a předchozích zkušeností týmu v tematice evaluací rozvojových projektů, 

zemědělství, poradenských služeb a podpory zemědělců a zemědělského vzdělávání: 0-20 bodů 

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady disponují dostatečnou odborností 

v oblasti evaluací a v tematice zemědělství, poradenských služeb a podpory zemědělců či 

zemědělského vzdělávání. Odbornost je zde chápána jako kombinace teoretického vzdělání a 

pracovních zkušeností. Má-li tým předkladatele odbornost v příbuzných oblastech, obdrží nabídka část 

bodů dle hloubky, šíře a přenositelnosti znalostí. Kritérium odbornosti a předchozích zkušeností 

evaluačního týmu v sektorové tematice bude hodnoceno na základě předložené nabídkové dokumentace. 
 

4. Rozsah předchozích zkušeností členů týmu z rozvojových zemí, zejména z teritoria subsaharské 

Afriky a zkušeností členů týmu v oblasti rozvojové spolupráce: 0-10 bodů 

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady mohou prokazatelně nabídnout 

rozsáhlé zkušenosti jak z pracovního, výzkumného nebo podobného pobytu v rozvojových a to včetně 

některé ze zemí Afriky; tak z rozvojové spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky, tj. např. 

plánování, implementace, monitoringu či vyhodnocování konkrétních rozvojových projektů či širších 

programů pomoci, práce v koncepční či výzkumné rovině ZRS, apod. Zkušenost přímo z Etiopie je 

výhodou. 

Kritérium předchozích zkušeností evaluačního týmu z rozvojových zemí a v oblasti rozvojové 

spolupráce bude hodnoceno na základě předložené nabídkové dokumentace. 
 

U 2. – 4. dílčího hodnotícího kritéria nemusí žádná nabídka dosáhnout nejvyššího počtu bodů. Body 

přisuzuje odborná hodnotící komise. 

 

Vyhodnocení nabídek 

Nabídky doručené ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou obálkovou komisí, která je zkontroluje 

po formální stránce z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášeném výběrovém řízení. Vyhovující 

nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí a na základě hodnotících kritérií vybere vítěznou 

                                                 
6 Viz www.czecheval.cz 
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nabídku. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn do 21. dubna 2016 na webových stránkách 

zadavatele.
7
 

 

Mandátní smlouva 

S vítězným evaluačním týmem uzavře zadavatel mandátní smlouvu o vyhodnocení ZRS ČR v sektoru 

zemědělství v Etiopii a to v souladu s ustanovením § 1724, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené 

ve smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 

zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv 

dalších podmínek. Povinnou přílohou mandátní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky. 

 

Závěrečné ustanovení 

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení. MZV ČR si jako zadavatel 

výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení kdykoliv změnit nebo toto výběrové 

řízení zrušit bez udání důvodů. 

 

Přílohy: 

závazná osnova vstupní evaluační zprávy intervencí ZRS ČR 

závazná osnova závěrečné evaluační zprávy intervencí ZRS ČR  

vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky) 

vzor čestného prohlášení předkladatele o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky) 

vzor tabulky nákladů na vyhodnocení pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky) 

 

                                                 
7 Viz www.mzv.cz/rozvoj 



  

Příloha č. 13:  Tabulka vypořádání zásadních připomínek 
referenční skupiny, gestora a realizátorů a 
připomínek vznesených při prezentaci 
Závěrečné zprávy  

  



Příloha č. 13: Vypořádání zásadních připomínek 

připomínka

číslo
autor odkaz obsah připomínky vypořádání

1 ORS Obecná

Doporučujeme důkladnou revizi textu z pohledu jazykové korekce - s odkazem na ToR, 

mandátní smlouvu i dosavadní dobrou praxi v rámci systému evaluací projektů ZRS je třeba 

kompletní jazykovou editaci provádět již ve fázi návrhu závěrečné zprávy.

Jazyková korektura byla provedena

2 ORS Obecná

Za účelem dosažení přehlednosti a srozumitelnosti textu zprávy a tím i zvýšení jeho dosahu v 

rámci publikace mezi všemi zainteresovanými aktéry je třeba celkově omezit užívání zkratek, 

anglicismů a cizích slov stejně jako českých novotvarů (např. „zkapacitnění“) a dvojznačných 

formulací („posilování slabin“).  Zkratky je třeba do textu řádně zavést a po celou dobu 

jednotně používat. 

Realizováno v rámci jazykové korektury

3 ORS Doporučení

• Za účelem maximální korektnosti a využitelnosti obdržených doporučení i vzhledem k 

potřebě jejich následného vypořádání doporučujeme maximálně konkrétní formulaci a 

adresaci dle gesce daného adresáta – zejména omezit sdílené adresace (např. ČRA/MZV) – viz 

navržený přehled doporučení v povinné osnově závěrečné zprávy. Doporučení by celkově 

měla být konkrétní a realistická, těsně provázaná se zjištěními a závěry vyhodnocení. Zároveň 

upozorňujeme na potřebu kontroly korektnosti adresace některých doporučení – např. 

doporučení k prodloužení doby realizace projektů i veškerá další doporučení týkající se 

realizace projektů patří do gesce ČRA, ne MZV.

Formulace doporučení upravena dle připomínky.

4 ORS Doporučení

U doporučení k pokračování ZRS v Etiopii zcela chybí provázání na budoucí priority ZRS v 

Etiopii schválené usnesením vlády č. 631 z 11. 7. 2016. Doporučení k projektové tématice 

postrádá ukotvení v rámci znalosti metodiky projektového cyklu – dle povinné osnovy 

závěrečné evaluační zprávy

Doplněno

5 ORS
Titulní stránka a identifikační 

formulář 

Hlavní i dílčí zprávy zpracovat dle povinné osnovy závěrečné evaluační zprávy, tj kompletní a 

korektní přehledné údaje k evaluační zakázce včetně správné jazykové mutace loga, záhlaví, 

atd. 

Upraveno dle Osnovy Závěrečné zprávy ze Zadávací 

dokumentace.

6 ORS Shrnutí

Shrnutí postrádá alespoň krátký komentář k nejdůležitějším doporučením procesního a 

systémového charakteru a k pokračování ZRS v Etiopii (analogicky jako u zjištění a 

doporučení) - mělo by být těžištěm celé evaluace a zároveň již reflektovat priority dle UV 

631/2016.

Doplněno

7 ORS Kapitola 2
S odkazem na povinnou osnovu ZZ by kapitola měla obsahovat klíčové předpoklady a rizika 

realizace hodnocených aktivit a informaci k realizátorům. 
Doplněno jako Příloha č. 16

8 ORS Kapitola 3

S odkazem na povinnou osnovu ZZ by kapitola měla obsahovat též zhodnocení evaluačních 

postupů ve vztahu k dodržování etických principů v průběhu evaluace a při jednáních s 

respondenty a dalšími aktéry a informace o kvalifikaci členů evaluačního týmu a způsobu 

rozdělení úkolů mezi členy evaluačního týmu

Doplněno

9 ORS Kapitola 4

S odkazem na povinnou osnovu ZZ by kapitola měla obsahovat především zjištění, závěry pak 

v kapitole 5. Doporučujeme posílit zjištění na úrovni sektoru; navazující logicky provázané 

závěry a doporučení by měly být přehlednou formou obsaženy v kapitolách 5 a 6.

Zpracovatel se pokusil maximálně oddělit zjištění a závěry. 

Byla posílena analýza sektoru.
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10

ORS Kapitola 6

Kapitolu doporučujeme doplnit o shrnující komentář k nejdůležitějším doporučením 

procesního a systémového charakteru a k pokračování ZRS v Etiopii (těžiště evaluace). Doplněno

11

Člověk v tísni Obecná

Ze zprávy není zcela jasný postoj evaluátorů k problematice osiv a osivářskému systému. V 

rámci hodnocení efektivity zpráva nedoporučuje investovat do systému tzv. „Seed banks“ s 

odkazem na to, že většina farmářů osivo neuchovává, ale každoročně nakupuje. Stejně tak ale 

zpráva uvádí v kapitole 4.5.3 mezi negativními dopady právě závislost na příjemců na 

externích dodávkách osiva, která snižuje soběstačnost těchto komunit. Investice do zachování 

soběstačnosti, včetně hledání způsobů jak zachovat lokální osiva (jak hmotně tak 

institucionálně) by tak mělo i nadále být bráno v potaz.

Evaluační tým se v této souvislosti vyjadřoval k efektivnosti 

investice do komunitních sýpek jako takové, která byla nízká 

především z důvodu jejich izolovanosti. Podpora 

soběstačnosti sice není explicitním cílem ZRS ČR v daném 

sektoru a zemi, má ovšem souvislost s aspektem 

udržitelnosti zemědělského hospodaření. Má-li být 

podpořena iniciativa tohoto typu, musí být ovšem, dle 

názoru hodnotitele, doplněna řadou dalších aktivit 

směřujících na informování místních zemědělců, 

systematické budování kapacity zajišťující chod sýpky (nikoliv 

pouze vzdělávání, ale také facilitace, supervize a koučink v 

následném období a, v neposeldní řadě, zajištění koncensu 

autorit na úrovni woredy s tímto řešením - v opačném 

případě bude iniciativa vnímána jako protichůdná k 

iniciativám centrálních úřadů se všemi negativními důsledky 

"netransparentnosti" (v pojedí etiopských úřadů - 

"obcházení" woredy). O opatření je možné uvažovat 

kupříkladu v případě, že se ZRS ČR zaměří na rozvoj konkrétní 

komodity - například zařízení tohoto typu pro brambory 

nadále fungují.

12

Člověk v tísni Obecná

V rámci efektivity zpráva rovněž poukazuje na nízkou potřebu zapojení a přidanou hodnotu 

českých expertů v projektech s poukazem na kapacity, které jsou k dispozici v místě (např. 

Awasská Univerzita). Čvt v tomto ohledu intenzivně buduje odborné kapacity svého 

etiopského týmu, nicméně se opakovaně ukazuje potřeba dlouhodobě sdílet projektové know-

how českých a zahraničních specialistů a to i v paralelních zemědělských programech. (...) 

Role externích poradců se pak ukazuje jako klíčová např. právě pro hledání efektivity např. 

použitých materiálních prostředků

Vyjádření evaluačního týmu se vztahovalo spíše k přidané 

hodnotě českých expertů při vzdělávání v technologiích 

zemědělské produkce. S obsahem připomínky, tedy 

důležitostí role zahraničních (nikoliv pouze českých) expertů 

např. v oblasti zavádění inovací  nebo vzdělávání lokálních 

expertů souhlasíme. Relevantní text byl upraven.

13

ČZU Část 4.3.5

Od roku 2013 kromě mě coby garanta projektu nejel přímo na tento projekt žádný český 

expert/realizátor.

Od roku 2012 byly až na jednu výjimku veškeré školení zajištěna pouze Etiopskými školiteli – 

převážně z Hawassa University, BoARD, ale i jiných institucí (např. Holleta Research Center, 

Dilla University atd.).

V oblasti řízení projektu působil přímo na místě český tým v roce 2011. V roce 2012 pak již jen 

jedna česká manažerka a to z důvodu doporučení ZÚ Addis Abeba

Text upraven

14
ČZU Část 4.7.2

S organizací Mashav jsme též spolupracovali na školení  - pěstování ovoce a zeleniny (nejen) v 

mini-školkách – v roce 2013 Doplněno
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15 DS - referenční skupina Shrnutí
 Z textu není jasné, jaké byly stanovené cíle, a proto nelze ze zprávy objektivně posoudit jejich 

dosahování a celkovou efektivnost. Doporučuji cíle explicitně zmínit.
Akceptováno, doplněno

16 DS - referenční skupina Závěry - efektivnost

Podle předcházejícího textu se zdá, že „změna chování“ nenastala a že pouze omezeně jsou 

používány nové postupy – hodnocení proto vypadá nadsazeně.

V této části je hodnoceno pouze naplnění cílů projektu. K 

jejich naplnění, dle hodnocení, došlo - zemědělská produkce 

je efektivnější a dochází k diverzifikaci. Zemědělci tedy mění 

své chování kteér vede k naplňování cílů - hlavní otázkou ale 

je, do jaké míry se tak děje v přímém důslekdu působení ZRS 

ČR. Hodnocení tohoto sub-kritéria (o řádek níže) je 

významně horší. Značně nízká je efektivnost projektu v 

oblasti přidávání hodnoty a podpory vzniku nových zdrojů 

příjmů, tyto aktivity ovšem nejsou ve formulovaných cílech 

explicitně zmíněny. Hodnotitel tedy ponechává výrok "spíše 

vysoká až vysoká" a přidává subkritérium efektivnsoti 

investic

17 DS - referenční skupina Závěry - efektivnost
Vysoké hodnocení (komplexnosti intervenčních logik, pozn. zpracovatele) odporuje kritice v 

předcházejícím textu.

Z hodnocení vyplývá, že logické rámce nebyly chybně 

zpracovány - jejich kuazální vztahy jsou logické a prokázané. 

