Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Z VYHODNOCENÍ
PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE ČR REALIZOVANÝCH
V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU
„GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA“
Letní škola rozvojové spolupráce
Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií
Kód projektu: 16/2014/21, 16/2015/21, 16/2016/07

Říjen 2017
Evaluační tým Evaluation4Action
Hlavní evaluátorka: Anna Kunová, MSc
Experti GRV: Mgr. Lenka Sobotová, Mgr. Tomáš Profant, PhD

Závěrečná zpráva k vyhodnocení projektu UPOL Letní škola rozvojové spolupráce

Identifikační formulář
Země realizace projektu:

Projektové lokality:

Česká republika

Česká republika

Název projektů v českém a anglickém jazyce:

Sektorové zaměření obou projektů:

Letní škola rozvojové spolupráce / Summer
School of Development Assistance

Zvyšování povědomí o rozvojové pomoci

Gestor projektu:

Realizátor:

Česká rozvojová agentura

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká
fakulta, Katedra rozvojových a environmentálních studií
(UPOL)

Zahájení projektů:

Ukončení projektů:

Letní škola rozvojové spolupráce: 1.1.2013;
1.1.2016

Letní škola rozvojové spolupráce: 31.12.2015;
probíhající

Čerpání v CZK ze ZRS ČR:

Čerpání v CZK včetně spolufinancování:

2014: 550 000 Kč
2015: 600 000 Kč
2016: 625 680 Kč

2014: 619 401,64 Kč
2015: 686 612,98 Kč
2016: 758 076,69 Kč

(Dotační titul Globální rozvojové vzdělávání a osvěta)

Další donoři podílející se na projektu: N/A
Autoři evaluační zprávy:
Anna Kunová, MSc
Mgr. Lenka Sobotová
Mgr. Tomáš Profant, PhD
Datum, podpis:

UPOL str. 2

Závěrečná zpráva k vyhodnocení projektu UPOL Letní škola rozvojové spolupráce

Manažerské shrnutí
Kontext evaluace
Tato závěrečná zpráva byla vypracována na základě veřejné zakázky malého rozsahu Vyhodnocení
projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky realizovaných v rámci dotačního titulu
„Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“. Tato zpráva předkládá hodnocení projektu Letní škola
rozvojové spolupráce, realizovaného Katedrou rozvojových a environmentálních studií (KRES)1
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). Tento projekt je dlouhodobě
podporován Českou rozvojovou agenturou (ČRA); evaluaci byly podrobeny jeho ročníky 2014, 2015,
2016. Zadavatelem této evaluace byla Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), provedl
ji výzkumný tým Evaluation4Action. Vyhodnocení probíhalo dle kritérií OECD/DAC a dalších
zadaných kritérií ve vazbě na obecné principy a cíle globálního rozvojového vzdělávání, zejména
v oblasti osvěty a komunikace výsledků ZRS ČR.

Účel evaluace
Na systémové úrovni byly účely evaluace tyto:
•

poskytnout nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a doporučení
využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o dalším zaměření a způsobu realizace
aktivit v oblasti osvěty veřejnosti a komunikace výsledků ZRS v ČR;

•

poskytnout zpětnou vazbu realizátorům projektů, kterou bude možné využít při jejich dalších
aktivitách;

•

poskytnout zástupcům cílových skupin, koncových příjemců a dalších zainteresovaných aktérů
informace o hodnocení projektu, jehož byli součástí.

Specifickým cílem této evaluace bylo zejména:
•

vyhodnotit daný projekt s důrazem na dopady a udržitelnost aktivit, případně posoudit, do jaké
míry a za jakých podmínek lze toto hodnocení provést;

•

vyhodnotit soulad daného projektu s obecnými principy a cíli vytčenými v Národní strategii
Globálního rozvojového vzdělávání (GRV) pro období 2011 – 2015 aktualizované pro období
2016 – 2017;

•

pilotně ověřit novou metodiku hodnocení průřezových principů ZRS ČR, kterou v rámci
programu Omega Technologické agentury ČR připravil Institut evaluací a sociálních analýz –
INESAN, s.r.o.

Informace o hodnocené intervenci
Letní škola rozvojové spolupráce je pravidelným programem na pomezí GRV a osvěty, který Univerzita
Palackého v Olomouci (UPOL) pořádá od roku 1998. Jakožto projekt v gesci České rozvojové agentury
je akce pořádána od roku 2006, evaluaci jsou podrobeny zejména ročníky 2014, 2015 a 2016, které
spadají do projektů v letech 2013-2015 a 2016-2018.
Stabilní aktivitou všech hodnocených ročníků projektu byla realizace týdenní Letní školy rozvojové
spolupráce pro studenty vysokých škol a veřejnost (LŠ pro VŠ). Ta byla v projektu 2013-2015 doplněná
o Letní školu rozvojové spolupráce pro studenty středních škol (LŠ pro SŠ), týdenní pobytovou
vzdělávací akci pro středoškoláky s následným víkendovým setkáním. V projektu 2016-2018 byl místo
Letní školy pro SŠ realizován třídenní Seminář Aktuální výzvy, který byl v hodnoceném roce zaměřen
na problematiku migrace a jehož cílová skupina se sestávala podobně jako LŠ pro VŠ zejména
z vysokoškolských studentů a zájemců z řad veřejnosti.
Dle projektové dokumentace relevantních ročníků i vyjádření zástupkyně realizátora je projekt zaměřen
zejména na zvýšení znalostí cílových skupin (které v tomto případě splývají s koncovými příjemci) o
1

