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PŘÍLOHA	 1:	 HODNOCENÍ	 DOTAČNÍHO	 TITULU	 A	 PROCESNÍCH	
OTÁZEK	

1.	Hodnocení	dotačního	titulu 

DT1:	Jaká	systémová	doporučení	pro	úpravu	zaměření	nebo	pro	zvýšení	efektivnosti	
dotačního	 titulu	 „Osvěta	 veřejnosti	 a	 komunikace	 výsledků	 ZRS“	 vyplývají	
z	výsledků	evaluace?	

Dotační titul „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“, v němž byly hodnocené projekty 
realizovány, i dva současné tituly zaměřené na GRV („Globální rozvojové vzdělávání“), resp. na 
osvětu („Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“)1, rámcově vycházejí z Národní strategie 
GRV. Následující doporučení tedy formulujeme nejenom na základě provedené evaluace, ale i 
s přihlédnutím k tomuto vztahu. 

a) V Agendě 2030 (Sustainable Development Goals) je patrná tendence chápat globální 
problémy v jejich komplexitě. To nabízí překlenutí dichotomie „rozvojových“ a 
„rozvinutých“ zemí, v níž jsou prvně jmenované charakterizované „problémy“ či „výzvami“ 
a druhé jejich absencí. V GRV se tento přístup promítá do trendu výchovy akcentující 
globální propojenost a z ní plynoucí zodpovědnost, solidaritu a toleranci, které je třeba 
uplatňovat v různých kontextech, nikoli výhradně v mezinárodním kontextu prostřednictvím 
rozvojové spolupráce.  
Stávající Národní strategie takto široké pojetí nevylučuje, ale ani výslovně neprosazuje; 
otázky sociální spravedlnosti, genderové rovnosti či ochrany životního prostředí jsou 
zmíněny pouze okrajově. Do znění dotačních titulů se pak toto pojetí nepromítá vůbec – jsou 
explicitně zaměřeny především na „problematiku rozvojových zemí“ a ZRS (GRV titul), 
příp. ZRS jako takovou (osvětový titul).2 Evaluace projektu Fotbal pro rozvoj přitom 
ukazuje, že širší pojetí těchto témat – v tomto případě propojení globální a lokální úrovně a 
téma sociálního vyloučení – přináší velmi dobré výsledky. Domníváme se tedy, že jak 
znění Národní strategie, tak především obou dotačních titulů by mělo být rozšířeno tak, 
aby inkluzivní pojetí globálních témat reflektovalo a přímo podporovalo v souladu 
s Agendou 2030. 

b) Národní strategie klade důraz na pluralitu přístupů ke globálním otázkám, které jsou 
formulovány např. ve znalostních cílech „srovnávat různá chápání konceptů – rozvoj, lidská 
práva, globalizace“ a zejména „znát různé pohledy na příčiny a důsledky tohoto stavu“ 
(míněna rozdílná ekonomická a sociální situace různých skupin lidí). Tuto pluralitu však 

                                                        
1 Až do roku 2016 vyhlašovala ČRA každoročně dotační titul s názvem „Globální rozvojové vzdělávání a 
osvěta“, který pokrýval jak obě zmíněné oblasti, tak pestrou škálu aktivit na jejich pomezí. Tento dotační titul 
každoročně rozděloval 15 mil. Kč. Od roku 2017 byly namísto toho vyhlášeny dva dotační tituly; „Osvěta 
veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ s dotací 3 mil. Kč pro rok 2017 a 4 mil. Kč pro rok 2018, a „Globální 
rozvojové vzdělávání“ (GRV) s dotací 12 mil., resp. 8 mil. na příslušné roky. V prvním zmíněném dotačním 
titulu jsou podporovány projekty zaměřené především na veřejnost, v druhém pak (zejména, ale ne výlučně) na 
pedagogické pracovníky. 
2 Dotační titul „Globální rozvojové vzdělávání“ má podporovat projekty vzdělávající „o problematice 
rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce, které přispívají ke zlepšení kvality a dopadů české 
ZRS“, dotační titul „Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ pak podporuje projekty, které si kladou za 
cíl „zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje 
(Sustainable Development Goals), posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako aktivity 
různých vládních i nevládních aktérů, organizování osvětových, informačních, kulturních a sportovních akcí s 
tématikou ZRS ČR pro veřejnost, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika, multimediální prezentace k 
problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS ČR“. 
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jistým způsobem omezuje důraz obou dotačních titulů na ZRS. Rozvojová spolupráce je 
však v různých rámcích posuzována odlišně; podle některých se nemusí jednat o vhodný 
nástroj řešení globálních problémů. Národní strategie a příslušné dotační tituly by měly 
podporovat i jiné odpovědi, např. zodpovědnou spotřebu; občanskou angažovanost a 
politickou činnost – zapojení do aktivit, kolektivů a politických stran, které tematizují 
globální i lokální nerovnosti; účast v ekologicky zaměřených iniciativách; lidskoprávní 
advocacy a lobbying; občanské protesty atd. Zatímco aktivní občanství, resp. zodpovědná 
spotřeba jsou Národní strategii zmíněny, dotační tituly se soustředí výhradně na ZRS. 
Výsledky evaluace přitom naznačují, že absolventi hodnocených projektů jsou svou účastí 
v GRV často inspirováni k různým občanským aktivitám i změnám spotřebitelského 
chování, a tyto oblasti je tedy relevantní považovat za důležité dopady GRV. Doporučujeme 
tedy jak v Národní strategii, tak zejména v dotačních titulech, rozšířit škálu jednání a 
nástrojů, kterých se má GRV týkat a ke kterým má inspirovat. 
 

