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Příloha 11 - Seznam povinných náležitostí evaluační zakázky – příloha k příkazní smlouvě SM1117-003 
 

 
Všeobecné podmínky 
 

Splněno Kdy Poznámka 

Použití min. tří evaluačních metod Ano V průběhu 
evaluačního 
výzkumu 

Ve smyslu evaluačních metod sběru dat byly využity 
polostrukturované rozhovory, dotazníková šetření, 
focus group, skupinová diskuse, desk research a 
pozorování. 

Řádné vyúčtování   Bude dodáno po odsouhlasení finální verze závěrečné 
zprávy. 

Vypořádání připomínek  25.10.2017  
Závěrečná prezentace na MZV  25.10.2017 Bude provedena 30.10. a její náhled bude součástí 

závěrečné zprávy. 
Dokumenty Splněno Kdy Poznámka 
Vstupní zpráva se strukturou dle povinné osnovy  Ano 19.5.2017  
Přílohy vstupní evaluační zprávy dle povinné 
osnovy 

Splněno Kdy Poznámka 

Seznam a vysvětlení použitých zkratek Ano 19.5.2017  
Seznam prostudovaných dokumentů	 Ano 19.5.2017  
Seznam interview (přehled klíčových 
respondentů) a skupinových diskusí (fokusních 
skupin) v ČR 	

Ano 19.5.2017  

Navržené dotazníky, okruhy pokládaných otázek 
(případně evaluační matice) 

Ano 19.5.2017  

Závěrečná evaluační zpráva se strukturou dle 
povinné osnovy a přílohami: 
Identifikační formulář 
Zodpovězení evaluačních otázek  
Zohlednění kritérií DAC 
Stupnice míry naplnění evaluačních kritérií 
Zohlednění průřezových principů  

Ano 12.10.2017  
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Provázanost zjištění, závěrů a doporučení  
Adresnost doporučení 
Soulad se standardy ČES 
Rozsah textu zprávy maximálně 25 stran A4 (bez 
příloh) 
Korektnost překladu do anglického/českého 
jazyka   
Povinné přílohy závěrečné evaluační zprávy 
dle povinné osnovy 
 

Splněno Kdy Poznámka 

Shrnutí zprávy v anglickém jazyce (se shodným 
obsahem a strukturou jako shrnutí v českém 
jazyce) 	

Ano 12.10.2017  

Seznam a vysvětlení použitých zkratek Ano 12.10.2017  
Zásadní výsledky vyhodnocení dílčích intervencí 
(v případě, že závěrečná zpráva uvádí jejich 
souhrnné hodnocení)  

N/A  Obě hodnocené intervence mají vlastní evaluační 
zprávu. 

Seznam prostudovaných dokumentů Ano 12.10.2017  
Seznam interview (přehled klíčových 
respondentů) a skupinových diskusí (fokusních 
skupin) v ČR a partnerské zemi 

Ano 12.10.2017  

Analýzy výsledků průzkumů, dotazníkových 
šetření, faktická zjištění 

N/A  Analýzy výsledků průzkumů jsou (převážně ve formě 
grafů) vložena přímo do hlavních závěrečných zpráv. 

Využité dotazníky, okruhy pokládaných otázek Ano 12.10.2017  
Tabulka vypořádání (zásadních) připomínek 
referenční skupiny, gestora a realizátora 

 25.10.2017  

Shrnutí zásadních výsledků rozhovorů a 
fokusních skupin s klíčovými respondenty 
(nejsou-li v textu) 

N/A  Poznatky jsou zahrnuty v textu. 

Vyhodnocení jednotlivých průřezových principů 
dle nástrojů metodiky evaluace průřezových 
principů ZRS ČR (nástroje budou zpracovateli 

Ano. 12.10.2017	  
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poskytnuty výzkumnou organizací INESAN, s.r.o.) 
Zadávací podmínky výběrového řízení  Ano 12.10.2017  
Tabulka vypořádání (zásadních) připomínek 
referenční skupiny, gestora a realizátora 

Ano 12.10.2017  

Přehled připomínek vzešlých z diskuse při 
závěrečné prezentaci a jejich vypořádání ze strany 
evaluačního týmu (v případě potřeby) 

	 25.10.2017	  

Checklist povinných náležitostí evaluační 
zakázky 

Ano 12.10.2017  

Doporučené přílohy závěrečné evaluační 
zprávy dle povinné osnovy 
 

Splněno Kdy Poznámka 

Rozsáhlejší tabulky a grafy  N/A  Tabulky a grafy jsou součástí hlavních textů 
závěrečných zpráv. 

Schéma intervenční logiky (v případě potřeby 
rekonstruované) 

Ano 12.10.2017  

Výběr fotografií z projektových aktivit   Ne   
Citace stanovisek zainteresovaných stran (např. 
cílových skupin), případové studie, atd.) 

Ne 	  

Doplňující informace k evaluačním metodikám 
sběru dat a analýz, případně k evaluačnímu týmu 

Ne 	  

Doplňující informace ke zjištěním a závěrům 
evaluace 

Ne   

Prezentace výsledků evaluace (z debrífinku 
v místě realizace či závěrečné prezentace na 
MZV) 
	

	 25.10.2017	  

 
 
 
 