V době realizace hodnocených ročníků projektu se katedra nazývala Katedra rozvojových studií (KRS).
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rozvojové spolupráci, a to jak obecně, tak v kontextu zapojení ČR. Další stupně projektové logiky
nebyly v žádné části projektové dokumentace jasně formulovány (logický rámec byl vyplněn
nesprávně).
Projekt je zaměřen celorepublikově; hlavní aktivity se konaly buď v sídle UPOL (Letní škola pro VŠ;
Seminář Aktuální výzvy), příp. v okolí Vsetína (Letní škola pro SŠ). Partnerem projektu byl ARPOK,
o.p.s.; spolupráce probíhala zejména v oblasti propagace projektu, příp. lektorování dílčích kurzů.

Evaluační tým
Řešitelem evaluace byl výzkumný tým Evaluation4Action. Hlavní evaluátorkou byla Anna Kunová,
MSc, experty na GRV a osvětu byli Mgr. Lenka Sobotová a Mgr. Tomáš Profant, PhD.

Hlavní zjištění a závěry evaluace
Relevance
Při hodnocení relevance projektu byly vzaty v úvahu dvě roviny – míra souladu s Národní strategií GRV
a zájem účastníků2. Podle všech dostupných dat projekt plně odpovídal Národní strategii, především
jeho dvěma dílčím cílům týkajícím se mimoškolních aktivit a zájmové činnosti dětí a mládeže a
vzdělávání dospělých (osvěty). Prostřednictvím vhodně zaměřených a adekvátně prováděných aktivit
tyto cíle také v dostatečné míře naplňoval.
Všechny tři hlavní složky projektu byly také relevantní k zájmu účastníků, jejichž počty ve všech
hodnocených letech zhruba odpovídaly kapacitám programu. V případě obou Letních škol byl program
určen pro zájemce dosud příliš neorientované v problematice GRV a rozvojové spolupráce a poskytoval
spíše základní přehled. Zatímco účastníci Letní školy pro vysokoškoláky přicházeli spíše se zájmem o
dané téma, středoškolští účastníci spíše se široce zaměřenou zvědavostí a zvídavostí. Semináře Aktuální
výzvy se zúčastnili především zájemci o probíranou problematiku, často také předchozí absolventi Letní
školy pro VŠ. Organizační tým měl zároveň díky dlouhodobému charakteru projektu a každoročním
interně prováděným zpětným vazbám velmi dobrý přehled o očekáváních účastníků a každoroční
program upravoval dle jejich potřeb. V průzkumech spokojenosti vyjadřovali absolventi všech aktivit
převládající spokojenost s programem.
Z těchto důvodů lze relevanci projektu hodnotit jako vysokou.

Efektivnost
U kritéria efektivnosti je hodnoceno dosažení cílů projektu – v tomto případě tedy míry, v níž účastníci
jednotlivých akcí 1) zastávají informované postoje týkající se rozvojové problematiky a 2) reflektují
svou zodpovědnost vzhledem ke globálním tématům. Vzhledem k tomu, že v tomto případě byla rovina
skutečných cílů definována až ex-post v rámci evaluace, je do hodnocení zahrnuta i rovina výstupů, o
jejíž naplnění projektový tým přímo usiloval. Tato rovina byla v případě všech částí programu
formulována jako zvýšení znalostí účastníků v rozvojové problematice, resp. v oblasti migrace (v
případě Semináře).
U všech tří hlavních složek projektu bylo zvýšení znalostí dosaženo v podstatné míře; nejmarkantnější
rozdíl mezi počátečními a konečnými znalostmi lze pozorovat v případě Letní školy pro středoškoláky.
Naopak relativně nejmenší rozdíl uváděli absolventi Semináře Aktuální výzvy. U všech tří skupin platí,
že k největšímu nárůstu došlo u těch účastníků, jejichž počáteční znalosti byly nejnižší.
V případě kompetenčně orientovaného cíle, který se týkal schopnosti účastníků promyslet a zastávat
informované postoje v oblasti rozvojové spolupráce, došlo
•

2

v případě Letní školy pro vysokoškoláky k podstatnému zvýšení zájmu o danou problematiku
a k velmi omezenému nárůstu dovedností kritického myšlení;

Vzhledem k charakteru projektu a jeho cílových skupin byl posuzován „zájem“ spíše než „potřeby“.