c) V kontextu výše řečeného je problematická i explicitně vyjádřená snaha zvyšovat podporu 
rozvojové spolupráce u veřejnosti, což je prvním cílem dotačního titulu „Osvěta veřejnosti a 
komunikace výsledků ZRS“. Je otázkou, do jaké míry je tento přístup slučitelný s hodnotou 
demokratické plurality, která by měla být ve vzdělávání podporována, a se samotnými 
principy GRV, mezi které strategie řadí i kritické myšlení a samostatné rozhodování se na 
základě informovaného postoje. Bezprostřední posilování veřejné podpory ZRS nevede 
k jejímu kritickému hodnocení ani k diskusi, zda je – obecně či v různých kontextech – 
optimálním nástrojem. Domníváme se, že schopnost kriticky a kreativně přemýšlet 
v souvislostech by v GRV měla podporována spíše než podpora konkrétních nástrojů, 
strategií či politik. Doporučujeme tedy vyváženější formulaci znění uvedeného 
dotačního titulu. 

Závěry z evaluace dále naznačují, že rozdělení dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a 
osvěta“ na dva úžeji zaměřené může nepříznivě ovlivňovat projekty s aktivitami z obou těchto 
oblastí nebo na jejich pomezí. Přestože je podle vyjádření zástupce ČRA Martina Náprstka možné 
v obou stávajících dotačních titulech podpořit jako doplněk i aktivity, které do dané oblasti přímo 
nespadají, realizátoři mohou považovat za nutné (či alespoň strategické) nehodící se aktivity omezit. 
Tento případ ilustruje přístup INEX-SDA, které své současné aktivity realizuje v titulu „Globální 
rozvojové vzdělávání“ a jehož realizační tým z tohoto důvodu omezil své osvětové aktivity.3 
Propojení a kombinování vzdělávacích a osvětových aktivit, které jsou ze své podstaty úzce 
provázané (a jejich příslušnost k jedné či druhé kategorii je někdy pouze arbitrární), je přitom 
současným trendem, který umožňuje realizaci komplexně působících projektů. (Oba hodnocené 
projekty lze chápat jako funkční příklad této kombinace.) Z hlediska hodnocených projektů nepřináší 
rozdělení žádné jasné výhody; hlavním doporučením v tomto ohledu je tedy opětovné sloučení 
dotačních titulů. V případě nemožnosti tohoto kroku doporučujeme v textech obou dotačních titulů 
výslovně zmínit možnost doplňkově realizovat i aktivity, které do výčtu aktivit přímo nespadají.. 

DT2:	 Jakým	 způsobem	 lze	 zvýšit	 zapojení	 dalších	 realizátorů	 do	daného	dotačního	
titulu	v	zájmu	větší	konkurence	a	kvality?	

Samotná evaluace dvou zadaných projektů neposkytuje dostatečné podklady k hodnocení možného 
zapojení dalších realizátorů. Domníváme se však, že zájem dalších organizací o realizaci projektů 
v GRV a osvětě by mohlo zvýšit především výše zmíněné inkluzivní pojetí GRV a promítnutí této 
změny do znění dotačního titulu / dotačních titulů. V široce definovaném GRV by mohly mít zájem 
realizovat projekty i subjekty zabývající se primárně např. ekologickou výchovou, občanským 
vzděláváním, genderovým mainstreamingem atp. I z tohoto důvodu považujeme za vhodné využít 
spíše možnosti jednoho šířeji pojatého dotačního titulu než dvou rozdělených. 

                                                        
3 Pro posouzení, zda se jedná o trend, či ojedinělý jev, by bylo nutné provést šetření mezi větším počtem 
realizátorů. 
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DT3:	Jaké	jsou	zjištěné	či	doporučené	synergie	s	dalšími	nástroji	ZRS	ČR?		

A. Fotbal	pro	rozvoj	
Projekt Fotbal pro rozvoj byl propojen s několika dalšími dlouhodobými programy i jednorázovými 
projekty téhož realizátora; nejednalo se však v pravém slova smyslu o nástroje ZRS ČR. Zřejmě 
nejdůležitějším souvisejícím projektem byla „Pražská liga férového fotbalu“, projekt uskutečněný 
v rámci programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2016. V rámci tohoto 
projektu realizoval INEX-SDA spolu s několika nízkoprahovými službami sérii fotbalových dnů pro 
týmy složené z návštěvníků/klientů těchto služeb. 

