
 Příloha 12 str. 1 

PŘÍLOHA	12:	PŘIPOMÍNKOVÝ	LIST	
1. Kolo	připomínkového	řízení	

Připomínky Mgr. D. Svobody 

Č. Připomínky k závěrečným zprávám Vypořádání 

1 INEX-SDA: Doporučuji již v manažerském shrnutí stručně 
komentovat také finanční udržitelnost ve vztahu k dotacím 
ČRA a případným komplementárním nebo alternativním 
zdrojům financování. Poněkud více by mohla být rozpracována 
i související stávající kapitola 8.1, případně 9 (viz i jedna ze 
základních evaluačních otázek). Případně by mohlo být 
formulováno také nějaké související doporučení (viz např. 
zmiňované „zvažování“ daru od Fotbalové asociace ČR). 

Přijato. 

Manažerské shrnutí i hlavní text 
zprávy byly v tomto smyslu 
upraveny. 

2 INEX-SDA: V kapitole 3.2 doporučuji zmínit, že problémem 
pro generalizaci závěrů je i relativně malá návratnosti 
dotazníků, resp. nízký celkový počet respondentů. 

Přijato. 

Nízká návratnost ve vztahu k počtu 
respondentů byla zmíněna. 

3 INEX-SDA: U všech výsledků/grafů ve stávajících kapitolách 
5.1.1 a 5.1.2 je zarážející počet 1-2 odpovědí „not applicable“ 
(z celkového počtu 6 respondentů). Bylo by žádoucí tento fakt 
komentovat. U grafů by mělo být použito průběžné číslování. 

Přijato. 

Zpráva byla v tomto smyslu 
upravena. 

4 INEX-SDA: U průřezových témat je nezbytné doplnit alespoň 
stručné slovní hodnocení. 

Přijato. 

Slovní hodnocení bylo doplněno. 

5 UPOL: V manažerském shrnutí je uvedeno, že „Další stupně 
projektové logiky nebyly v žádné části projektové 
dokumentace jasně formulovány“. Logický rámec je však již 
řadu let povinnou součástí všech projektů. Z přílohy 2 vyplývá, 
že logika formulována byla, ale původní cíle a výstupy (kromě 
výstupu „publikace“, po jejímž vytvoření však ještě následuje 
aktivita distribuce) byly chybně ztotožněny s aktivitami. Text 
by měl být upraven. 

Přijato. 

Text byl v tomto smyslu upraven. 

6 UPOL: Vzhledem k nejasně formulovaným původním cílům a 
s odkazem na informace o omezeném využití znalostí a 
kompetencí (včetně znatelného aktuálního snížení zájmu o 
problematiku ze strany účastníků Letní školy VŠ) se posouzení 
efektivnosti a udržitelnosti jako „spíše vysoké“ zdá 
nadhodnocené. V celkovém kontextu lze ale považovat toto 
hodnocení za přijatelné. 

Komentář bereme na vědomí. 

Domníváme se, že naprosté udržení 
znalostí, kompetencí a postojů (mj. 
zájmu) je samo o sobě nereálné (resp. 
je reálné pouze v případě, pokud se 
absolventi dále vzdělávají – to už 
ovšem není působení hodnoceného 
projektu).  

7 UPOL: Obdobně jako u projektu INEX-SDA bych uvítal (již 
ve shrnutí) alespoň krátkou informaci o finanční udržitelnosti 
konceptu Letní školy, zejména s ohledem na velmi dlouhou 
tradici. Z textu zprávy nevyplývá, jak je zajištěno 
spolufinancování. Lze nicméně mj. vyvodit existenci 
příspěvků od účastníků. Jak program podporuje UPOL? 
Nemůže přispět město nebo kraj nebo MŠMT? Po 12 resp. 20 
letech by organizátor o jiném (nebo komplementárním) 
způsobu financování uvažovat měl… 

Přijato. 

Zpráva byla doplněna. 

 

8 UPOL: Pokud „u většiny seminářů chyběly potřebné 
podklady“ (strana 10 či 12), mělo by to být reflektováno 

Nepřijato. 
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v doporučeních, případně v hodnocení efektivity. Navrhuji 
formulovat doporučení k podmínkám výběru přednášejících a 
požadavkům na prezentace a jejich archivaci. 

Jak je uvedeno ve zprávě, záznamy 
z přednášek ve formě ppt slidů byly 
archivovány (nejedná se však o 
materiály, z nichž by bylo možné 
usuzovat na kvalitu přednášky). Dále 
byl dostupný článků vytvořený na 
základě přednášek pro seminář 
Aktuální výzvy (ten ovšem 
neobsahoval materiály z Letních 
škol). Požadovat po realizátorovi 
archivaci všech přednášek nad tento 
rámec v jiné podobě (tedy např. 
vyžadovat přepis či videonahrávku) 
pouze pro účely možné evaluace 
nepovažujeme za účelné.  