Problematické body souvisejí především s nedostatečnou 

komplexností rámců, které nedostatečně zohledňují místní 

kontext - tj. předpoklady pro realizaci, a také přeceňují roli 

modelových farmářů (z této chyby se ovšem v návazných 

projektech poučili). Evaluační tým se proto domnívá, že 

hodnocení je adekvátní.

18 DS - referenční skupina Závěry - efektivita  Vysoké hodnocení (optimálnosti nákladů, pozn. zpracovatele) odporuje předchozímu textu.

Nebyly identifikovány případy, kdy by finanční prostředky 

nebyly využívány efektivně z pohledu výdajů na jednotku. 

Výše nákladů jako taková tedy odpovídá realizovaným 

aktivitám, projekt je z tohoto pohledu nákladově optimální. 

Problémem efektivity nejsou neadekvátní výdaje na 

jednotlivé položky rozpočtu, ale zbytečně realizovaná výdaje, 

které ziňuje následující sub-kritérium. Doplněn závěr v tomto 

smyslu, hodnocení upraveno jako "spíše vysoké".

19 DS - referenční skupina
Doporučení, strategie 

odchodu

V této oblasti musí být zajištěna i podpora ČRA – tedy nejen pro víceleté programy vlastní 

implementace, ale také pro víceletou strategii odchodu
Hodnotitel plně souhlasí, text doporučení doplněn.

20 DS - referenční skupina

Doporučení, aktivity 

zaměřené na komunikaci, 

PR, atd.

Stejně jako u sebe-evaluací je nutné se vyvarovat situace, kdy by byly tyto plány považovány 

pouze za další byrokratický požadavek (a zpracovávány pouze formálně). 

Hodnotitel souhlasí, text doporučení neimplikuje požadavek 

na zavedení nové "povinnosti".

21 DS - referenční skupina Summary, Doporučení (6.3)
používání grafických schémat teorie změny (a grafických harmonogramů) by bylo efektivnější 

a názornější než dosud vyžadované matice logického rámce.

Hodnotitel plně souhlasí, text vysvětlení doporučení 

adekvátně upraven.
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22 DS - referenční skupina Summary, Doporučení (6.1)
Sebe-evaluace (resp. interní evaluace) by měly zůstat dobrovolným nástrojem (ale s 

uznatelnými náklady).
Akceptováno, hodnotitel souhlasí.

23 DS - referenční skupina Obecná

Z hlediska metodického jsou v některých případech uvedeny problematické zdroje či metody 

evaluace ve vztahu k prezentovaným zjištěním (např. dotazníkové šetření u vzorku 

respondentů u projektu ČvT II, strana 5 nebo strana 13, patrně nemůže poskytnout údaje o 

celkovém počtu či podílu vyškolených farmářů v dané oblasti – tato kvantitativní data tedy 

pravděpodobně byla získána jiným způsobem). Bylo by vhodné způsob získání uvedených 

údajů lépe specifikovat (např. velikost vzorku, způsob výběru respondentů, statistická 

významnost), případně vztahovat popis výsledků k „respondentům“ a nikoliv k „farmářům“ 

jako celé cílové skupině.

Formulačně upraveno, zdroj dat především v ČvT II (zde 

nejde o vlastní výzkum ale, jak bylo uvedeno ve VZ, převztaý 

výzkum ČvT) jasněji specifikován.

24 DS - referenční skupina Obecná

byly použity i shodné evaluační metody, validitu některých výsledků částečně snižují občas 

shodné formulace zjištění či závěrů u všech projektů (bez ohledu na rozdílné cílové lokality, 

realizátory či postupy). Lze souhlasit s tím, že dopady a udržitelnost souvisejících 

(navazujících) projektů jsou cíleně posuzovány společně, a tedy s tím, že řada konstatování je 

shodná (někdy i pro všechny 4 hodnocené projekty). Díky tomu však není jasné, nakolik byly 

eliminovány problémy resp. využity zkušenosti z prvního projektu. Zejména u hodnocení 

projektu ČZU II (str. 10-12) nelze například ani rozeznat, kdy došlo k jednotlivým investicím, 

kdy byl ukončen zkušební provoz, apod.

Shodné formulace všech 4 projektů se týkají především 

hodnocení relevance, kdy cíle projektu byly stanoveny ve 

všech projektech obdobně a vztahují se ke stejnému 

hodnotícímu rámci (tj. GTP, GTP II, strategie ZRS ČR, atd.). Co 

se týče projektů ČZU I a ČZU II, nelze je od sebe jednoznačně 

odlišit. V případě ČZU II šlo o de facto pokračování ČZU I, 

jediným rozdílem byla realizace dodatečných aktivit v 

několika dalších kebelích, které byly ale spíše okrajového 

charakteru. V tomto smyslu je tedy zpracováno hodnocení 

ČZU II, které zohledňuje pokračující podoporu v kebelích z 

ČZU I a přidává pro srovnání kebeli z ČZU II. Toto hodnocení 

de facto potvrzuje, že dodatečné kebele v ČZU II obdržely 

spíše jen okrajovou podporu.

25 DS - referenční skupina Příloha č. 10

Z přílohy 10 (vyhodnocení dotazníků) není zřejmé rozlišení hodnocení jednotlivých projektů, 

resp. hodnocení jednotlivých realizátorů (lze akceptovat, že lze těžko rozlišit výsledky 

jednotlivých fází pokračujících projektů). Jednotlivé kebele by měly být přiřazeny projektům a 

jejich názvy by měly být používány konzistentně v textu i přílohách (např. Ambarcho Wasera X 

Ambericho Wasera). .

Do záhlaví Přílohy č. 10 byla přidána informace o distribuci 

jednotlivých kebelí mezi projekty a woredy - tak aby bylo 

možné od sebe odlišit. 

26 DS - referenční skupina Část 4.7.7

Ve všech zprávách jsou poměrně dobře odlišena objektivní zjištění od vyvozených závěrů a 

doporučení. V některých případech se však zjištění a vlastní doporučení evaluátora prolínají – 

zejména v kapitole 4.7.7 souhrnné zprávy lze část textu za syntézu považovat, ale doporučení 

by spíše měla být zařazena až do kapitoly 6. Už proto, že ne vždy jsou závěrečná doporučení 

konzistentní s doporučeními v této subkapitole, případně se jedná o duplicitu. Jako 

doporučení jsou formulovány například i závěry 55 a 57 (str. 27), navíc si tato doporučení 

víceméně odporují.

Formulace závěrů jsou upraveny. Hodnotitel v kapitole 4.7.7 

explicitně uvádí, že jde o alternativní možnosti přístupu - 

tedy realizace jednotho pilotního projektu velkého rozsahu 

versus intervencí spíše menšího rozsahu s maximálním 

důrazem na replikovatelnost. S ohledem na formulaci 

evaluační otázky 3.8 ("Vyplývají z výsledků evaluace nějaká 

systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro 

zvýšení efektivnosti dalších rozvojových projektů v Etiopii 

nebo v jiných zemích či sektorech? ") jsou doporučení 

systémového charakteru částečně uvedena již v kapitole 

4.7.7



Příloha č. 13: Vypořádání zásadních připomínek 

27 DS - referenční skupina Doporučení

Obecně je nutné u doporučení přesněji specifikovat konkrétní kroky, které by měli realizovat 

jednotliví adresáti. Je tedy také nutné zohlednit role jednotlivých adresátů. Doporučuji zvážit 

spojení některých doporučení.

Formulace doporučení zpřesněna, část doporučení sloužena

28 DS - referenční skupina
Závěry ČZU I a ČZU II - 

dopady
Vzhledem k prezentovaným zjištěním vypadá toto hodnocení velmi nadsazené.

V regionu je zaznamenána pozitivní změna shodná s 

zacílením projektu. Jinou otázkou ovšem je přičitatelnost 

podpory ZRS ČR - do jaké míry by se projevily pozitivní 

dopady i bez přičinění projektu? Z hodnocení vyplývá, že 

pozorované pozitivní dopady se v podpořených kebelích 

prosazují rychleji než ve zbytku regionu. Hodnocení změněno 

na "spíše vysoké" především s ohledem na nerovnováhu 

dopadu.

29 DS - referenční skupina

Hodnocení ČZU II, část 2.4.2

Vzhledem k tomu, že výše uvedená konstatování jsou cíleně shodná pro hodnocení obou 

projektů (etap), nelze například rozeznat, kdy došlo k jednotlivým investicím, kdy byly 

opuštěny úly, kdy byl ukončen zkušební provoz apod. Není proto také zjevné, nakolik byly 

eliminovány problémy resp. využity zkušenosti z prvního projektu.

Evaluační tým nemá pro tuto otázku dostatečné informace, 

poněvadž vysvětlení podávaná místními subjekty byly natolik 

rozporuplné, že z nich nebylo možné dovodit, kdy došlo k 

ukončení provozu těchto investic (v obou kebelích, kterých 

se tato otázka týkala, evaluační tým získával odpovědi na 

škále od "zařízení nikdy nefungovalo" po "jde o dočasné 

uskladnění", nezávislá verifikace výroků nebyla možná). Z 

informací realizátora ovšem lze dovodit, že k ukončení 

provozu všech těchto investic došlo po ukončení projektu 

(resp. že byla tato zařízení de facto  využívána pouze pro 

demonstrace). Informace je proto relevantní v obou 

hodnoceních - podpora těmto investicím / iniciativám byla 

poskytována v obou projektech (tj. například v Gerba 

Fandide byla podpora pro tato zařízení poskytována v ČZU I i 

ČZU II) a zjištění popisuje stav v okamžiku realizace evaluace.



  

Příloha č. 14:  Podrobná metodologie řešení evaluace 
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1 Předmět evaluace 

1.1 Účel evaluace 
Zadavatelem evaluace je Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV). Jejím hlavním účelem je získat 
nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelná při 
rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o budoucím zaměření a způsobu realizace ZRS ČR v sektoru 
zemědělství v Etiopii. Cílem tedy je, na základě 4 projektů realizovaných v gesci ČRA letech 2011 – 
20151, vyhodnotit působení ČR v sektoru zemědělství v Etiopii a také získat podklady pro přípravu 
sektorové strategie. Toto vyhodnocení bude zároveň jedním z podkladů pro celkové vyhodnocení 
Koncepce ZRS ČR v letech 2010 – 2017. 

Evaluace je zaměřena na komplexní zhodnocení čtyř vybraných projektů realizovaných v rámci ZRS v 
Etiopii v sektoru zemědělství. Cílem evaluace je nejen zhodnotit základní evaluační kritéria OECD-
DAC, tj. zejména relevanci, efektivitu, efektivnost, udržitelnost a dopady, ale také uplatňování 
průřezových principů ZRS ČR, kterými jsou řádná (demokratická) správa věcí veřejných, šetrnost k 
životnímu prostředí a klimatu a dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen.  

Dále je tato evaluace zaměřena na posouzení intervenční logiky hodnocených projektů, vč. 
zpracování analýzy klíčových předpokladů a rizik pro dosažení projektových cílů. 

 

1.2 Evaluační otázky 
Na základě zadání i východisek evaluace byly formulovány následující evaluační otázky (červeně jsou 
vypsány otázky, formulované evaluačním týmem): 

 

Hodnocení relevance, efektivity a efektivnosti 

EQ 1.1:  Jak byly rozvojové aktivity hodnocených projektů provázané se strategickými dokumenty 
ZRS ČR a Etiopie? (kritérium relevance) 

EQ 1.2:  Jaké jsou hlavní rozvojové aktivity Etiopie v sektoru zemědělství? (kritérium relevance) 

EQ 1.3: Byly postupy zvolené realizátory nákladově optimální? (kritérium efektivity) 

EQ 1.4: Jaký vliv na efektivitu projektu mělo zapojení českých a místních kapacit? (kritérium 
efektivity) 

EQ 1.5: Lze identifikovat příklady dobré praxe (například i ve srovnání s projekty jiných donorů)? 
(kritérium efektivity) 

EQ 1.6: Do jaké míry se podařilo v rámci hodnoceného projektu dosáhnout formulovaných cílů? 
(kritérium efektivnosti) 

EQ 1.7: Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně realistických 
předpokladů a správně stanovených cílů a dopadů? (kritérium efektivnosti) 

EQ 1.8: Co konkrétně převzali z projektové praxe místní partneři (metodiky, postupy, evidenci, 
atd.)? (kritérium efektivnosti) 

EQ 1.9: Jaké iniciativy navazující na projekty učinily partnerské samosprávy nebo další cílové 
skupiny? (kritérium efektivnosti) 

                                                           
1
 Oba návazné projekty byly původně plánovány na období 2014 – 2015, v obou případech ovšem došlo k jejich 

prodloužení do roku 2016 (v případě ČvT II s finančním navýšením, v případě ČZU II bez finančního navýšení). 
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Hodnocení udržitelnosti a dopadů 

EQ 2.1:  Jaká je míra zlepšení kvality života obyvatel cílových lokalit? (kritérium dopadů) 

EQ 2.2: Jaké neočekávané dopady se při realizaci projektů a po ukončení jejich realizace (ve fázi 
udržitelnosti) projevily? Pozitivní i negativní? Naopak, existovaly očekávané dopady, které se 
ve skutečnosti neprojevily? Proč? (kritérium dopadů) 

EQ 2.3: Využívají místní farmáři služby poskytované FTC? Jak hodnotí přínosy těchto služeb? 