V letech 2015 a 2016 byl dále realizován doplňující projekt „Fotbal mostem inkluze“ („Sport the 
bridge“) financovaný v Programu česko-švýcarské spolupráce, který prostřednictvím workshopů 
získával materiál k vydání metodické příručky spadající i do hodnoceného projektu.  

Od roku 2016 INEX-SDA také spolupracuje s polskou organizací MSIS a jejím programem „Futbol 
Zmienia“ na společném projektu „Football can make a change“, jehož náplní je tvorba vzdělávacího 
plánu, který má umožnit pracovníkům s mládeží, učitelům i dobrovolníkům lépe využívat fotbal ve 
své práci. INEX-SDA se také v současnosti podílí na evropském projektu „Social inclusion through 
football – using sport to contain violence and tackle racism and discrimination“. Ten se kromě 
metodické práce zaměřuje na realizaci mezinárodních festivalů a dalších akcí. 

Určité propojení představuje také program GLEN, roční program globálního vzdělávání, 
prostřednictvím kterého jezdí čeští dobrovolníci do organizace MYSA. Ačkoli nepracují přímo na 
agendě spojené s Fotbalem pro rozvoj, jedná se o posilování partnerství využívaného v rámci 
hodnoceného projektu. 

B. Letní	škola	rozvojové	spolupráce 
Hodnocený projekt souvisel s činností organizace ARPOK, která pořádá „Rozvojové večery“ – 
diskusní akce s rozvojovou tématikou. Jeden z těchto večerů je každoročně uspořádán v rámci Letní 
školy pro vysokoškoláky. Při příležitosti této Letní školy jsou také zástupci dalších organizací 
v rozvojovém sektoru jsou zváni jako přednášející a/nebo na tzv. NGO market, tedy workshop, na 
němž můžou představit svoji činnost. V rámci zvláštního panelu mluví o různých aspektech své 
činnosti pravidelně i zástupci ČRA a ORS MZV. 

Z evaluace nevyplynula potřeba jiných synergií nebo spolupráce s dalšími nástroji či aktéry ZRS ČR. 

2.	Evaluační	otázky	pro	doporučení	procesního	typu:	
P1:	Jaká	procesní	doporučení	k	danému	typu	projektů	(dotace)	vyplývají	z	výsledků	

evaluace?		
Závěry evaluace naznačují, že se realizátoři potýkali s obtížemi v oblasti přípravy projektových 
návrhů a monitorovacích zpráv, resp. některé jejich části vyplňovali chybně (přestože na faktické 
úrovni dosahovaly jejich projekty v zásadě žádoucích efektů). Jednalo se zejména o tyto prvky: 

● Definice a propojení jednotlivých prvků projektové logiky (záměr, cíle, výstupy) 
● Nastavení realistických a měřitelných indikátorů k těmto prvkům 
● Stanovení předpokladů realizace a s ní spojených rizik 

Tyto elementy byly v případě obou hodnocených projektů nastaveny nesprávně dlouhodobě, tj. ve 
všech jejich hodnocených ročnících. Pokud by se ukázalo, že podobnými problémy trpí i dokumenty 
jiných subjektů, znamenalo by to, že jsou tyto prvky celkově nevhodně nastavené vzhledem ke 
svému účelu poskytovat jasný a přesný přehled o intervenci a umožnit realizátorům koncepční 
nástroj pro jejich činnost. Doporučujeme tedy zvážit důležitost těchto prvků z hlediska všech fází 
projektového cyklu a 
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a) poskytnout žadatelům / realizátorům jasný návod na zaznamenávání, prezentaci a 
ověřování implementační logiky jejich projektů, příp. poskytovat relevantní zpětnou 
vazbu, pokud jsou při hodnocení projektů indikovány zásadnější problémy 
v projektové logice, 

b) a/nebo požadované formuláře projektových žádostí zjednodušit tak, aby bylo možné 
s nimi pracovat správně intuitivně. 

P2:	 Jakým	 způsobem	 lze	 posílit	 kvalitu	 projektů,	 které	 jsou	 předkládány	 v	rámci	
dotačních	výběrových	řízení?	

Na obecné úrovni lze z hlediska zkvalitňování projektů doporučit tytéž kroky, které byly zmíněny u 
otázky DT1 – tedy úpravu Národní strategie GRV a dotačních titulů. Na praktické rovině se u obou 
projektů prokazuje jako velmi dobrá praxe pravidelné interní hodnocení, díky kterým mají 
realizátoři podrobný přehled o potřebách a zájmech cílových skupin svých projektů. Doporučujeme 
tedy tento prvek podpořit i u dalších realizátorů. Prvním krokem může být výslovná zmínka 
v textech dotačních titulů, že lze aktivity tohoto typu začlenit do projektu a získat na něj prostředky 
v rámci dotace; dále lze uvažovat např. o bodovém zvýhodnění projektů obsahujících sebe-evaluační 
prvky, příp. sdílení příkladů dobré praxe v této oblasti. 