9 UPOL: U průřezových témat je nezbytné doplnit alespoň 
stručné slovní hodnocení. 

Přijato. 

Slovní hodnocení bylo doplněno. 

10 UPOL: U doporučení týkajícího se zapojení zahraničních 
hostů by alternativně bylo možné zapojit zahraniční odborníky 
žijící v České republice, často aktivní v nevládních 
organizacích. Přednášky by ale měly být doplněny či 
nahrazeny interaktivními diskusemi. První dvě doporučení se 
týkají více fáze formulace než fáze realizace. 

Nepřijato. 

Účasti zahraničních odborníků 
žijících v ČR samozřejmě nebráníme, 
ale vzhledem k jejich marginálnímu 
počtu je nepovažujeme za klíčovou 
skupinu, z nichž by měli být vybírání 
přednášející. Pro zahrnutí 
mezinárodní perspektivy se navíc 
hodí spíše odborníci aktivní 
v organizacích mimo ČR. 

Poměr přednášek a interaktivních 
diskusí považujeme za vyvážený. 

Č. Připomínky k hodnocení dotačního titulu Vypořádání 

11 K otázce DT2 zaměřené na zvýšení zapojení dalších realizátorů 
je doporučeno více inkluzivní pojetí GRV a opětovné sloučení 
dotačních titulů GRV a osvěty. S těmito doporučeními lze 
souhlasit, pro relevantní odpověď na danou otázku by však 
bylo primárně nutné zhodnotit absorpční kapacitu daných 
dotačních titulů (podle mého odhadu s cca dvojnásobným 
„převisem poptávky“) a věnovat se uvedenému důvodu 
potřebného zapojení dalších realizátorů  - „v zájmu větší 
konkurence a kvality“. Kvalitu projektů je možné/potřebné 
zvyšovat jinými nástroji, zejména upřesněním požadavků na 
formulaci projektů a poskytováním adresné zpětné vazby (viz 
také otázka P2). Tento úkol nicméně přesahuje možnosti dané 
evaluace, jak je uvedeno i v poznámce 3 pod čarou. 

Komentář bereme na vědomí. 

V evaluaci jsme odpovídali na 
položené otázky pomocí dostupných 
dat. Hodnocení účelnosti 
potenciálního zájmu gestora získávat 
další zájemce o realizaci nebylo 
součástí otázky a vzhledem 
k uvedeným obtížím (nemožnost 
posouzení absorpční kapacity v rámci 
evaluace) evaluace neposkytuje 
žádné závěry, které bychom mohli 
uvést. 

12 Podle mého názoru by neměly být z programu ZRS 
podporovány politické strany, ale spíše rozvoj občanské 
společnosti, resp. rozvoj občanské angažovanosti. U 
doporučení 3 a v předchozím textu by proto „politická činnost“ 
měla být nahrazena „rozvojem občanské angažovanosti“. 

Komentář bereme na vědomí. 

Podpora politických stran není 
v textu evaluace zmiňována (tím 
méně doporučována). Text 
doporučení pouze zmiňoval 
politickou činnost absolventů 
projektů – která může, ale nemusí 
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zahrnovat angažmá v politické 
straně, mezinárodní instituci, hnutí  
atd – jako jeden z možných způsobů 
reflexe vlastní zodpovědnosti 
vzhledem ke globálním otázkám. 

13 Doporučení na úrovni úprav dotačního programu se týkají fáze 
identifikace, následná formulace projektů je úlohou žadatelů. 

Přijato. 

Doporučení byla upravena. 

14 Souhlasím s doporučením 4 posoudit/zvážit stávající praxi 
krácení rozpočtů. Požadovaná krácení rozpočtu by měla být 
každopádně vždy explicitně zdůvodněna (jaké aktivity a 
položky mají být kráceny a proč). Případná podpora více 
projektů není relevantním důvodem pro destrukci logické 
stavby resp. implementace odpovědně připravených projektů. 
Systémové úpravy ale nelze navrhnut na základě evaluace 
pouhých dvou projektů; viz i doporučení 6. 

Komentář bereme na vědomí. 

S tímto názorem se ztotožňujeme. 

Č. Formální připomínky  

15 Přestože lze postupy i výsledky evaluace hodnotit jako velmi 
kvalitní, stejně jako věcný obsah obou zpráv (resp. také dalších 
příloh), doporučuji přizpůsobit zprávy závazné osnově, aby 
byly zachovány požadované úrovně jednotlivých kapitol 
v zájmu správného porozumění textu a jasné provázanosti mezi 
zjištěními, závěry a doporučeními. Počínaje kapitolou 
popisující evaluační zjištění by mělo dojít k přečíslování 
v následujícím formátu: 
4. Evaluační zjištění 
4.1 Relevance 
4.1.1 Soulad s Národní strategií GRV… 
Tento požadavek se týká obou hlavních evaluačních zpráv. 