EQ 2.4: Nakolik měly výsledky hodnocených projektů synergický efekt? (kritérium dopadů) 

EQ 2.5: Měl projekt zpracovanou strategii odchodu? (kritérium udržitelnosti) 

EQ 2.6: Jaká je udržitelnost výsledků projektu z hlediska vlastnictví příjemcem? (kritérium 
udržitelnosti) 

EQ 2.7: Jsou projektové výstupy v souladu s legislativním a normativním rámcem Etiopie? 
(kritérium udržitelnosti) 

EQ 2.8: Jsou hodnocené projekty dostatečně koordinované s aktivitami státních institucí, které jsou 
zodpovědné za sektor zemědělství? (kritérium udržitelnosti) 

 

Sektorový pohled a syntéza 

EQ 3.1:  Jakým způsobem probíhala koordinace a komunikace mezi českými aktéry ZRS působícími v 
dané zemi ve stejném sektoru? Byl dostatečně využit potenciál propojení a výměny/využití 
informací mezi realizátory projektů (včetně informací prezentovaných místním partnerům)? 
(kritérium koordinace a komunikace) 

EQ 3.2: Existuje efektivní a funkční propojení projektů s aktivitami ostatních donorů? (kritérium 
koordinace a komunikace) 

EQ 3.3: Jak probíhala spolupráce realizátorů (včetně místních) s partnerskými institucemi? 
(kritérium koordinace a komunikace) 

EQ 3.4 Jakým způsobem ČRA zohlednila skutečnosti zjištěné v rámci hodnocených projektů při 
přípravě návazných aktivit? (kritérium návazné spolupráce) 

EQ 3.5: Existují aktivity realizátorů navazující na hodnocené projekty (včetně subdodavatelů) nad 
rámec české bilaterální spolupráce (např. zapojení českých subjektů do projektů jiných 
donorů)? (kritérium návazné spolupráce) 

EQ 3.6: Bude z pohledu střednědobé a dlouhodobé potřeby Etiopie (cca 3 – 5 let) téma řešené v 
rámci projektů stále relevantní? Je žádoucí, aby program ZRS tuto oblast i nadále 
podporoval? (syntéza; poznatky systémového charakteru) 

EQ 3.7: Jaká je perspektiva rozvoje cílových lokalit? (syntéza; poznatky systémového charakteru) 

EQ 3.8: Vyplývají z výsledků evaluace nějaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro 
zvýšení efektivnosti dalších rozvojových projektů v Etiopii nebo v jiných zemích či 
sektorech? (syntéza; poznatky systémového charakteru) 

 

Další evaluační kritéria 

EQ 4.1  Do jaké míry byl důraz na průřezové principy ZRS ČR součástí hodnocených projektů? 
Přinesly projekty nějaké příklady dobré praxe nebo naopak problémy ve vztahu k 



Vyhodnocení ZRS ČR v zemědělství v Etiopii 
Příloha č. 14: Podrobná metodologie 
 

4 
listopad 2016      HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.    

jednotlivým principům? (kritérium řádné správy věcí veřejných, šetrnosti k životnímu 
prostředí a klimatu, dodržování lidských práv včetně rovnosti mužů a žen) 

EQ 4.2: Nakolik místní instituce a cílové skupiny vědí, že projekty byly realizovány v rámci české ZRS? 
Jaké byly nejúčinnější formy prezentace projektů? (kritérium vnější prezentace) 

2 Metodologie evaluace 

Závěry a doporučení evaluace mají poskytnout zadavateli komplexní pohled na působení ČR v sektoru 
zemědělství v Etiopii v hodnoceném období, včetně vyhodnocení jednotlivých projektů z hlediska 
mezinárodně uznávaných evaluačních kritérií OECD/DAC, tj. relevance, efektivity (hospodárnosti), 
efektivnosti (účelnosti), udržitelnosti a dopadů. Stručné definice těchto kritérií dle OECD/DAC jsou 
následující (formulace dle zadání evaluace):   

Relevance – míra, ve které rozvojová intervence odpovídá potřebám, prioritám a koncepcím cílové 
skupiny, partnerské (přijímající) země a dárcovské země. 

Efektivita (hospodárnost) – míra využití vstupních zdrojů (časového plánu, odborných znalostí, 
administrativy a managementu, finančních prostředků atd.) s ohledem na reálně dosažené výstupy 
a cíle. Realizované aktivity se hodnotí co do jejich adekvátnosti, účinnosti a hospodárnosti, popřípadě 
mohou být navržena alternativní řešení k dosažení stanovených výstupů a cílů méně nákladným 
způsobem, v kratší době, s větším zohledněním místních podmínek apod. Hodnotit lze také to, zdali 
byly cíle a výstupy stanoveny realisticky. Hodnocení míry využití optimálně nákladných zdrojů k 
dosažení potřebných výsledků se provádí z hlediska kvantitativního i kvalitativního. 

Efektivnost (účelnost) – míra dosažení cílů rozvojové intervence. (Důraz na analýzu teorie změny a 
míry dosažení (dosažitelnosti) cílů rozvojové intervence - konkrétní potvrzené či předpokládané 
využití výsledků intervence. Cílem je chápána změna chování, postupů či situace na úrovni cílových 
skupin.) 

Udržitelnost – míra, resp. pravděpodobnost pokračování pozitivních důsledků projektu pro cílovou 
skupinu po ukončení aktivit a financování ze strany donora/realizátora. 

Dopady – pozitivní i negativní, přímé i nepřímé a zamýšlené i nezamýšlené důsledky rozvojové 
intervence pro cílovou skupinu a v partnerské zemi obecně; u kritéria dopadů se musí evaluace 
důkladně zabývat také vnějšími vlivy prostředí, ve kterém byl projekt realizován. 

Evaluace dále posoudila souhrnně hodnocené aktivity ale i jednotlivé projekty také z hlediska jejich 
vnější prezentace (viditelnosti) v partnerské zemi a z hlediska uplatnění průřezových principů ZRS ČR. 
Těmi jsou řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; 
dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. Bylo posouzeno, zda a jak průřezové 
principy (resp. některý z nich) přímo souvisí se sektorovým zaměřením hodnocených projektů a 
aktivit; zda a jak realizátor zohlednili průřezové principy při formulaci a realizaci projektů; zda 
realizátor během přípravy a realizace projektu (resp. zadavatel projektu během formulace projektu) v 
rámci snahy o zohlednění průřezových principů narazil na protichůdné cíle, zájmy či hodnoty na 
straně příjemců projektu/partnerské země a jak tuto situaci řešil, atd. 

Důležitou součástí evaluace bylo zpracování sektorového pohledu na působení ZRS ČR v Etiopii (tj. 
v sektoru zemědělství v daném regionu v Etiopii). Součástí sektorového pohledu je vyhodnocení 
potenciálu a možností sdružování rozvojových aktivit do širších celků, vyhodnocení koordinace 
a komunikace mezi českými aktéry ZRS jakož i s ostatními donory působícími v dané zemi ve stejném 
sektoru, případně i vyhodnocení potenciálu trojstranných projektů, jejich priorit a perspektivy.  
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2.1 Porozumění úkolům evaluace 
Evaluační kritérium relevance je zaměřeno na vyhodnocení míry, do které je intervence v souladu 
s potřebami příjemce i prioritami zadavatele. Při hodnocení bylo nutné se zaměřit na především na 
relevanci potřeb, které jsou vstupem pro projekty (tj. na které projekt reaguje – právě potřeby jsou 
totiž základem intervenční logiky) a relevanci cílů – tedy zda cíle jednotlivých projektů odpovídají 
potřebám cílových skupin.  

Evaluační kritérium efektivity sleduje především efektivitu na vstupu, tedy jak ekonomicky jsou 
využity prostředky a další vstupy v přepočtu na výstupy projektu. Normativní posouzení efektivity 
(účinnosti) – tedy analýza nad rámec prostého vyhodnocení pochopitelně vyžaduje referenční rámec, 
který poskytla především vzájemná komparace. Zároveň bylo aplikováno expertní posouzení ze 
strany technických expertů projektů. 

Evaluační kritérium efektivnosti se v zásadě zaměřuje na dvě problematiky. Za prvé analyzuje validitu 
intervenční logiky na počátku projektu a její přetrvávající validitu. Za tímto účelem byla intervenční 
logika projektů, a to včetně analýzy klíčových předpokladů a rizik. Bylo tedy zkoumáno, zda přístup, 
kterým realizátor postupuje od formulace potřeb k cílům (jejichž relevance byla ověřena při analýze 
tohoto kritéria), je správný a validní – účelný. Za druhé se analýza efektivnosti zaměřila na skutečné 
výsledky realizace projektů, tedy na zhodnocení míry, v jaké daná rozvojová intervence skutečně 
dosáhla svých cílů. Efektivnost tedy poměřuje skutečně dosažené výsledky s vytyčeným cílem a tyto 
výsledky interpretuje.  

Evaluační kritérium udržitelnosti bylo zaměřeno na zhodnocení možnosti, že budou výsledky projektu 
využívány i v období po ukončení financování daného projektu z veřejných zdrojů. Důraz je u tohoto 
kritéria kladen zejména na institucionální udržitelnost a finanční udržitelnost. Institucionální 
udržitelnost se zabývá především otázkou vlastnictví výsledků a připravenosti místních institucí na 
další provozování výstupů po ukončení projektu (jejich kapacitu a kvalifikaci) a obecně konceptem 
„ownershipu“ tedy přihlášení se k výsledkům projektů ze strany místních subjektů. Finanční 
udržitelnost se zajímala především o otázku zdrojů financí pro další provoz výsledků projektů. Dále 
byla ověřena udržitelnost ve vztahu k legislativnímu a institucionálnímu prostředí v zemi příjemce 
(aktivity v období udržitelnosti jsou v souladu s legislativním a normativním rámcem Etiopie a jsou 
v souladu s aktivitami příslušných orgánů na jednotlivých úrovních vládnutí, mají jejich podporu). 
Také bylo nutné posoudit, zda osoby zodpovědné za udržení mají dostatečnou kvalifikaci a znalosti. 
Doplňkově se proto kritérium udržitelnosti také zabývalo otázkou přenosu dobré praxe ze strany 
realizátorů projektu na místní partnery a instituce (transfer „měkkých“ dovedností a know-how). 

Pro hodnocení dopadů byla nezbytná práce přímo s cílovými skupinami / konečnými příjemci 
projektů, desk research ani jiné metody bez účasti cílových skupin nemají kapacitu postihnout celou 
škálu dopadů a věrohodně posoudit jejich další vývoj. Dopady byly proto ověřovány především 
prostřednictvím metod evaluace s účastí konečných příjemců (tj. drobných farmářů), a to 
kvalitativních i kvantitativních. Jednotlivé metody byly triangulovány tak, aby byly výstupy evaluace 
věrohodné. 

Cílem hodnocení průřezových principů ZRS ČR je vyhodnotit míru, v níž jsou v průběhu realizace 
hodnoceného projektu tyto principy naplňovány. V kontextu tohoto evaluačního projektu pak šlo 
zejména o zhodnocení, do jaké míry jsou tyto principy zahrnuty nejen při vlastním řízení a realizaci 
hodnoceného projektu, ale také do jaké míry byly průřezové principy zahrnuty při práci s cílovými 
skupinami projektu. Součástí hodnocení průřezových principů je také analýza vnější prezentace 
(viditelnosti) ZRS ČR v dané zemi / regionu. 

Hodnocení nemělo za úkol směřovat pouze na identifikaci působení a dopadu jednotlivých projektů, 
jedním z jeho cílů bylo celkové vyhodnocení působení ZRS ČR v daném sektoru (zemědělství) v Etiopii. 
Zásadní důraz byl proto kladen na syntézu a zobecnění dílčích poznatků – tedy formulaci poznatků a 
závěrů systémového charakteru, využitelných v aktuálním / budoucím programování. Součástí tohoto 
vyhodnocení – tedy pohledu na působení ZRS ČR v dané zemi a sektoru obecně – je rovněž analýza 
možností dalšího sdružování rozvojových aktivit a intenzivnější využívání synergických vazeb mezi 
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projekty (tedy dosahování toho, aby nebyly podporovány pouze izolované akce, ale propojené 
intervence) a potenciálu spolupráce s dalšími donory (ať už co se týče projektů, tak i možnosti 
realizace vícestranných projektů).  

 

2.2 Hodnocení relevance, efektivity a efektivnosti podpory  
Pro hodnocení evaluační tým využil kombinaci několika základních evaluačních metod. Hlavními 
metodami byly desk research (včetně předchozích sebe-evaluací části projektů), polostrukturované 
rozhovory, fokusní skupiny a dotazník.  