Z pohledu realizátorů jsou jednou z důležitých prvků kvality projektu dostatečné prostředky 
poskytnuté v rámci dotace. Ty však mohou být omezeny krácením rozpočtu ze strany ČRA, který 
znamená omezování projektových aktivit. Pro jasné doporučení v tomto směru by však bylo nutné 
provést širší hodnocení na úrovni celého dotačního titulu / dotačních titulů, které by posoudilo 
rozvržení prostředků. 

Na procesní úrovni je dále potřebné posílit zpětnou vazbu ze strany ČRA, tedy konkrétnější 
pojmenování problémů týkajících se kvality projektů. 
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DOPORUČENÍ	

Systémová	a	procesní	doporučení	
Stupeň	závažnosti	1	–	Nejzávažnější	
Doporučení č. 1:  

V nově formulované Národní strategii pro 
GRV zastávat inkluzivní pojetí GRV 

Stupeň závažnosti 
doporučení4 

Fáze PCM Adresát 

1 Programování 
/ identifikace 

MZV, 
MŠMT 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

V Agendě 2030 (Sustainable Development Goals) je patrná tendence chápat globální problémy 
v jejich komplexitě, což nabízí překlenutí dichotomie „rozvojových“ a „rozvinutých“ zemí, v níž 
jsou prvně jmenované charakterizované „problémy“ či „výzvami“ a druhé jejich absencí. V GRV se 
tento přístup promítá do trendu výchovy akcentující globální propojenost a z ní plynoucí 
zodpovědnost, solidaritu a toleranci, které je třeba uplatňovat v různých kontextech, nikoli výhradně 
v mezinárodním kontextu prostřednictvím rozvojové spolupráce. Stávající Národní strategie takto 
široké pojetí nevylučuje, ale ani výslovně neprosazuje; otázky sociální spravedlnosti, genderové 
rovnosti či ochrany životního prostředí jsou zmíněny pouze okrajově. Evaluace projektu Fotbal pro 
rozvoj přitom ukazuje, že širší pojetí těchto témat – v tomto případě propojení globální a lokální 
úrovně a téma sociálního vyloučení – přináší velmi dobré výsledky.  

Domníváme se tedy, že jak znění Národní strategie, tak především obou dotačních titulů by mělo 
být rozšířeno tak, aby inkluzivní pojetí globálních témat reflektovalo a přímo podporovalo 
v souladu s Agendou 2030 a souvisejícími dokumenty. 

Doporučení č. 2:  

Formulovat jeden dotační titul zaměřený na 
GRV i osvětu 

Stupeň závažnosti 
doporučení  

Fáze PCM Adresát 

1 Identifikace ČRA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Závěry z evaluace dále naznačují, že rozdělení dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a 
osvěta“ na dva úžeji zaměřené může nepříznivě ovlivňovat projekty s aktivitami z obou těchto 
oblastí nebo na jejich pomezí. Přestože je podle vyjádření zástupce ČRA Martina Náprstka možné 
v obou stávajících dotačních titulech podpořit jako doplněk i aktivity, které do dané oblasti přímo 
nespadají, realizátoři mohou považovat za nutné (či alespoň strategické) nehodící se aktivity omezit. 
Tento případ ilustruje přístup INEX-SDA, které své současné aktivity realizuje v titulu „Globální 
rozvojové vzdělávání“ a jehož realizační tým z tohoto důvodu omezil své osvětové aktivity. 
Propojení a kombinování vzdělávacích a osvětových aktivit, které jsou ze své podstaty úzce 
provázané (a jejich příslušnost k jedné či druhé kategorii je někdy pouze arbitrární), je přitom 
současným trendem, který umožňuje realizaci komplexně působících projektů. (Oba hodnocené 
projekty lze chápat jako funkční příklad této kombinace.)  

Z hlediska hodnocených projektů nepřináší rozdělení žádné jasné výhody; hlavním doporučením 
v tomto ohledu je tedy opětovné sloučení dotačních titulů. V případě nemožnosti tohoto kroku 
doporučujeme v textech obou dotačních titulů výslovně zmínit možnost doplňkově realizovat i 
aktivity, které do výčtu aktivit přímo nespadají. 