Nepřijato. 

Struktura obou závěrečných zpráv 
byla upravena záměrně. Vzhledem 
k tomu, že zprávy popisují naplnění 
kritérií pro jednotlivé cílové skupiny 
v obou projektech, bylo by třeba 
číslování formátovat až do čtvrté 
úrovně (tedy jako 4.1.1.1), což by 
snadné orientaci spíše bránilo. 

16 Textové soubory pracovních verzí zpráv doporučuji ukládat ve 
formátu *.docx místo formátu *.docm, který lze v některých 
počítačích obtížně otevřít. Finální zpráva bude předána ve 
formátu pdf, takže jde o doporučení do budoucnosti. 

Přijato. 

Zpráva byla odevzdána ve formátech 
doc, docx, xlsx a pdf. Další úpravy 
formátu vznikly pravděpodobně 
v průběhu předávání dokumentů. 

17 Uvádění číselných hodnot u grafů je žádoucí, ale čísla jsou 
špatně čitelná. Nedají se sloupce rozšířit (případně zúžit) a 
použít světlejší barvy grafů? Možná by pomohl skupinový 
sloupcový graf (případně s ohledem na pětibodovou škálu 
grafy bodové). V černobílých kopiích by byl problém také 
s rozlišením barev jednotlivých výsledků; tento problém 
nicméně nebude v online pdf verzi. Samotné grafy by v textu 
měly být číslovány průběžně. 

Přijato. 

Podoba i číslování grafů bylo 
upraveno. 

18 Doporučuji aktualizovat seznam zkratek. Přijato. 

Seznam zkratek byl aktualizován. 

19 Před dokončením zprávy doporučuji ještě jednu korekturu. 
V textu se například některé informace duplikují, případně je 
potřebné upravit znění některých vět – viz navržené revize 
v textu zprávy. 

Přijato. 

Korektura byla provedena. 
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Připomínky Mgr. P. Skalické 

Č. Kontext Připomínky 
k závěrečným 
zprávám 

Vypořádání 

20 INEX-SDA: 
Doporučení: V rámci 
programu posílit diskusi 
o stereotypech 

Nemá jít spíš o 
zařazení aktivit, které 
přispějí 
k odbourávání 
stereotypů? Zdá se 
mi totiž, že „pouhá“ 
diskuze o 
stereotypech nemusí 
mít žádný efekt. 

Nepřijato. 

K odbourávání stereotypů má docházet – a podle 
závěrů evaluace v uspokojivé míře dochází – 
prostřednictvím celého programu pro 
ambasadory, v němž spolu čeští a keňští účastníci 
pracují na společných úkolech, cestují po ČR, 
diskutují a tráví volný čas. Revize předsudků pak 
vyplývá spíše z žité zkušenosti než 
z připravených aktivit a domníváme se, že 
přidávat další program za tímto účelem není 
třeba. Jedinou chybějící části je v tomto případě 
reflexe vlastních postojů a jejich změny, která se 
může udát pomocí diskuse (či jiné k tomu určené 
aktivity). 

21 INEX-SDA: 
Doporučení: Intenzivněji 
podpořit a provázat české 
partnerské instituce a 
multiplikátory a 
nabídnout aktivity i 
mimo období kampaně 

Bylo by reálné, 
kdyby nízkoprahová 
centra 
spolupracovala 
s vybranými školami 
a šířila se tak 
myšlenka férového 
fotbalu? 

V současné době projekt pracuje ve sféře 
neformálního vzdělávání a posun směrem 
k formálnímu evaluace neposuzovala – 
spolupráce se školami však v minulosti probíhala.  

22 UPOL: Dosah na další 
nezamýšlené skupiny 

Dotýká se např. i 
středoškolských 
učitelů? 

Na středních školách proběhla každým rokem 
jedna školní hodina diskuse o životě v 
„rozvojové“ zemi. Dopad na učitele přítomného 
v hodině nelze vyloučit, ale lze se domnívat, že 
byl – vzhledem k obecné povaze a hodinové 
dotaci přednášky – spíše zanedbatelný. 

23 UPOL: Efektivita a 
vhodnost metodických 
postupů (připomínka ve 
vztahu k interaktivním 
výukovým metodám) 

Odráží se to nějak na 
tom, co si z toho 
účastníci odnášejí? 
 

Na úrovni absolventů pro LŠ pro VŠ se vyšší 
úroveň znalostí neprokázala (je ale možné, že 
jsou účastníci spokojeněnšjí s průběhem výuky).  