Metody evaluace zahrnující sběr primárních dat byly směřovány na několik odlišných skupin 
respondentů: 

 Zástupci zadavatele (MZV, resp. ČRA, příp. ZÚ ČR v Etiopii) – polostrukturované rozhovory 

 Zástupci realizátorů projektů v ČR i v Etiopii – polostrukturované rozhovory 

 Zástupci partnerů projektů – polostrukturované rozhovory  

 Zástupci lokálních samospráv a veřejné správy na relevantních úrovních vládnutí (kebele, 
woreda, region, omezeněji i centrální orgány) – polostrukturované individuální i skupinové 
rozhovory v místních komunitách 

 Příjemci podpory – polostrukturované rozhovory (individuální i skupinové) 

 Členové cílové skupiny / koneční příjemci – fokusní skupiny, dotazníkové šetření – vše 
v místních komunitách 

 doplňkově aplikovány metody přímého pozorování, tranccent walk a mini-případových studií. 

 

Účastníci terénního výzkumu byli vytipováni již v rámci zpracování vstupní zprávy, a to na základě 
konzultací se zadavatelem, realizátory i ZÚ ČR v Etiopii a na základě práce lokálního experta / 
koordinátorky. 

Zcela zásadní je při hodnocení relevance pohled na relevanci potřeb, na které projekt reaguje. 
Potřeby jsou základem intervenční logiky – formulují, jaký problém konečných příjemců má být 
prostřednictvím aktivit projektu změněn. Odpověď na tuto část analýzy relevance poskytuje 
obsahová analýza strategických dokumentů Etiopie, ale také ZRS ČR a dalších podkladů. Druhým 
zásadním zdrojem informací pro vyhodnocení tohoto kritéria byly metody evaluace aplikované při 
terénním šetření v daných lokalitách, kterými bylo ověřováno, jak naléhavé skutečně problémy, na 
něž projekty reagují, v této komunitě jsou. 

Specifickou otázkou relevance je relevance projektů (z pohledu na výstupy / výsledky, které přinesly) 
ve vztahu k ekonomickým trendům sektoru v dané zemi. I zde hrála klíčovou roli obsahová analýza 
příslušené dokumentace, která poskytne odpověď, zda je způsob, kterým projekty usilují o změnu 
v místním kontextu, skutečně relevantní ve vztahu k tomuto rámci. Doplňkově byly využity také 
individuální rozhovory, a to především se zástupci státní správy a akademické obce. 

Obdobným způsobem byla ověřována relevance cílů podpořených projektů. Bylo ověřováno 
především, zda jsou cíle v souladu se socio-ekonomickou realitou konečných příjemců a zda jsou 
z jejich pohledu relevantní. Využito bylo opět metod aplikovaných při terénním šetření, tedy 
rozhovorů s místními představiteli a kvalitativních metod s participací konečných příjemců. 

Po ověření platnosti (relevance) „začátku“ (potřeb) a „konce“ (cílů) projektu, bylo logickým 
následným krokem ověření validity intervenčních logik, tedy toho, zda formulované aktivity a 
kauzální řetězce skutečně vedly k naplnění potřeb a cílů cílových skupin. Toto vyhodnocení bylo 
realizováno v rámci analýzy kritéria efektivnosti, a to nejprve metodou desk research (před odjezdem 
na evaluační misi) a následně ověření v terénu. Klíčovými metodami pro analýzu platnosti 
intervenční logiky (tedy toho, zda se očekávané kauzality skutečně projevily) byly individuální 
rozhovory v „terénu“ (tedy u příjemců podpory a cílových skupin) a fokusní skupiny. Individuální 
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rozhovory a fokusní skupiny sloužily především jako nenahraditelný zdroj kontextových informací, 
které je nutné při posuzování teorie změny vést v patrnosti (zkušenost experta je totiž vždy jen 
částečně přenositelná a je nutné ji kontextualizovat). Doplňkově potom sloužilo i dotazníkové šetření 
mezi konečnými beneficienty. Důležitou roli přitom hrála triangulace metod i respondentů (zdrojů 
informací) tak, aby výsledek nebyl ovlivněn jedním pohledem na věc. 

Další aspekty hodnocení kritérií efektivity a efektivnosti byly vyhodnoceny především za využití 
metod desk research a doplňkově polostrukturovaných rozhovorů a metod využívajících účasti 
příjemců / konečných příjemců. Klíčovými vstupy pro hodnocení těchto evaluačních otázek byla 
kompletní projektová dokumentace. Zásadním vstupem potom byly položkové rozpočty a 
monitorovací zprávy obsahující kvantifikaci jednotlivých výstupů a (především) výsledků projektů. 
Hodnocení kritérií bylo zpracováno kvantitativně i kvalitativně. Tímto způsobem bylo zajištěno, že 
výstupy evaluace jsou nejen validní, ale že navíc také respektují kontext realizace projektů. 

Specifickou otázkou posouzení efektivity je potom zapojení místních partnerů v projektu, resp. 
rozdělení práce mezi českými realizátory a místními kapacitami – hodnocení jejich efektivity se 
zaměřilo především na přidanou hodnotu, kterou místní partneři projektům nebo naopak čeští 
realizátoři do implementace projektů přinesly, a tedy účelnost jejich účasti. Zdrojem byly především 
polostrukturované rozhovory se zástupci realizátorů, veřejných institucí i místních komunit.  

Při zodpovídání všech evaluačních otázek (tento i následující úkoly) byla aplikována triangulace 
evaluačních zjištění.  

 

2.3 Hodnocení udržitelnosti a dopadů  
Pro realizaci evaluačního úkolu evaluátor využil kombinaci několika základních evaluačních metod. 
Hlavními metodami byly desk research (především s využitím dat sebe-evaluací části projektů), 
polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny a dotazník, doplňkově mini případové studie.  

Metody evaluace byly směřovány na několik odlišných skupin respondentů: 

 Zástupci zadavatele (MZV, resp. ČRA, příp. ZÚ ČR v Etiopii) – polostrukturované rozhovory 
v ČR 

 Zástupci realizátora projektů v ČR i Etiopii – polostrukturované rozhovory 

 Zástupci partnerů projektů (zejména potom příslušné WADOs) – polostrukturované 
rozhovory  

 Zástupci lokálních samospráv, veřejné správy a dalších aktérů na úrovni kebele a woredy  – 
polostrukturované rozhovory, případně fokusní skupiny v místních komunitách 

 Zástupci podpořených struktur (FTCs, kooperativy) – individuální / skupinové rozhovory 

 Členové cílové skupiny / koneční příjemci – fokusní skupiny, dotazníkové šetření, v omezené 
míře polostrukturované rozhovory (zástupci projekty založených komunitních struktur) – vše 
v místních komunitách 

 doplňkově a operativně byly aplikovány  metody přímého pozorování, tranccent walk a mini-
případových studií. 

 

Hlavní důraz při hodnocení dopadů a udržitelnosti byl kladen na metody primárního výzkumu 
v místech implementace projektů (terénní šetření). Rozsah evaluace nebyl dostatečný k tomu, aby 
byly evaluačními metodami plně pokryty všechny kebele, v nichž byly realizovány projektové aktivity. 
Projektové aktivity byly realizovány v celkem 21 kebelích ve třech woredách. Hodnotitel v rámci 
terénního šetření navštívil cca 9 kebelí. Při výběru kebelí bylo aplikováno pravidlo rovnoměrného 
zastoupení projektů, realizátorů a wored: 2 kebele z projektu ČZU I, 1 kebele z projektu ČZU II, 2 
kebele z woredy Damboya (ČvT I), 2 kebele z woredy Alaba v rámci ČvT I a poslední dvě kebele 
z woredy Alaba v rámci ČvT II. 
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Důraz byl kladen na kebele, v nichž byly realizovány i další doplňující aktivity, nebo jim byla 
poskytnuta investiční podpora vyšší intenzity. Také bylo zohledněno hledisko dostupnosti kebele. 

V rámci evaluační návštěvy konkrétní kebele zpravidla proběhly následující aktivity: 

 Řízený rozhovor s místními „community leaders“ (kebele administrátor, kebele manager, 
případně další zodpovědné osoby); 

 Evaluační návštěva FTC; 

 Řízený individuální / skupinový rozhovor s podpořenými DA místní FTC2; 

 1 fokusní skupina s místními zemědělci (modeloví / nemodeloví, muži / ženy); 

 Evaluační návštěva v případě udělení další podpory v dané lokalitě (např. investice do 
zpracovatelské kapacity, vybudovaný kooperativ, atd.) spojená s řízenými rozhovory 
s příslušnými pracovníky (osoby zodpovědné za provoz, zástupci kooperativy, atd.). 

 Součástí evaluační návštěvy v kebele budou i prosté „transect walks“ 

 

Nad rámec uvedeného byly realizovány dva skupinové rozhovory s DA z kebelí, které nebyly 
navštíveny (jedna v Angache a jedna v Demboyi – v Alabě se, především s ohledem na velikost 
woredy, taková schůzka nepodařila zorganizovat). 

Oproti původnímu předpokladu nebyly, z časových důvodů, navštíveny žádné nepodpořené kebele. 
Informace o fungování FTC v nepodpořených kebelích byly získávány od pracovníků WADO a od DA, 
kteří v nepodpořených kebelích v minulosti působili. 

Další klíčovou metodou pro vyhodnocení dopadů a udržitelnosti podpory bylo dotazníkové šetření. 
Dotazník bude měl charakter anketního šetření (s přihlédnutím k demografickým charakteristikám a 
distribuci obyvatel v dané kebeli) a proběhl ve všech kebelích, kde bude realizován terénní výzkum 
s výjimkou kebelí z projektu ČvT II3. Dotazníkové šetření bylo klíčové pro hodnocení dopadů 
s ohledem na specifický charakter podpořených projektů: beneficienti podpory nejsou konečnými 
příjemci – projekty pracují především s DA a s modelovými farmáři, jejich prostřednictvím se 
pokoušejí generovat benefity pro končené příjemce – tj. drobné farmáře v daných regionech. Právě 
prostřednictvím dotazníku tedy hodnotitel dosáhl až na konečné příjemce. Zároveň jeho realizace 
umožnila triangulaci kvalitativních a kvantitativních dat, a tedy validnější výsledky. 

Šetření dopadů bylo organizováno takovým způsobem, aby zachytilo také ty dopady, které realizátor 
projektu nepředpokládal. Jako klíčové se v tomto smyslu ukázaly především fokusní skupiny, 
doplňkově potom také dotazníkové šetření, které obsahovalo otevřené otázky. 

Podobně také udržitelnost výstupů a výsledků projektů byla zkoumána především v rámci terénního 
šetření. Klíčové byly rovněž polostrukturované rozhovory s partnery projektů, zástupci příslušných 
WADOs, představiteli kebelí a wored a státní správy na úrovni wored i zóny/regionu. V souladu s výše 
uvedeným pojímáním udržitelnosti u „měkkých“ projektů se hodnotitel zaměřil především na 
systémy a struktury, které mají za úkol výstupy udržet dostupnost a kvalitu lidských zdrojů, procesní 
zajištění, atd. Důležitou roli při posuzování udržitelnosti ovšem hrály také evaluační návštěvy, během 
nichž byly realizovány obhlídky poskytnutých investic.. 

Součástí hodnocení udržitelnosti bylo také podrobné ověřování „strategie odchodu“ 
realizátorů/partnerů z podporovaných FTCs. Důraz byl kladen především na individuální rozhovory 
se zástupci realizátora / partnera v ČR a Etiopii. Jejich realizovatelnost (a případně zkušenosti 
z realizace) byla ověřována především na úrovni WADO (omezeněji také administrativy) jednotlivých 

                                                           
2
 S DA z kebelí ve woredě Angacha byly provedeny rozhovory v jiný den v Angache – i přes původní slib jejich 

dostupnosti při evaluační návštěvě bylo nakonec na toto datum naplánováno školení pro DA. 
3
 Robustní dotazníkové šetření zde probíhalo v prosinci 2015, jeho opakování by proto bylo zcela 

kontraproduktivní. Hodnotitel využil primární data, která mu byla realizátorem poskytnuta. 
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wored. Především zde byla také ověřována koordinace projektových aktivit se „standardním“ 
modelem fungování FTCs a dalších podpůrných institucí v místním kontextu a obecně podpora těchto 
klíčových institucí výstupům a výsledkům projektu (závazek jejich další podpory). Klíčové pro analýzu 
aplikované strategie odchodu byla také pozorování v průběhu evaluačních návštěv. 

Další aspekty udržitelnosti (soulad s legislativním / normativním rámcem) byly analyzovány 
především metodami desk research a rozhovorů na administrativní úrovni. 

 

2.4 Hodnocení průřezových kritérií  

Základní evaluační metodou tohoto úkolu byl zejména desk research projektové dokumentace a dále 
polostrukturované rozhovory se zástupci realizátora projektu a jeho partnery a zástupci woredy a 
kebele. Doplňkově bylo zapojeno několik otázek zaměřených na průřezové principy (zejm. gender, 
omezeněji také životní prostředí) do rámce dotazníkového šetření tak, aby bylo možné získat jejich 
reflexi ze strany konečných příjemců. Tímto způsobem byla rovněž zjištění triangulována. 