                                                        
4 1 – nejzávažnější, 2 – závažné, 3 – nejméně závažné 
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Stupeň	závažnosti	2	-	Závažné	
Doporučení č. 4 

V dotačním titulu omezit zaměření na 
podporu ZRS a vybízet k vyváženějšímu 
obsahu 

Stupeň 
závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

2 Identifikace, 
formulace 

ČRA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Dosavadní znění dotačního titulu „Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ explicitně 
vyjadřuje cíl zvyšovat podporu rozvojové spolupráce u veřejnosti. Je otázkou, do jaké míry je tento 
přístup slučitelný s hodnotou demokratické plurality, která by měla být ve vzdělávání podporována, 
a se samotnými principy GRV, mezi které strategie řadí i kritické myšlení a samostatné rozhodování 
se na základě informovaného postoje. Domníváme se, že schopnost kriticky a kreativně přemýšlet 
v souvislostech by v GRV měla podporována spíše než podpora konkrétních nástrojů, strategií či 
politik.  
Kromě vyváženějšího přístupu k ZRS by měly být podporovány i jiné způsoby reflexe globálních 
otázek, např. zodpovědná spotřeba; občanská angažovanost a politická činnost – zapojení do aktivit, 
kolektivů a politických stran, které tematizují globální i lokální nerovnosti; účast v ekologicky 
zaměřených iniciativách; lidskoprávní advocacy a lobbying atd. Výsledky evaluace naznačují, že 
absolventi hodnocených projektů jsou svou účastí v GRV často inspirováni k různým občanským 
aktivitám i změnám spotřebitelského chování, a tyto oblasti je tedy relevantní považovat za důležité 
dopady GRV.  
 
Doporučujeme tedy formulaci v dotačním titulu/titulech upravit tak, aby  

• vybízela spíše k diskusi o rozvojové spolupráci spíše než k její propagaci 
• výslovně zahrnovala různé přístupy ke globálním otázkám a různé praktické způsoby jejich 

Doporučení č. 3:  

V oblasti naplňování průřezových principů 
vydat jasné instrukce pro žadatele / 
realizátory  

Stupeň 
závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

1 Identifikace, 
formulace 

ČRA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Z rozhovorů vedených v průběhu evaluace vyplynulo, že prakticky žádní stakeholdeři (realizátoři, 
zástupce gestora atd.) nepovažují průřezová témata za příliš relevantní vzhledem k projektům, které 
na jejich naplňování necílí přímo svými aktivitami.  Realizátoři postrádali informace, do jaké míry a 
jakým způsobem by měli s danými principy pracovat. V rámci evaluace tak byli hodnoceni 
v kritériích, o nichž nevěděli, že by je měli splňovat. Přestože v obou hodnocených projektech došlo 
k uspokojivé míře naplnění většiny průřezových kritérií, dělo se tak spíše intuitivně než na základě 
jasné analýzy. Není také jasné, zda by tyto projekty měly být žádány reflektovat průřezová kritéria 
ve svých procesech, či zavést cílené aktivity tak, aby byly schopny naplnit výstupové a výsledkové 
indikátory.   

Domníváme se, že nedílnou součástí metodiky pro hodnocení průřezových principů by měla být i 
komplementární metodika naplňování těchto principů. Ta by realizátorům ukázala, jak zahrnovat 
tyto principy do projektů, v nichž zdánlivě nejsou relevantní, a také by jasně stanovila požadavky 
gestora v této oblasti. Tento dokument by byl pro realizátory jasnější než závěry případné evaluace, 
k níž se dostane jen omezený počet projektů a která pro ně nemusí být zcela srozumitelná. 
Provizorní alternativou by mohlo být odkázání na již existující, především zahraniční dokumenty o 
mainstreamingu průřezových principů.  
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reflexe. 

Doporučení č. 5 

Zvážit nutnost krácení navržených rozpočtů 
projektů 

Stupeň závažnosti 
doporučení  

Fáze PCM Adresát 

2 
Formulace, 
hodnocení  

návrhů 

ČRA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Evaluace naznačuje, že praxe krácení rozpočtů sice vede k jistým úsporám, ale na straně projektu 
může být nutné kompenzovat vzniklý nedostatek způsoby, které mohou omezovat účelnost 
projektu, příp. vést k jiným nežádoucím efektům. Příkladem může být hodnocený projekt Fotbal pro 
rozvoj, jehož práce s multiplikátory byla omezena nemožností poskytovat dlouhodobou podporu 
partnerským organizacím a kompenzovat čas jejich pracovníků, z nichž část pracovala 
nehonorovaně nad rámec svých úvazků. (V současnosti se plánuje podpora těchto organizací 
z prostředků jiných donorů, což je však často mimo možnosti jiných realizátorů.) Pro vydání 
jasného doporučení, které by zvážilo jak úspory na straně ČRA (a případnou podporu více 
projektů), tak způsobená omezení na straně jednotlivých realizátorů, by bylo nutné celou otázku 
posoudit na úrovni dotačního titulu, nikoli pouze projektů.   

Vycházíme z myšlenky, že ČRA by se měla snažit poskytovat svou podporu tak, poměr 
vynaložených financí a výsledků byl co nejpříznivější, ovšem nikoli na úkor jiných aktérů. 
Doporučujeme tedy – např. pomocí interně či externě provedené krátké analýzy – zvážit, jakých 
úspor je krácením dosaženo, a jaké nežádoucí efekty toto krácení reálně přináší. V každém případě 
by mělo být každé krácení explicitně zdůvodněno a doplněno návrhem konkrétních položek 
rozpočtu, kterých se má týkat. 