24 UPOL: Hodnocení 
viditelnosti 

Nebylo by i 
doporučením více 
zviditelnit Letní 
školu rozvojové 
spolupráce? 
Vycházím 
z hodnocení 
viditelnosti… 

Nepřijato. 

Domníváme se, že tato situace není 
problematická, proto jsme navrhované 
doporučení nevydávali. Graf viditelnosti 
zobrazuje zmínky o Letních školách v médiích. 
Nezahrnuje publicitu projektu zajišťovanou 
samotným realizátorem (facebook, letáky atd.), 
která je klíčová pro zájem uchazečů a která se 
dostává k zainteresované veřejnosti. 

 

2. Kolo	připomínkového	řízení	
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Připomínky Mgr. D. Svobody 

Č. Připomínky k závěrečným zprávám Vypořádání 

25 Přestože bylo doplněno slovní hodnocení 
průřezových témat (připomínka 4 resp. 9), 
doporučuji ještě stručně komentovat výsledky 
v tabulce (tedy, co znamenají uváděná čísla), a to 
například následujícím způsobem: 
• INEX: Z výsledků aplikace metodiky 

INESAN vyplývají průměrné pozitivní 
přínosy (hodnocení +2,5 až +3,0) ve všech 
hlavních relevantních oblastech, a to zejména 
díky zohlednění daných témat v osvětové a 
sociální práci. 

• UPOL: Z hodnocení dle metodiky INESAN 
vyplývají nejvyšší pozitivní přínosy o oblasti 
životního prostředí a udržitelného rozvoje, 
zejména díky tématům pokrývaným v odborné 
náplni aktivit projektu (hodnocení +3,3 až 
+4,0). Omezené přínosy jsou indikovány 
v oblastech řádné správy věcí veřejných a 
lidských práv (hodnocení +1,5 až +3,5). 
Posílení diskusí by bylo žádoucí v oblastech 
potřebných změn politik, veřejné osvěty, 
genderově orientovaného násilí a základních 
potřeb lidí v rozvojovém světě (hodnocení 
pouze +1,5). 

 

Nepřijato. 

Domníváme se, že poskytnuté slovní hodnocení 
ve zprávě obsahuje adekvátnější informace. 
Problematika výsledné tabulky a její vypovídací 
hodnoty byla projednána se zástupci INESAN a 
zpětná vazba byla poskutnuta i ORS MZV. 

26 Vzhledem k tomu, že zpráva je odevzdána 
v jednom souboru PDF, doporučuji zvážit 
průběžné číslování a doplnění celkového obsahu 
pro lepší orientaci v textu. Doplněn by měl být 
seznam příloh (některé přílohy chybí – 3b případně 
3c, 5; dvě přílohy mají shodné číslo 7). 
Alternativně je možné zvážit samostatný soubor se 
zprávami a samostatný soubor s přílohami. 
 
Sjednoceno by mělo být číslování a formulace 
posledních dvou doporučení v příloze 1. 
 
 

Přijato.  

Číslování celé složky souborů bylo upraveno, 
přílohy přečíslovány a seznam příloh byl 
doplněn. 

28 Přestože byl doplněn krátký komentář 
k nezodpovězeným otázkám průzkumu (N/A; 
připomínka 3), v budoucích evaluacích by bylo 
vhodné u tak malého počtu respondentů (6) ověřit 
nezodpovězené otázky osobně. 
 

Nepřijato. 

Jak je možné se ve zprávě dočíst, dotazníky byly 
anonymní, osobní ověřování proto není reálné. 
Nezodpovězení otázky je navíc jednou 
z legitimních – a do jisté míry i vypovídajících – 
možností reakce na zadanou otázku a v tomto 
smyslu jej chápeme. 

29 Pokud je zjištění (připomínka 8) formulováno tak, 
že chyběly „potřebné“ podklady, měla by být tato 

Komentář bereme na vědomí. 
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„potřeba“ reflektována v doporučeních. Z kontextu 
nicméně vyplývá, že jde o potřebu ve vztahu 
k evaluačnímu hodnocení kvality, nikoliv o 
potřebu ve vztahu k realizaci projektu – v dalších 
zprávách by měla být podobná konstatování 
formulována opatrněji resp. přesněji. 
 

Domníváme se, že sdělení je ve svém kontextu 
dostatečně jasné. 

30 Pro budoucí evaluace doporučuji zahrnout do 
zdrojů informací také webové stránky a sociální 
sítě (ať už na úrovni prezentace či inkluzivity 
jednotlivých projektů, tak na úrovni cílů resp. 
udržitelnosti přínosů – např. následné zapojení a 
spolupráce cílových skupin). 
 

Komentář bereme na vědomí. 

Uvedené zdroje byly využity a hodláme je 
využívat i v budoucnu. 

 