Především pro posouzení naplňování principu rovného přístupu k mužům a ženám bylo využito také 
fokusních skupin s konečnými příjemci – hodnotitel realizoval oddělené fokusních skupin pro muže a 
pro ženy tak, aby bylo možné oddělit jejich pohledy na přínosy intervencí v jejich kebele a 
v konečném důsledku i na naplňování tohoto průřezového kritéria. Fokusní skupiny se ženami byly 
realizovány v 5 z 9 navštívených kebelích. 

 

2.5 Formulace sektorového pohledu 

Jak bylo uvedeno výše, cílem evaluace byla také formulace „celkového pohledu“ na působení ZRS ČR 
v Etiopii v sektoru zemědělství. Hodnocení se zaměřilo na následující aspekty:  

 Existují synergické vazby mezi projekty a jsou využívány? 

 Naopak, dochází ke snižování efektivity projektů v důsledku nedostatečné koordinace? (např. 
zdvojování aktivit) 

 Jakou roli hraje ZRS ČR při naplňování koncepcí a strategií Etiopie? Jakých výsledků bylo 
prostřednictvím těchto projektů dosaženo z pohledu rozvojových strategií Etiopie? 

 Jaký je pohled místních / regionálních institucí na roli ČR při naplňování rozvojových cílů v 
daném sektoru? 

 Jaké existují synergické vazby mezi projekty ZRS ČR a dalších donorů? Jsou využívány, nebo 
naopak nedochází k efektivní koordinaci? Jakou roli hraje ZRS ČR mezi aktivitami ostatních 
donorů? 

 Jak relevantní je přístup ZRS ČR k rozvoji drobných farmářů v delším horizontu s ohledem na 
očekávané změny na úrovni strategií, legislativy, institucí i na úrovni socio-ekonomické 
situace konečných příjemců? 

 Kde je nejsprávnější pozice „malých prostředků“ v komplexu rozvojové pomoci, kterou 
etiopské zemědělství / rozvoj venkova získává? Jaké typy projektů, jak zacílené? 

 Atd. 
V úvodní fázi byly mapovány strategické a koncepční dokumenty relevantní pro daný sektor a 
analyzovaná pozice hodnocených projektů v těchto dokumentech. Následně byly, především 
v průběhu evaluační mise, mapovány aktivity dalších donorů v daném sektoru a území, a to jak jejich 
projekty, tak i strategie a přístupy, které při řešení obdobných problémů a potřeb končených 
příjemců využívají.  

V rámci evaluační návštěvy hodnotitel realizoval odpovídající individuální rozhovory především se 
zástupci centrálních orgánů státní správy a také se zástupci dalších donorů (Evropská komise, 
kanadská rozvojová spolupráce, MASHAV). Tyto individuální rozhovory byly klíčovým zdrojem 
informací, co se týče pozice projektů ZRS ČR v daném sektoru a území mezi projekty ostatních 
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donorů, úkolů, které mohou při vyšší systematizaci a koordinaci činnosti jednotlivých donorů plnit 
projekty ZRS ČR a jejich pozice v celkových strategiích v daném sektoru.  

Klíčovou metodou je ovšem syntéza, která shrne poznatky z hodnocení projektů a poskytne tak 
odpovědi na evaluační otázky a konkrétní doporučení co se týče dalšího směru působení ZRS ČR v 
daném sektoru. 

Součástí hodnocení bylo také posouzení koordinace a komunikace mezi českými aktéry ZRS s 
partnerskými institucemi, nebo i s ostatními donory působícími v dané zemi ve stejném sektoru. Bylo 
hodnoceno, do jaké míry projekt efektivně využil těchto synergických vazeb. Základem pro toto 
hodnocení byly rozhovory s realizátory projektů (ČR i Etiopie), partnery, zástupci jiných donorů a 
představiteli centrální správy a státní správy / samosprávy na nižších úrovních (zejména woreda). 
Doplňkovým zdrojem informací pro vyhodnocení této dimenze efektivity byla obsahová analýza 
projektové dokumentace, především potom monitorovacích zpráv. 
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2.6 Metodika odpovídání na evaluační otázky 
 

Způsob, kterým bylo odpovídáno na jednotlivé evaluační otázky, je vizualizován v tabulce níže. Tato 
matice také prokazuje důraz na triangulaci při zodpovídání evaluačních otázek: 
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EQ 1.7                  
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EQ 2.5                  
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EQ 2.8                  

EQ 3.1                  

EQ 3.2                  

EQ 3.3                  

EQ 3.4                  

EQ 3.5                  

EQ 3.6                  

EQ 3.7                  

EQ 4.1                  

EQ 4.2                  

 

Podrobněji k některým metodám: 

 Individuální a skupinové řízené rozhovory – realizovány v ČR (zadavatel, ČRA, realizátoři, 
atd.) i v průběhu evaluační mise (partneři, místní zastoupení realizátorů, státní správa a další 
centrální instituce, mezinárodní donoři, univerzity, NNO a asociace, lokální samosprávy a 
cílové skupiny / koneční příjemci). Část rozhovorů byla realizována po návratu z evaluační 
mise telefonicky. V přípravné fázi bylo realizováno 5 rozhovorů v ČR. V průběhu evaluační 
mise a telefonicky po ukončení evaluační mise bylo realizováno cca 50 individuálních i 
skupinových rozhovorů, z toho cca 27 na úrovni kebelí a 25 na dalších úrovních (veřejné 
instituce Etiopie mimo kebele: 11 rozhovorů, akademická sféra: 2 rozhovory, jiní donoři a 
NNO/asociace: 6 rozhovorů, realizátoři: 3 rozhovory, DA z nenavštívených kebelí: 2 skupinové 
rozhovory). Podrobněji viz příloha č. 7. 

 Dotazníkové šetření – představuje klíčovou metodu sběru kvantitativních dat. Metoda byla 
využita při hodnocení tří ze čtyř projektů. Dotazníkové šetření bylo realizováno formou 
přímého dotazování v celkem 7 kebelích s návratností 168 respondentů. Ve dvou zbývajících 
kebelích byla využita data z dotazníkového šetření realizovaného ČvT na konci roku 2015. 
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 Desk research, rešerše – zásadní metodou je kvalitativní analýza získaných podkladů 
k jednotlivým realizovaným projektům. Dále byly pro účely evaluace analyzovány strategické 
a další koncepční dokumenty, sekundární zdroje a v neposlední řadě také interní evaluace 
realizovaných projektů. 

 Pozorování, evaluační návštěva – v rámci evaluační mise bylo navštíveno devět z celkového 
počtu 21 cílových kebelí. Součástí evaluační návštěvy byly rozhovory s administrátory (a 
manažery) kebele, skupinové rozhovory s DA z místních FTC, fokusní skupiny s místními 
zemědělci a také terénní průzkum v lokalitě, během nějž evaluátor neformálně komunikoval 
s dalšími členy místní komunity. 

 Expertní posouzení a syntéza – především pro formulaci sektorového hodnocení byla využita 
metoda syntézy předchozích zjištění a jejich expertní posouzení. 

 



  

Příloha č. 15:   Kompletní seznam závěrů evaluace  
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Relevance 

1. Relevance projektů je obecně vysoká. Iniciativy podpořené ZRS ČR se správně spolehly na 
formální institucionální strukturu, která je budována centrální státní správou Etiopie, a 
využila tuto strukturu k implementaci aktivit, které jsou v souladu s transformační strategií 
země (především transfer inovací a technologií v zemědělství, vzdělávání a trénink, zvyšování 
zpracovatelské kapacity, atd.) 

2. Projekty jsou obecně vnímány jako relevantní také ze strany cílových skupin. Ovšem o něco 
více v Alabě a Demboyi než v Angache. 

3. Nižší stupeň vnímání relevance některých kebelích je způsoben spíše vlivem chybné 
implementace / chybami v řízení, nikoliv samotným stanovením nesprávných cílů (cíle jsou 
shledány jako vysoce relevantní). 

4. Ve většině případů jsou aktivity podporující rozvoj zemědělství implementované institucemi 
státní správy a realizátory ZRS ČR v souladu a v synergickém vztahu. Ovšem názory na 
některé konkrétní aspekty rozvoje zemědělství (např. podpora nezávislosti zemědělců versus 
vyšší výnosy z exkluzivních dodávek osiva) se mohou odlišovat. Pokud nejsou dobře 
komunikovány, nesou potenciál vzniku nedorozumění nebo dokonce konfliktů mezi 
realizátory ZRS ČR a především WADO. 

5. Aktivity podpořené ZRS ČR v zemědělství v Etiopii jsou plně v souladu se strategií ZRS ČR 
v dané zemi a sektoru. 

 
Efektivnost 

6. Celkové cíle formulované projekty ZRS ČR byly napříč projektovým regionem naplněny, 
s výjimkou oblastí, které v roce 2015 postihlo extrémní sucho (i zde ale je pozorován 
pozitivní trend, který byl suchem přerušen). Tato skutečnost ovšem nezbytně neimplikuje 
efektivnost intervencí ZRS ČR, na pozorované trendy měla vliv řada dalších iniciativ. 

7. Podpora v oblasti zvyšování kvality, dostupnosti a relevance služeb zemědělského 
poradenství a vzdělávání pro místní zemědělce byla ve většině lokalit efektivní. Především 
vzdělávání je potom napříč všemi subjekty považováno za nedůležitější přínos ZRS ČR na 
úrovni kebelí. 

8. V cílových lokalitách došlo, také s podporou ZRS ČR, ke zvýšení dostupnosti kvalitních 
zemědělských vstupů. 

9. Na druhou stranu, pokusy zvýšit konkurenceschopnost místních zemědělců prostřednictvím 
vybudování kapacit pro produkci s vyšší přidanou hodnotou (tedy zpracovatelské kapacity) 
byly ve většině spíše neefektivní. 

10. Příspěvek ZRS ČR k pozorovaným pozitivním trendům v oblasti rozvoje a modernizace 
zemědělství v podpořených lokalitách spočívá především v následujícím: 

 Zvyšování kvalifikace a motivace DA  

 Rozvoj materiálního vybavení FTC umožňující poskytování kvalitnějších služeb a 
podporující častější přítomnost DA v místní komunitě 

 Vybudování podmínek pro praktické ukázky nových technologií a dalších inovací 

 Přímá podpora diverzifikace zemědělství prostřednictvím zavádění nových plodin 

 V omezenější míře podpora rozvoje zemědělství v období sucha – především 
prostřednictvím demonstrací systémů na záchyt dešťové vody a přímého vzdělávání 
zemědělců 

11. Především zavádění nových plodin, demonstrace systémů pro podporu pěstování v období 
sucha a v omezenější míře zavádění zpracovatelských kapacit (byť se z různých důvodů ve 
většině případů prokázalo jako neudržitelné – viz níže) jsou klíčové body přidané hodnoty 
působení ZRS ČR v cílových lokalitách. 

12. Naopak, část iniciativ se prokázala jako neefektivní. Jde především o aktivity zaměřené na 
inovace v oblasti chovu hospodářských zvířat, které očekávanou přidanou hodnotu 
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nepřinesly. Obdobně problematické z pohledu efektivnosti se ukázaly iniciativy zaměřené na 
modernizaci včelařství. 

13. Logické rámce byly vesměs dobře zpracovány, zároveň byly identifikována následující 
problematická místa: 

 Část iniciativ dostatečně neakcentovala důležitost podpory místních institucí, především 
na úrovni woredy, jako zásadní předpoklad pro fungování navrženého logického rámce. 
Aktivity směřované na instituce na úrovni woredy obecně chyběly ve všech iniciativách, 
přičemž partnerská spolupráce s těmito institucemi je klíčová pro hladkou implementaci 
projektů a (především) pro diseminaci výsledků projektů. Právě důraz na diseminaci a 
šíření dobré praxe je v logických rámcích upozaděn. 

 Zejména projekty z první vlny se výrazněji spoléhaly na šíření inovací a know-how 
v komunitách prostřednictvím institutu modelových farmářů. V realitě se ale prokázalo, 
že tento transfer mezi modelovými a ostatními farmáři nefunguje tak efektivně, jak 
projekty na počátku předpokládaly – přímý transfer „obyčejným“ farmářům je v řadě 
případů efektivnější a relevantnější. 

 Především u aktivit investičního charakteru nebyla v logických rámcích dostatečně 
rozpracována posloupnost jednotlivých aktivit; správné seřazení a načasování těchto 
aktivit má pro efektivnost investice zásadní význam. 

 V rámci projektů byl zaznamenán pozitivní vývoj na úrovni indikátorů výsledků a dopadů 
ve směru jejich vyšší specifičnosti a měřitelnosti. 

14. Především z důvodu chybějících aktivit na úrovni institucí woredy byl zaznamenán velmi malý 
efekt podpory na způsob práce a fungování těchto institucí. 