Doporučení č. 6 

Podpořit provádění interních hodnocení 
realizátory 

Stupeň závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

2 Identifikace / 
formulace / 

realizace 

ČRA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

U obou projektů prokazuje jako velmi dobrá praxe pravidelné interní hodnocení, díky kterým mají 
realizátoři podrobný přehled o potřebách a zájmech cílových skupin svých projektů. Doporučujeme 
tedy tento prvek podpořit i u dalších realizátorů. Prvním krokem může být výslovná zmínka 
v textech dotačních titulů, že lze aktivity tohoto typu začlenit do projektu a získat na něj prostředky 
v rámci dotace; dále lze uvažovat např. o bodovém zvýhodnění projektů obsahujících sebe-
evaluační prvky, příp. sdílení příkladů dobré praxe v této oblasti. 

Doporučení č. 7  

V případě potřeby závěrů o celých dotačních 
titulech je zahrnout do evaluace jako celek 

Stupeň závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

2 Evaluace ORS 
MZV 
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Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace:  

Ukazuje se, že pro hodnocení celých dotačních titulů a procesních otázek není evaluace několika 
málo vybraných projektů optimálním datovým zdrojem. Výsledky evaluace sice poukazují na určité 
skutečnosti, ale dané poznatky lze pouze obtížně zobecňovat na úroveň celého dotačního titulu. 
V případě, že je pro manažerské rozhodování ČRA/ORS MZV třeba připravit podklad o celém 
dotačním titulu spíše než o jednotlivých projektech, navrhujeme zadávání takových evaluací a 
šetření, které budou zaměřeny skutečně na celý dotační titul. To znamená např. provedení 
dotazníkových šetření, rozhovorů či focus groups na úrovni všech realizátorů v daném dotačním 
titulu, což umožní širší kvalitativní i kvantitativní analýzu. Důkladná evaluace několika málo 
vybraných projektů, provedená včetně terénního šetření, by pak měla sloužit jako případová studie. 
V případě potřeby doporučujeme i provést šetření absorpční kapacity dotačních titulů. 

 

Stupeň	závažnosti	3	–	nejméně	závažné	
Doporučení č. 8  

Poskytnout realizátorům podporu při práci 
s logickými prvky v projektové žádosti, 
a/nebo tyto prvky zjednodušit 

Stupeň 
závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

3 Formulace / 
monitoring / 
průběžně 

ČRA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

I přesto, že byly oba hodnocené projekty na faktické úrovni úspěšné, jejich logické náležitosti byly 
v projektových dokumentech zaznamenávány nesprávně (ve výjimečných případech chyběly). Tyto 
elementy byly v případě obou hodnocených projektů nastaveny nesprávně dlouhodobě, tj. ve všech 
jejich hodnocených ročnících. Jednalo se zejména o tyto prvky: 

● Definice a propojení jednotlivých prvků projektové logiky (záměr, cíle, výstupy) 
● Nastavení realistických a měřitelných indikátorů k těmto prvkům 
● Stanovení předpokladů realizace a s ní spojených rizik 

Pokud by se ukázalo, že podobnými problémy trpí i dokumenty jiných subjektů, znamenalo by to, 
že jsou tyto prvky celkově nevhodně nastavené vzhledem ke svému účelu poskytovat jasný a přesný 
přehled o intervenci a umožnit realizátorům koncepční nástroj pro jejich činnost. Doporučujeme 
tedy zvážit důležitost těchto prvků z hlediska všech fází projektového cyklu a poskytnout žadatelům 
/ realizátorům jasný návod na zaznamenávání, prezentaci a ověřování implementační logiky jejich 
projektů, a/nebo požadované formuláře projektových žádostí zjednodušit tak, aby byl možné s nimi 
pracovat správně intuitivně. Současně by měla být ze strany ČRA poskytována adekvátní zpětná 
vazba. 

Doporučení č. 9:  

Zpřehlednit znění zadávacích podmínek 
výběrového řízení na plnění evaluačních 
zakázek (Terms of Reference) 

Stupeň 
závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

2 Evaluace ORS MZV 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Domníváme se, že kvalita, přehlednost a jednotná struktura evaluačních zpráv by mohla být zvýšena 
zpřehledněním a zjednodušením zadávaných ToR. Tento dokument v současné době obsahuje 
množství nejasností a nejednoznačností, jejichž interpretace pak spočívá na evaluátorech, kteří se 
nemusí vždy shodovat. Tyto nejasnosti také způsobují, že zpráva – pokud by byla její struktura 
tvořená odpověďmi na evaluační otázky dle závazné osnovy – by byla velmi nepřehledná, některé 
informace by se opakovaly (příp. by bylo potřeba odkazovat výše) a jiné chyběly. Alternativní, 
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jednodušší struktura – tak, jak byla zvolena v této evaluaci – se však zase odchyluje od předepsané 
osnovy.  