15. Multiplikace iniciativ ZRS ČR na lokální úrovni je (alespoň prozatím) spíše jen ojedinělá. Po 
odchodu realizátora se lokální instituce zaměřují hlavně na udržení výsledků, které byly 
s podporou realizátora dosaženy, ale dále je nerozvádějí. 

 
Efektivita 

16. Ve vztahu k obvyklým cenám byly hodnocené iniciativy nákladově efektivní, výše 
(jednotkových) nákladů jako taková odpovídá realizovaným aktivitám. 

17. Nízká finanční kapacita FTC generuje problematickou efektivitu do zpracovatelských a 
výrobních kapacit, které jsou v majetku FTC.  

18. Dalším limitem pro efektivitu investic do těchto kapacit je nesprávné seřazení jednotlivých 
kroků v podpoře investic. 

19. Investice do materiálního vybavení FTC přinášejí velmi malou přidanou hodnotu, resp. 
neexistuje souvislost mezi výší investic do materiálního vybavení a kvalitou služeb 
poskytovaných FTC. Pokud je zajištěno základní minimum vybavení (dostatečné zázemí pro 
vzdělávání, práci a přespávání DA), investice nad tento minimální standard nepřináší žádnou 
přidanou hodnotu a nejsou efektivní. 

20. Podpora půjčoven nářadí se ukázala jako spíše neefektivní – nástroje jsou používány téměř 
výhradně pro potřeby DA při obdělávání jejich pozemků (nejsou tedy využívány lokálními 
farmáři) – a pro tento účel byly investice nepřiměřeně vysoké. 

21. Velmi nízkou efektivitu vykazují rovněž investice do živočišné produkce, komunitních sýpek a 
ve většině případů také do zpracovatelských technologií. 

22. Obecně je potom nízká efektivita části aktivit způsobena především příliš širokým zaměřením 
iniciativ ZRS ČR. Pro posílení efektivity je nutná vyšší míra koncentrace. 

23. Efektivita projektu do vysoké míry souvisí se zkušeností realizátora. Méně zkušený realizátor 
s nedostatečně rozvinutými sítěmi je méně schopný bránit se požadavkům WADO na 
investice do materiálního zázemí WADO / FTC. 
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Dopady 
24. Podpora ZRS ČR jednoznačně posílila kapacitu FTC a relevanci jejich služeb pro místní 

zemědělce. Zvyšuje se jejich důvěra vůči DA a s tím i využívání poskytovaných služeb (neplatí 
ovšem pro woredu Alaba v posledních letech – především z důvodu extrémního sucha). 

25. Z důvodu zkapacitnění FTC je pozorováno, že v podpořených oblastech dochází k rychlejšímu 
učení zemědělců a výrazně rychlejšímu zavádění inovací. 

26. V cílových regionech dochází ke zlepšování kvality života konečných příjemců. Mimo primární 
efekt v podobě vyšších výnosů zemědělské produkce a vyšších příjmů jsou pozorovány 
sekundární efekty jako lepší přístup ke  službám v oblasti zdravotnictví a vzdělávání nebo 
zvyšování komfortu života. 

27. Koneční příjemci ve většině také zaznamenávají zlepšování kvality stravy a zvyšování její 
nutriční hodnoty v důsledku vyšší diverzity surovin používaných ke stravování (zejména 
potom vyšší míra konzumace zeleniny). 

28. V části podpořených lokalit dochází, především v důsledku úzké spolupráce s WADO, 
k aplikaci vytvořené dobré praxe s pěstováním zeleniny a brambor (omezeněji i dalších 
plodin) v dalších, nepodpořených regionech.  

29. Pozitivní trendy v oblasti dopadů jsou však prozatím značně křehké a kriticky závislé na 
příznivých klimatických podmínkách. 

30. Zvýšení diverzifikace pěstovaných plodin je v bezprostřední příčinné souvislosti s podporou 
ZRS ČR (zejména zavedení pěstování zeleniny a kvalitnějších odrůd brambor, v menší míře 
potom ovoce a dalších plodin) 

31. ZRS ČR dále zprostředkovaně přispívá k výše uvedeným pozitivním trendům prostřednictvím 
podpory rozvoje FTC a procesu zavádění inovací. 

32. Přínosy poskytnuté podpory jsou ovšem distribuovány nerovnoměrně – v důsledku nastavení 
klíčových iniciativ FTC je podpora přínosnější pro bohatší vrstvy společnosti než pro chudší; 
nejchudším členům komunity nepřináší téměř žádný užitek. V konečném důsledku tak ZRS ČR 
zprostředkovaně přispívala k prohlubování rozdílů mezi bohatými a chudými. 

33. Specifické iniciativy zacílené na podporu nejchudších členů místních lokalit jsou relevantní, 
prozatím se ale jejich dopad na kvalitu života těchto osob nestačil projevit. Tyto iniciativy ale 
jednoznačně posilují sebedůvěru a iniciativu podpořených. 

34. ZRS ČR také zprostředkovaně (v důsledku podpory kapacity a rozvoje FTC) přispívá ke 
zvyšování závislosti zemědělců na externích dodávkách osiva a snižuje jejich soběstačnost – 
v důsledku se tak zvyšuje závislost zemědělců na externích podmínkách (klimatického, ale i 
ekonomického a politického charakteru). 

 
Udržitelnost 

35. Většina dodaných zpracovatelských kapacit a další investiční podpora prokázala nízkou 
udržitelnost. Důvody této nízké udržitelnosti jsou především následující: 

 Nedostatečně propracované a implementované strategie odchodu – obzvláště potom 
v oblasti vlastnictví; 

 Zdlouhavé administrativní procedury související především se zavedením elektrické 
energie (stroje stojí ladem i několik let); 

 Nedostatečné kompetence na úrovni místních subjektů společně s nedostatečnou 
institucionální kapacitou (především v oblasti managementu); 

 Nejednoznačně formulované role a zodpovědnosti lokálních subjektů (na úrovni kebele a 
woredy) a konkrétních osob (souvisí s implementací strategií odchodu); 

 Nízká finanční kapacita FTC; 

 Nedostatek iniciativy a pro-aktivního přístupu u klíčových osob lokálních subjektů (opět 
částečně souvisí s implementací strategií odchodu). 

36. Omezená schopnost generovat vlastní příjmy a obecně ekonomická slabost FTC je 
významným limitem pro udržitelnost výsledků. Konkrétní projevy dopadů nedostatečné 
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ekonomické síly FTC k udržení výsledků byly pozorovány ve woredě Demboya – většina 
služeb zavedených s podporou ZRS ČR musela být z hlediska rozsahu omezena. 

37. Krátká doba implementace projektů a absence víceletých finančních rámců jsou zásadními 
překážkami pro udržitelnost: 

 Doba pro vytvoření kritického množství lokálních zemědělců, kteří implementují 
zaváděnou inovaci (což je zárukou pro její udržitelnost) je odhadována na 3-4 roky. Do té 
doby je nutné její zavádění facilitovat a podporovat. 

 Při zavádění inovací v zemědělství je nutné počítat s délkou vegetačních cyklů – ty není 
možné urychlit. 

 Náhodný výskyt extrémních klimatických projevů (sucho, záplavy) kriticky ohrožuje 
důvěru místních farmářů v inovace a jejich motivaci je zavádět. Při příliš krátkém projektu 
již nezbývá čas důvěru znovu systematicky vybudovat. 

 Ekonomické benefity inovací se mohou prokázat až po několika letech. Není-li 
zemědělcům po tu dobu poskytována podpora, existuje významné riziko opuštění 
implementace této inovace. 

 Krátká doba a jednoleté finanční rámce nutní realizátory k překotnému zavádění 
technologií v době, kdy na ně lokální instituce ještě nejsou připraveny. 

 V místním kontextu je pro udržitelnost zcela zásadní partnerská spolupráce s institucemi 
na úrovni woredy. Především v případě nového realizátora trvá vybudování důvěry a 
partnerství s těmito institucemi delší čas. 

38. Realizátoři odcházejí příliš brzy - projekty jako by byly opuštěné uprostřed realizace. Zajištění 
udržitelnosti tak zahrnuje celou řadu „neznámých“. Udržitelnost se spoléhá na externí 
faktory, které realizátor nemá kapacitu ovlivnit nebo facilitovat. Skutečné prosazení inovací 
závisí na iniciativě konkrétních DA, diseminace a multiplikace závisí na iniciativě WADO – to 
vše bez možnosti pokračující facilitace ze strany realizátora, který již v regionu nepůsobí. 

39. Především v lokalitách, kde realizátoři působili jen od roku 2014, je udržitelnost plně závislá 
na kvalitě místních DA, především potom na jejich činorodosti a pro-aktivním přístupu.  

 
Průřezové principy 

40. Spolupráce s veřejnými institucemi na státní i lokální úrovni byla klíčovým aspektem 
úspěšnosti implementace projektu. 

41. Míra spolupráce realizátorů s institucemi veřejné správy se lišila jak mezi jednotlivými 
projekty, tak v rámci projektů mezi jednotlivými oblastmi (woredami). 

42. Proces výběru cílových skupin určených pro podporu v rámci ZRS ČR byl transparentní a 
zahrnoval zapojení lokálních aktérů. 

43. Budování řídících struktur a „ownershipu“ lokálních struktur bylo nedostatečné. 
44. Cyklus evaluace a učení se z projektu pro lepší zaměření následujícího projektu realizovaný 

ČvT je příkladem dobré praxe. 
45. Iniciativy ZRS ČR měly v oblasti životního prostředí a klimatu spíše málo významné pozitivní 

dopady, negativní dopady zaznamenány nebyly. 
46. Iniciativy ZRS ČR vykazují pozitivní dopady na rovnost žen a mužů – část projektu byla 

zaměřena na podporu nejchudších žen, posílení role žen v místních komunitách jako 
producentek – zelenina, chov zvířat). I přesto se ale  účast žen na vzdělávacích aktivitách 
pohybovala maximálně do 30 % 

47. Viditelnost ZRS ČR byla dostatečná, s patrnými rozdíly mezi podpořenými lokalitami dle 
úspěšnosti navázané komunikace a spolupráce s veřejnými institucemi. 

Sektorový pohled 
48. Potenciál vzájemné spolupráce a koordinace projektů byl využit ve velmi malé míře. 
49. Jistá míra spolupráce byla zaznamenána v oblasti diseminace výsledků projektů a výměny 

dobré praxe (field days). 
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50. Propojenost projektů s aktivitami ostatních donorů byla malá vzhledem k tomu, že v daném 
regionu a sektoru působí jen minimum jiných donorů. 

51. Jediným zaznamenaným případem spolupráce s jinými donory byla spolupráce s organizací 
Mashav v oblasti vzdělávání zemědělců v pěstování ovoce (ČvT využil modelovou farmy 
Mashav). 

52. Úroveň spolupráce s partnerskými institucemi se značně lišila – ČvT obecně navázal lepší 
vztahy s WADO než ČZU. Na tento aspekt by měl být v budoucnu kladen vyšší důraz. 

53. Rozvoj návazných aktivit se mezi oběma realizátory také liší – ČZU nerozvíjí další aktivity, 
zatímco ČvT ano. 

54. Téma projektu i metoda (modernizace zemědělství, budování „extension services“) je 
relevantní i ve střednědobém pohledu a jeho relevance pravděpodobně poroste. 

55. Za hrozby budoucího rozvoje cílových lokalit lze považovat klimatické podmínky (výskyt 
extrémních jevů), nedostatek vody a erozi půd. 

56. Intervence ZRS ČR by se měly zaměřit na vyšší míru koncentrace a propojování projektů do 
komplexnějších iniciativ a řešení. 

57. Přidanou hodnotou intervence ZRS ČR je zaplnění „mezer“ v systému vládní podpory. 
58. Cílem ZRS ČR by měla být podpora finančně méně náročných projektů, které jsou 

replikovatelné v dalších lokalitách a jejich hlavní přidanou hodnotou je získaná znalost. 

 



  

Příloha č. 16:  Podrobné informace o hodnocené intervenci 
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1.1 Širší kontext intervence 
 

Etiopie patří k nejméně rozvinutým zemím světa s extenzivní zemědělskou výrobou a silnou závislostí 

na zahraniční rozvojové a humanitární pomoci. Česká republika se dlouhodobě a systematicky snaží o 

podporu rozvoje této země v klíčových oblastech, kterými jsou nejen zemědělství, ale také 

vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí apod. Kromě sektorového zacílení intervencí je rozvojová 

spolupráce ČR v Etiopii koncentrována také prostorově a to do několika málo wored v SNNPR (Alaba 

Special Woreda, zóna Sidama a zóna Kembata Temboro). Výjimku představuje pouze hlavní město 

Addis Abeba a Somálský region (humanitární projekty).    

Hodnocené projekty směřovaly nepřímo k podpoře drobných farmářů, skrze podporu vzdělávacích a 

tréninkových center, poskytujících poradenství, vzdělávání a přenos inovací a praktických zkušeností 

v oblasti zemědělské výroby. Zlepšení zemědělských postupů, modernizace výroby a orientace na 

vhodné druhy v rostlinné i živočišné produkci má vést k zvýšení potravinové soběstačnosti farmářů a 

jejich rodin (snížení závislosti na dodávkách pomoci ze zahraničí), komercializaci části produkce a 

snižování negativních vlivů zemědělské výroby na životní prostředí. 