Konkrétně jsou problémy současné ToR jsou tyto: 

1. Některé evaluační otázky u různých kritérií se částečně nebo i zcela překrývají. Například: 
• Otázka na synergie je zařazena jak jako samostatné kritérium, tak jako jedna z otázek 

uvedených v rámci hodnocení dotačního titulu;  
• otázka na naplnění cílů NS GRV je zařazena jak pod relevanci, tak podruhé pod 

efektivnost;  
• otázka na zvýšení zájmu realizátorů je uvedena jak v hodnocení dotačního titulu, tak 

v doporučení procesního typu;  
• otázka na nezamýšlené dopady je obsahem jak efektivnosti, tak dopadů;  
• otázka na systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení efektivnosti 

v dané oblasti jsou uvedeny jak v otázkách pro hodnocení dotačního titulu, tak v oddíle 
poučení/lessons learned. 

2. Evaluační otázky u jednotlivých kritérií v některých případech zcela neodpovídají definicím 
daných kritérií uvedených v tomtéž dokumentu. Evaluační tým pak může váhat, jaký výklad 
využít, případně zda kombinovat oba. Například: 
• v kritériu relevance je otázka směřovaná na relevanci vůči NS GRV; kritérium ale 

zmiňuje zejména relevanci vůči potřebám cílových skupin, která je ovšem uvedena 
mezi otázkami pro efektivnost;  

• otázky na udržitelnost se ptají pouze po finanční udržitelnosti aktivit, definice ale chápe 
kritérium jako udržitelnost přínosů;  

• definice kritéria efektivity pracuje se srovnáním nákladů oproti přínosům, které 
v otázkách není ani okrajově zmíněno. 

3. Některé z jednoduchých otázek, které by se logicky nabízely, chybí, například míra 
naplnění výstupů a výsledků / cílů.   

4. Otázek je velké množství; některé jsou navíc složené z více podotázek, které je třeba podle 
uvážení rozdělovat. 

5. Některé z využívaných prvků projektové logiky nejsou v ToR definovány. Zejména se 
jedná o „výsledek“ a „dopad“ (definován je jako kritérium, ne jako prvek teorie změny, 
přičemž je využíván v obou významech). Definován je „cíl“, který je v ToR využíván jako 
synonymum výsledku, ovšem podle dále dodaných pokynů se o synonyma nejedná. 
Definovaný termín „záměr“ není v dokumentu použit, místo něj je používán „dopad“. 

 

Na základě takto identifikovaných problémů doporučujeme sjednotit evaluační otázky s kritérii, 
zjednodušit je, snížit jejich počet a nastavit je tak, aby pokrývaly všechny důležité okruhy. To 
evaluátorům umožní je využít bez úprav a odchylek. Dále doporučujeme sjednotit a vyjasnit 
využívanou terminologii, čímž se předejde dílčím terminologickým, metodickým a interpretačním 
nedorozuměním. Evaluační zprávy tak budou čitelnější nejenom pro aktéry orientující se v tématu 
evaluací, ale i pro další stakeholdery, zejména pro realizátory, cílové skupiny a koncové příjemce.  
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Doporučení	na	úrovni	projektů	
Doporučení	pro	INEX-SDA	
Doporučení č. 10 

V rámci programu posílit diskusi o stereotypech 

Stupeň 
závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

2 Realizace INEX-SDA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Evaluace ukazuje, že projekt v současné podobě úspěšně napomáhá bourání stereotypů, a to 
především – ale ne pouze – mezi ambasadory (českými i keňskými). Část potenciálu pro tyto 
změny zůstává nevyužita a dopad v této oblasti může být ještě zvýšen. Přestože účastníci velmi 
často reflektují a upravují své původní představy, v některých mohou generalizovat nově nabyté 
poznatky a z nich vytvářet nové stereotypní obrazy. K částečnému posilování stereotypů může 
docházet i u zapojených dětí a mládeže. Doporučujeme tedy v programu ambasadorů (a podle 
situace i jiných aktérů) posílit důraz na diskusi, v níž by mohly být tyto otázky lépe reflektovány 
pomocí různých nástrojů GRV (např. HEADS UP koncept).   

Doporučení č. 11 

Intenzivněji podpořit a provázat české partnerské 
instituce a multiplikátory a nabídnout aktivity i 
mimo období kampaně 

Stupeň 
závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

1 Realizace INEX-SDA 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Evaluace ukázala, že klíčovými body k úspěchu projektu je dostatečná kapacita a motivace 
multiplikátorů (které v hodnocených ročnících nebylo možné finančně podpořit) a kontinuita a 
pravidelnost v práci s dětmi (v hodnoceném ročníku 2016 výrazně podpořeno komplementárním 
projektem). 