Koncept rozvoje sítě Zemědělských tréninkových center (FTC), jejichž vybraní a podpoření zástupci 

jsou přímými cílovými skupinami hodnocených intervencí, je součástí strategie rozvoje zemědělství 

v zemi. FTC mají být jedním z nástrojů transformace venkova (nejen zemědělství) v Etiopii. V Etiopii 

tak již bylo založeno velké množství těchto center, z nichž však převážná většina neplní svoji funkci. 

To je dáno nejen nedostatečným materiálním zázemím těchto center, ale také nepřipraveností 

lidských zdrojů – trenérů, rozvojových agentů.  

Všechny hodnocené projekty si kladou za cíl zlepšit fungování vybraných a podpořených FTC. Aktivity 

pro rozvoj lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou „tvrdé“ aktivity směřující 

k materiálnímu vybavení FTC. Jedná se jak o samotné budovy a jejich zázemí, tak o jejich vnitřní 

vybavení a techniku a vzdělávací materiály potřebné k realizaci školení farmářů. Součástí 

materiálního vybavení a zázemí bylo u některých podpořených FTC vybudování či založení 

demonstračních ploch (ukázková pole, chovy) pro praktickou výuku a trénink zemědělských a 

chovatelských postupů. 

Druhou významnou skupinou aktivit byly aktivity „měkké“, zaměřené na rozvoj lidských zdrojů. 

Zejména se jedná o školení a přípravu tzv. rozvojových agentů (DA, development agents). Rozvoj 

kapacit a kvalifikace pracovníků FTC je pro jejich fungování klíčovým faktorem. V rámci měkkých 

aktivit pak také projekty směřovaly k rozvoji spolupráce mezi centry samotnými i spolupráci s dalšími 

výzkumnými institucemi s cílem zajištění rychlého a efektivního přenosu informací, inovací a dobré 

praxe až k jednotlivým farmářům. 
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1.2 Intervenční logika 
 

Intervenční logiky všech podpořených projektů jsou si značně podobné. Základ intervenční logiky 

tvoří struktura FTCs, která je v území zavedena prostřednictvím vládní intervence. Jakkoliv tedy 

formálně je struktura FTCs, jako základních institucí a nástrojů vládní politiky pro rozvoj venkovských 

území, zavedena, ve skutečnosti neplní tyto instituce funkce, které jim jsou předepsané. FTCs jsou 

v daném území zcela nepřipraveny poskytovat své služby lokálním zemědělcům, a to jak co se týče 

fyzického stavu „tréninkových center“, která jsou zcela nevyhovující a neumožňují trvalejší 

přítomnost přidělených DAs, tak i jejich materiálního vybavení a především lidských zdrojů. DAs jsou 

zpravidla nedostatečně kvalifikovaní v oblasti zemědělských technologií, které maximálně ovládají 

teoreticky, praktická zkušenost jim ve většině zcela chybí (jinými slovy, zpravidla jsou pro výkon 

zemědělských činností kvalifikovaní méně než farmáři, kterým mají radit). V této situaci tak DAs 

nemohou sloužit jako nositelé inovací a zvyšování efektivity místní produkce. 

Všechny projekty se tedy primárně zaměřily na výše vyjmenované slabiny systému sítě FTCs tak, aby 

jejich posílením dosáhli stavu, kdy FTCs budou skutečně fungovat jako nositelé informací, inovací a 

rozvoje a budou ze strany místních zemědělců jako taková respektována. 

V souladu s výše uvedeným výchozím stavem se proto všechny projekty zaměřily na identifikované 

slabiny systému FTCs. Jejich předmětem tedy bylo: 

 Zlepšení zázemí FTCs jako takových; 

 Posilování materiálního vybavení FTCs, a to jak k účelu vzdělávání farmářů, tak i zvyšování 

efektivity jejich produkce (například zřizování půjčoven zemědělských nástrojů); 

 Zvyšování kvalifikace DAs i cílových skupin farmářů v oblasti zemědělských technologií a 

inovací, a to především prostřednictvím vzdělávání a zakládání demonstračních pozemků / 

chovů, na nichž měly být inovace testovány a jejich prostřednictvím také zaškolováni 

jednotliví DAs a lokální farmáři – tak, aby bylo možné dosáhnout dalšího rozšíření těchto 

inovací mezi konečné příjemce. 

Nad rámec těchto standardních a v zásadě snadno replikovatelných aktivit všechny projekty 

realizovaly také doplňkové aktivity, zaměřené především na rozvoj zpracovatelských kapacit a dalších 

příležitostí pro diverzifikaci příjmů konečných příjemců. Byly tak kupříkladu zakládány chovy drůbeže 

a dalších hospodářských zvířat, resp. chovné stanice pro posílení těchto chovů, dodány 

zpracovatelské technologie menšího rozsahu (např. lokální mlýnice) nebo vybavení a zázemí pro 

výrobu tradičních hliněných kamen. Tyto doplňkové aktivity se také pokoušely o implementaci zcela 

nových zemědělských aktivit, jako je například včelaření nebo pěstování hub. 

Zajímavé je, že podpořené projekty se při cílení těchto doplňkových aktivit téměř vůbec 

nezaměřovaly na FTCs, ale na jiné struktury v cílových lokalitách. Pro doplňkové aktivity tak byly 

zakládány kooperativy nebo byly svěřeny do provozu neformálním seskupením farmářů. Do jisté míry 

tak projekty generují určitou „dvojkolejnost“ podpory – hlavní komponenta těchto projektů směřuje 

na oficiální struktury, jakékoliv nadstavbové aktivity ovšem jsou cíleny na jiné formální i neformální 

instituce. Jakkoliv je vysvětlení této skutečnosti ze strany realizátorů logické (DAs nebudou pracovat 
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ve zřízených zpracovatelských nebo produkčních kapacitách, není to náplní jejich práce – při svěření 

těchto výstupů jednotlivým FTC, a tedy místnímu WADO, by tak logicky tato zařízení upadala), je 

nezbytné v evaluaci ověřit skutečné působení této dvojkolejnosti na efektivnost i efektivitu projektu 

(a pochopitelně také na udržitelnost výsledků). 

Intervenční logiky jednotlivých podpořených projektů jsou zpracovány / rekonstruovány v přílohách 

Vstupní zprávy. 

 

1.3 Předpoklady a rizika 
 

Následující kapitola představuje klíčové předpoklady a rizika tak, jak jsou definovány 

v dokumentacích jednotlivých projektů. Konkrétní faktor je často zmiňován ve více než jednom 

projektu, formulace se ovšem často odlišují. Zatímco u části projektů tak je daný faktor formulován 

„pozitivně“, jako předpoklad (např. „stabilní politická situace v regionu“), v jiném je stejný faktor 

uveden „negativně“, jako riziko projektu (např. „politická nestabilita“). Předpoklady a rizika projektů 

tak, jak je definují realizátoři i dodatečné předpoklady / rizika, která formuluje evaluátor, jsou 

seskupena do jednoho seznamu (tak aby nedocházelo ke zbytečnému opakování, pokud by byla 

formulována na úrovni jednotlivých projektů) a v zájmu přehlednosti jsou všechny předpoklady a 

rizika formulována „pozitivně“, tedy jako předpoklady. 

Mezi předpoklady a rizika realizace projektů jednotliví realizátoři uvádějí především následující: 

 Stabilní politicko- ekonomická situace  

 Fyzická dostupnost území 

 Zájem příslušných národních a oblastních administrativních autorit na spolupráci s projektem, 

kvalita samotné spolupráce    

 Akceptování a podpora doporučených postupů a změn ze strany místních obyvatel a institucí   

 Zájem o školení ze strany poradců a zemědělců a jejich dostupnost 

 Nízká fluktuace poradců na úrovni woredy        

 Existence a funkčnost lokálních trhů pro odbyt zemědělských produktů  

 Dostatek produktů ke zpracování (při zavádění zpracovatelské technologie) 

 Zájem místních obyvatel o zpracované produkty 

 Poskytnutí pozemků na demonstrační parcely (s vyjasněným vlastnictvím) 

 Spolupráce s místním partnerem  

 Legislativní zajištění pobytu a práce realizačního týmu  
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Výše uvedené předpoklady nebo rizika, které byly obdobně formulovány také při individuálních 

rozhovorech, je možné utřídit do několika okruhů: 

1. Nastavení funkční spolupráce s veřejnými institucemi především na lokální úrovni (woreda), 

bez níž nelze jakékoliv aktivity efektivně realizovat a obecně formální aspekty působení 

realizátora v zemi příjemce 

2. Zájem lokálních farmářů o inovace a nové informace (včetně nových zemědělských 

produktů), resp. schopnost projektu a jeho aktivit takový zájem vzbuzovat 

3. Zájem DAs stát se skutečně funkčními poradci pro lokální farmáře 

4. Předpoklady technického charakteru, souvisejících s investicemi do území (zřizování 

demonstračních pozemků / chovů, budování zpracovatelských center, atd.) 

5. Existence „kritického množství“ na lokální úrovni, které je základem pro efektivitu investic do 

zpracovatelských kapacit – a to jak na úrovni vstupů, tak i výstupů (tj. existující trh pro 

zpracovanou produkci) 

Nad rámec těchto předpokladů / rizik uvádí hodnotitel ještě dva základní předpoklady / rizika pro 

implementaci projektů tak, jak byly naplánovány, a to klimatické podmínky a časové ukotvení 

projektů (resp. jejich dostatečná délka). V této souvislosti je nutné si uvědomit, že koneční příjemci 

jsou na zemědělské produkci existenčně závislí a k jakékoliv inovaci své zemědělské produkce proto 

musí přistupovat velmi konzervativně. V případě že se totiž taková inovace neukáže jako přínosná, 

mohou farmáři přijít o část svých výnosů, což pro ně může být existenčním problémem. Dostatečný 

časový prostor pro zavádění inovací a přívětivé klimatické podmínky tak jsou zásadními předpoklady 

(a jejich nenaplnění zároveň riziky) dosažení klíčového cíle všech projektů. 

 

1.4 Realizátoři a zúčastněné strany 
 

Každá z dvojice projektů byla realizována jiným subjektem. 

Projekty ČvT I a ČvT II byly realizovány nevládní neziskovou organizací Člověk v tísni (ČvT). V oblasti 

humanitární a rozvojové pomoci je tato organizace aktivní v 21 zemích světa (z toho 4 afrických 

zemích). V Etiopii Člověk v tísni působí již od roku 2003 a to v oblastech humanitární pomoci a 

obnovy, zdraví a sociálních služeb, vzdělávání, obživy a zajištění potravy, vody a hygieny a životního 

prostředí a místního rozvoje. Největší podíl těchto projektů byl realizován v regionu SNNPR. ČvT má 

v Awasse a Alabě zavedené funkční kanceláře, což značně usnadňuje realizaci projektů. 

V oblasti obživy a zajištění potravy Člověk v tísni realizuje projekty v dalších třech afrických zemích 

(Jižní Súdán, Demokratická republika Kongo a Angola), v rámci Evropy v Rumunsku a Moldavsku a 

v Asii v dalších 6 zemích. Jedná se tedy o velmi zkušeného realizátora. 

Projekty ČZU I a ČZU II byly realizovány Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU), která je 

veřejnou vysokou školou. ČZU se dlouhodobě zabývá řešením nejen rozvojových projektů v méně 
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rozvinutých zemích celého světa. Realizační tým projektu měl zkušenosti z obdobných projektů 

v Angole a samotné Etiopii. 

Zásadními partnery pro realizaci projektů byli pro ČvT i pro ČZU místní úřady, zejména WADO 

(Woreda Agriculture Development Office – Úřad pro zemědělský rozvoj woredy) v Alabě a Damboyi, 

které jsou zřizovateli podpořených FTC. Další významnou zúčastněnou stranou byli samotní rozvojoví 

agenti, jakožto přímí příjemci dotace a klíčoví prostředníci transferu podpory ke koncovým 

příjemcům – farmářům.   

 

1.5 ČvT I 
 

Projekt ČvT I (Podpora zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, SNNPR) 

byl realizován od dubna 2011 do prosince 2013 nevládní neziskovou organizací Člověk v Tísni. Cílem 

tohoto projektu bylo "zvýšit efektivitu zemědělských školicích středisek a poradenských služeb pro 

místní zemědělce a přispět k zlepšení zemědělských postupů v okresech Alaba Special Woreda a 

Damboya woreda" podporou celkem 8 FTC z wored Alaba (4 FTCs) a Damboya (4 FTCs) a jejich 

rozvojových agentů. 