Zintenzivnění spolupráce, podpora partnerských institucí i zařazování aktivit mimo období 
kampaně je již do jisté míry součástí probíhajících návazných projektů (a dále se plánuje). V rámci 
evaluace tedy pouze doporučujeme v tomto směru dále pokračovat.  

 

Doporučení	pro	UPOL	
Doporučení č. 12 

Zvážit opětovné začlenění Letní školy pro 
SŠ do projektu 2019+ 

Stupeň závažnosti 
doporučení  

Fáze PCM Adresát 

1 Realizace UPOL 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Letní škola pro středoškoláky dosahuje ve všech hodnocených kritériích výborných výsledků. 
V kritériu relevance vzhledem k zájmům a očekáváním cílových skupin, stejně jako v oblasti 
zvyšování znalostí a posilování dovedností a hodnot vykazuje nejlepší výsledky ze všech částí 
projektu. Oslovení absolventi také uvádí výrazné vedlejší přínosy na sociální a osobní úrovni (zejm. 
orientace v profesním zájmu). I přes uznání faktorů, které realizátora vedly k ukončení této části 
programu (velká konkurence ostatních aktivit pro středoškoláky, vysoká náročnost besed na 
středních školách, obtížný dosah na střední školy), doporučujeme opětovné zvážení možných 
implementačních modalit Letní školy pro SŠ (např. spolupráce s partnerem zaměřeným na 
neformální vzdělávání středoškolské mládeže; jiné formy oslovování než prostřednictvím besed 
atd.).  
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Doporučení č. 13 

Definovat rovinu cílů všech složek projektu 
a upravit jejich program tak, aby 
k naplnění těchto cílů přímo směřoval 

Stupeň závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

1 Realizace UPOL 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Všechny složky Letní školy (LŠ pro SŠ, LŠ pro VŠ i Seminář Aktuální výzvy) byly v projektové 
dokumentaci i dle vyjádření projektového týmu silně zaměřené na rovinu výstupů (zvýšení 
znalostí), v jejímž naplňování uspěly. Rovina cílů, která nebyla v projektových dokumentech jasně 
definována a projektový tým o ní měl různé představy, byla naplněna jen z části, přestože 
projektové aktivity podle všeho mají potenciál tuto úroveň ovlivnit. Nejúspěšnější složkou Letní 
školy byla v tomto případě LŠ pro SŠ, kde byla rovina cílů (reflexe vlastní zodpovědnosti, kritické 
přemýšlení) vnímána jako nejdůležitější a zároveň nejvíce promítnuta do konkrétních aktivit. 
Doporučujeme tedy projektovému týmu:  

• jasněji definovat specifické schopnosti, postoje či jednání účastníků, ke kterým mají 
projektové aktivity přispívat; 

• zahrnout do designu dalších ročníků Letní školy takové aktivity (přednášky, workshopy, 
exkurze, simulace, hry, skupinové úkoly, atd.), které k těmto cílům povedou; 

• začlenit monitoring naplňování těchto cílů do každoročního interního průzkumu mezi 
absolventy jednotlivých složek projektu. 

Doporučení č. 14 

Obohatit program Letní školy pro VŠ o 
zahraniční perspektivu prostřednictvím 
(osobních či videokonferenčních) přednášek 
zahraničních hostů 

Stupeň závažnosti 
doporučení 

Fáze PCM Adresát 

2 Realizace UPOL 

Odůvodnění / Doporučení ke způsobu implementace: 

Program všech aktivit vychází z české (výjimečně slovenské) perspektivy, která poskytuje pouze 
omezený pohled na rozvojovou problematiku. ZRS je přitom ze své podstaty globální, nikoli pouze 
český fenomén, a zohlednění přístupu zahraničních aktérů (donorů, nevládních organizací, státních 
institucí, zástupců akademické sféry) by mohlo posluchačům spíše ukázat pestrost teoretických 
přístupů i praktických nástrojů využívaných v ZRS. Program Letní školy by doplněním programu o 
jednoho či několik zahraničních hostů přednášejících v angličtině zvýšit svou relevanci ke 
globálnímu rozměru ZRS, přitažlivost pro zájemce a případně i celkovou kvalitu Letní školy. Záměr 
česko-jazyčné letní školy jistě dává smysl z hlediska přístupnosti pro (české) účastníky, na druhou 
stranu však velká část z nich pravděpodobně anglicky rozumí natolik dobře, aby přednášce 
v anglickém jazyce porozuměla. Úroveň angličtiny zájemců je navíc možné zjistit již při 
přihlašování a zohlednit (např. usnadnit tištěnými handouty, zapojením realizačního týmu či 
anglický program koncipovat jako volitelný workshop pro část účastníků). V případě příliš 
vysokých nákladů spojených s osobní návštěvou zahraničních přednášejících doporučujeme zajistit 
videokonferenční přenos, k němuž jsou učebny UPOL vybaveny. 

 