Logika intervence předpokládala přímou souvislost mezi kvalitou a rozsahem služeb poskytovaných 

FTCs a zaváděním efektivnějších zemědělských postupů mezi lokálními farmáři. Pro efektivní 

fungování FTCs a plnění jejich funkce bylo v rámci projektu potřeba podpořit materiální zázemí 

těchto středisek, zvýšit kapacity a odborné znalosti jejich pracovníků a zlepšit napojení na okresní 

kanceláře WADO. Projekt předpokládal spolupráci a podporu vybraných místních zemědělských 

kooperativ. 

V rámci materiálního vybavení podpořených FTC mělo být investováno do vnitřního vybavení 

tréninkových center (nábytek, kancelářské potřeby apod.) a v některých případech i dobudování či 

opravu vlastních budov a nákupu dopravních prostředků pro zaměstnance FTC. Pro fungování 

teoretické a praktické výuky v FTC bylo potřeba zajistit výukové materiály, zásobu nářadí, vznik 

výukových (demonstračních) ploch a zařízení a nakoupit plodiny pro výsadbu a demonstraci 

pěstování. Veškeré tyto investice měly být směřovány do zajištění kvalitnějšího zázemí center a tedy 

umožnění kvalitnější výuky za využití moderních technologií a praktické výuky.  

V oblasti personálního zabezpečení a zvyšování kvality služeb poskytovaných FTC proběhlo školení 

rozvojových agentů v oblasti managementu a marketingu zemědělské produkce. Byla podpořena 

výměna zkušeností mezi jednotlivými FTC a navázány kontakty na výzkumné ústavy a technické 

kapacity v oblasti. 

Materiálně mělo být podpořeno také fungování okresních kanceláří WADO podporou technického a 

materiálního vybavení Kontaktních a informačních center, zřízením knihoven a jejich vybavením 

informační a komunikační technikou (ICT) a proškolením jeho pracovníků v oblasti managementu a 

institucionálního nastavení. Dále měly být pro podporu místních kooperativ zřízeny 2 komunitní 

sklady osiva a 2 komunitní mlýnice. 
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Přímou cílovou skupinou projektu ČvT I dle projektové dokumentace bylo 24 rozvojových agentů z 

osmi FTC, 34 zaměstnanců WADO a uživatelů Kontaktní a informační zemědělského centra (IC), 1280 

účastníků dlouhodobých školení v FTC (40 účastníků x 4 semestry x 8 FTC), 100 uživatelů skladů osiva, 

200 uživatelů obilných mlýnů, cca 400 účastníků školení a členové 16 zemědělských kooperativ, kteří 

budou podpořeni v in-kind a cash půjčkách (cca 800 členů), tedy 2830 osob. Nepřímou cílovou 

skupinou projektu jsou všichni farmáři a jejich rodiny z dotčených oblastí, kteří využívají poradenství 

rozvojových agentů. 

 

1.6  ČvT II 
 

Projekt ČvT II si kladl za cíl zvýšení efektivity školících center a poradenských služeb pro místní 

farmáře vybrané woredy a přenos drobných technologií. Tento projekt byl realizován v letech 2014-

2015 a přímo navazoval na projekt ČvT I. Vzhledem ke snížení finančních prostředků alokovaných na 

tuto intervenci došlo k užšímu geografickému zacílení podpory pouze na jednu woredu, a to woredu 

Alaba. Rozhodnutí o výběru této woredy jako oblasti intervence vycházelo z konsenzu lokálních 

expertů z místního Úřadu pro rozvoj zemědělství a realizátora (ČvT), který zaznamenal dobrou 

spolupráci s místními DAs. Jejich ochota a zájem o aktivní účast na projektu je pro jeho úspěšnou 

implementaci nezbytným předpokladem. 

V rámci projektu ČvT II bylo podpořeno 5 dalších FTCs z woredy Alaba a to jak po stránce materiální, 

tak po stránce rozvoje lidských zdrojů. Díky zkušenosti z projektu ČvT I byl posílen důraz na rozvoj 

kompetencí správců FTC pro zajištění efektivního managementu center a na rozvoj odborných 

kompetencí DAs. 

Obdobně jako v projektu ČvT I bylo nezbytnou součástí intervence materiální a technické vybavení 

vybraných FTCs včetně dobudování zázemí pro výuku (sklady, demonstrační parcely apod.). V rámci 

podpory efektivnějšího zemědělství měl i tento projekt za cíl představit nové zemědělské plodiny, 

inovované postupy a technologie. Cílem vybraných demonstračních aktivit zřizovaných na pozemcích 

FTC byla diverzifikace polních plodin, efektivnější nakládání s osivem, agrolesnické praktiky a rozvoj 

pěstování plodin určených primárně k prodeji (tzv. cash-crops) a doplňkové farmářské aktivity, jako je 

například včelařství. 

Návazný projekt ČvT II byl navíc zaměřen na podporu žen z nejchudších domácností, jakožto silně 

ohrožené skupiny obyvatel, a to formou vzdělávání, podporou vytváření neformálních skupin a 

materiální podporou zprostředkováním zemědělských vstupů. 

Přímou cílovou skupinou projektu je minimálně 15 rozvojových agentů a 5 okresních správců z pěti 

vybraných Farmářských školicích středisek. Skupinu dotváří 1200 místních farmářů a 200 žen z 

nejchudších farmářských rodin z pěti kebelí okresu Alaba. Nepřímou cílovou skupinou projektu jsou 

pak všichni místní farmáři a jejich rodiny žijící v cílové oblasti 
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1.7 ČZU I 
 

V období let 2011-2013 byl Českou zemědělskou univerzitou v Praze realizován projekt “Podpora 

kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro“. Stejně jako 

paralelní projekt ČvT I, byl i projekt ČZU I zaměřen primárně na podporu vybraných FTCs jakožto 

zprostředkovatele poradenských služeb pro místní farmáře. Cílem projektu bylo podpořit šíření 

vhodných zemědělských praktik mezi drobné zemědělce a přispět tak k vyšší potravinové 

soběstačnosti a omezení praktik neudržitelného hospodaření s půdou a zdroji. 

V podpořené lokalitě bylo vytipováno celkem 5 FTCs jako přímých příjemců podpory. Podpora byla 

směřována do rozvoje lidských zdrojů a vybudování a modernizace demonstračního zázemí 

vybraných FTCs. U jednoho z center pak bylo založeno a zprovozněno Centrum pro zpracování 

zemědělských produktů (CpZZP). 

Projekt se dále zaměřil na rozvoj spolupráce FTCs s místními středními zemědělskými školami v Dilla a 

Sodo. Z jejich absolventů byli vybráni technici pro další vyškolení a práci v Centru zpracování 

zemědělských produktů. 

Přímé cílové skupiny pokrývají zemědělské poradce, drobné zemědělce bezprostředně se účastnící 

aktivit projektu, studenty středních škol se zemědělským výukovým programem a její absolventy – 

střední zemědělské techniky. Ke konečným příjemcům projektu lze řadit zemědělské poradce ze 

sousedních wored a zón, kteří mají možnost navštívit Centrum pro zpracování, konzervaci a 

skladování zemědělských produktů a budou jim k dispozici vyškolení poradci Centra a školící 

materiály v angličtině a místním jazyce umožňující snadnou a efektivní multiplikaci vhodných 

technologií a systémů i do jejich regionů. Dalšími konečnými příjemci jsou domácnosti drobných 

zemědělců zahrnutých do projektu, ostatní zemědělci zóny Kembata Temboro, rodiny studentů 

středních zemědělských škol a v neposlední řadě i vedení všech institucí zapojených do analýzy 

kvality a rozsahu poradenských služeb v zóně Kembata Temboro.  

 

1.8 ČZU II 
 

Projekt ČZU II probíhající v letech 2014-2015 navázal na projekt ČZU I podporou původních 5 center a 

jejich rozšířením o další 3 FTCs. Opět se jednalo o materiální vybavení nových center a podporu 

kvality a rozšiřování služeb center stávajících i nových (celkem tedy 8 FTCs). Podpora byla zaměřena 

na DAs a jejich další vzdělávání dle zjištěných potřeb ze strany místních farmářů. Dále bylo 

předmětem projektu školení zaměstnanců WADO a členů nově založené kooperativy. 

Přímou cílovou skupinu projektu představují zemědělští poradci woredy Angacha. Celkem se jedná o 

minimálně 54 DAs a několik supervizorů. Jedno FTC slouží jako zemědělské demonstrativní centrum 

pro cca 20 modelových farmářů. Cílových modelových farmářů bude tedy celkem okolo 340. Každý 

modelový farmář má na starosti 5 dalších farmářů, kterým předává získané znalosti a zkušenosti. 

Další přímou cílovou skupinou jsou členové nově založené kooperativy „Gerba Fandide Agricultural 

Production, Threshing and Processing Primary Cooperative Society“, která má 180 členů. Koncovými 
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příjemci projektu jsou především ostatní farmáři začlenění do poradenského systému a jejich rodiny, 

které benefitují z projektových aktivit. Mezi koncové příjemce projektu lze počítat i rodiny členů 

kooperativy a farmáře a jejich rodiny, využívající služeb zpracovatelského centra a demonstračních 

chovů. 
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CHECKLIST povinných náležitostí evaluační zakázky 
 

Všeobecné podmínky Splněno Kdy Poznámka 

Použití min. tří 

evaluačních metod 
Ano V průběhu celé 

evaluace 

Využity kvantitativní i 

kvalitativní metody  

Realizace mise 

v partnerské zemi  
Ano 28. května – 19. června Celkově na misi 

věnováno více než 46 

os./dní (započítány 

pouze pracovní dny, 

nezapočítán čas 

řidiče/tlumočníka); 

lokální expert realizuje 

dodatečná šetření po 

ukončení mise 

Zahajovací a závěrečný 

briefing na misi 
Zahajovací briefing ano  

závěrečný ano 

30. května 

17. června (etiopské 

úřady) 

8. září (debriefing v ČR) 

 

Řádné vyúčtování Ano Současně se 

Závěrečnou zprávou 

 

Vypořádání připomínek Ano 10. listopadu  - první 

kolo 

28 . listopadu – druhé 

kolo 

 

Závěrečná prezentace  Ano 14. listopadu  

Dokumenty Splněno Kdy Poznámka 

Vstupní zpráva (včetně 

harmonogramu mise 

v partnerské zemi) 

Ano 23. května – finální 

verze 

Využity vstupy 

z referenční skupiny –

9. května  

Evaluační otázky ve 

vstupní zprávě 

Ano   

Závěrečná zpráva  

Zodpovězení evaluační ch 

otázek  

Zohlednění kritérií DAC 

 

Ano                                                   

. 

Ano 

1. pracovní verze: 17. 

října 

 

Verze po zapracování 

připomínek: 10. 

 



Stupnice míry naplnění 

evaluačních kritérií 

Zohlednění průřezových 

principů  

Provázanost zjištění a 

závěrů 

Provázanost závěrů  

s doporučeními  

Adresnost doporučení 

Soulad se standardy ČES 

Rozsah maximálně 25 stran 

 

 

Korektnost angl. překladu   

Ano                                                  

. 

Ano                                              

. 

Ano                                               

. 

Ano                                                   

. 

Ano 

Domníváme se, že ano 

Ano, 25 stran bez započítání 

úvodních stran, shrnutí a 

obsahu 

Domníváme se, že ano 

listopadu 

 

Verze po zapracování 

2. kola připomínek: 28. 

listopadu 

 

Finální verze: 28. 

listopadu 

Povinné přílohy 

závěrečné evaluační 

zprávy 

Splněno Kdy Poznámka 

Přílohy shrnující 

evaluační zjištění 

k jednotlivým 

hodnoceným projektům 

Ano Společně 

s předložením návrhu 

ZZ / finální verze ZZ 

 

Seznam zkratek Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Seznam prostudovaných 

dokumentů 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Seznam interview a 

skupinových diskusí 

(fokusních skupin) v ČR a 

partnerské zemi 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Přehled zjištění a 

doporučení 

Ano  Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Využité dotazníky, 

okruhy pokládaných 

otázek 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Výsledky průzkumů, 

dotazníkových šetření, 

faktická zjištění 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 



Tabulka vypořádání 

(zásadních) připomínek 

referenční skupiny, 

gestora a realizátora 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Shrnutí zprávy 

v anglickém jazyce  

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Zadávací podmínky 

výběrového řízení 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Přehled připomínek 

vzešlých z diskuse při 

prezentaci a jejich 

vypořádání ze strany 

evaluačního týmu (v 

případě potřeby) 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Doporučené přílohy 

závěrečné evaluační 

zprávy 

Splněno Kdy Poznámka 

Itinerář evaluační mise 

do partnerské země 
Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

Společně se seznamem 

rozhovorů 

Rozsáhlejší tabulky a 

grafy  

Ne   

Schéma intervenční 

logiky (v případě potřeby 

rekonstruované 

Ne  Byly součástí Vstupní 

zprávy 

Mapka lokalit realizace 

hodnocených projektů 

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Výběr fotografií 

z evaluační mise  

Ano Společně s finální verzí 

ZZ 

 

Citace stanovisek 

zainteresovaných stran 

(např. cílových skupin), 

případové studie, atd.) 

Ne   

 

 

 

  



  

Příloha č. 19:  Přehledová mapa 

 