UPOL str. 4

Závěrečná zpráva k vyhodnocení projektu UPOL Letní škola rozvojové spolupráce

•
•

v případě Letní školy pro středoškoláky k mimořádnému zvýšení zájmu a podstatnému nárůstu
schopností kritického myšlení, avšak jen k velmi omezenému nárůstu schopnosti samostatné
práce;
v případě Semináře Aktuální výzvy ke spíše omezenému nárůstu zájmu i schopností kritického
myšlení.

Zástupci všech tří skupin zároveň uváděli, že je účast na hodnocených akcích inspirovala k novému
vlastnímu jednání (jakožto formy reflexe vlastní zodpovědnosti). Nejčastěji se jednalo o zodpovědnou
spotřebu a sledování globálních témat; v případě Semináře Aktuální výzvy respondenti nejčastěji
uváděli účast na akcích týkajících se mezinárodních témat.
Výsledky evaluace naznačují, že projekt významným způsobem neovlivnil žádné další skupiny osob
mimo účastníky Letních škol a semináře. Do jisté míry se však mohl dotknout těchto skupin:
•
•
•
•

Středoškolští studenti, kteří si vyslechli přednášku týkající se života v některé z partnerských
zemí české ZRS v dotaci jedné vyučovací hodiny (přednášky probíhaly v rámci náboru
účastníků na Letní školu) – 546 žáků v r. 2015, 1030 žáků v r. 2016
Středoškolští studenti, kteří svým spolužákům – účastníkům Letní školy pomáhali s přípravou
miniprojektů – v hodnocených letech řádově jednotky až nízké desítky studentů
Středoškolští studenti či veřejnost, kteří mohli sledovat výstupy z miniprojektů (výstava,
prezentace)
Odborná veřejnost, jejíž zástupci mohli nahlédnout do Rozcestníku – sborníku vybraných
přednášek Semináře Aktuální výzvy a Letní školy

Na základě vysoké míry dosažených výstupů a místy vysoké, místy nižší míry dosažení výsledků,
hodnotíme celkovou míru efektivnosti jako spíše vysokou.

Efektivita
Celkem bylo na tři ročníky projektu vynaloženo 2 064 092 Kč, z nichž bylo 1 775 680 Kč z prostředků
ZRS ČR. Naprostá většina prostředků byla věnována na osobní náklady, především management a dále
administrativní personál a expertní pracovníky. Míra zapojení všech pracovníků, stejně jako jejich
ohodnocení, odpovídá v místě a čase obvyklým relacím.
Projektových aktivit se v hodnocených ročnících zúčastnilo celkem 205 osob na Letní škole pro VŠ, 39
osob na Letní škole pro SŠ a 46 osob na Semináři Aktuální výzvy, celkem tedy 290 osob. Jednotlivé
akce se od sebe lišily intenzitou, náročností na přípravu i finanční prostředky, a jejich výstupy a výsledky
byly odlišné. S vědomím těchto limitů lze však pro představu uvést, že průměrný náklad na jednoho
účastníka tedy tvořil 7118 Kč.
Za praxi snižující náklady lze označit především využívání kapacit univerzity (prostory, koleje,
technika) v případě Letní školy pro VŠ a Semináře a spoluúčast účastníků na úhradě stravování a
ubytování. (V případě Letní školy pro středoškoláky byly využity jiné prostory, náklady byly plně
hrazené z projektu.) Jako efektivní lze dále uvést praxi účasti doktorandů a jiných pracovníků KRES na
zajišťování některých projektových aktivit (besedy na školách, vedení workshopů).
Všechny tři hlavní složky Letní školy využívaly v práci s účastníky adekvátní pedagogické a osvětové
postupy. V rámci aktivit bylo spolupracováno s odborníky v daných oblastech; jejich využití bylo
odpovídající záměru úvodu do problematiky. Jako jediné podstatnější omezení z hlediska obsahu se jeví
zaměření především na českou praxi rozvojové spolupráce bez výraznějšího zahrnutí globální či
mezinárodní perspektivy.
Na základě uvedeného lze efektivitu projektu hodnotit jako vysokou.

Dopady
Celkový záměr projektu byl realizátorem formulován jako „Přispět k naplňování cílů aktuální Koncepce
ZRS ČR“. Koncepce ZRS ČR na roky 2010-2017 však v oblasti GRV odkazuje na Národní strategii
GRV; ta uvádí značný počet cílů, z nichž ty relevantní pro tento projekt jsou vzhledem ke svému
charakteru posuzovány na úrovni výstupů a výsledků (cílů). Konkrétní představou o dopadech nikdo
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z realizačního týmu, příp. ze strany gestora nedisponoval; vzhledem k tomu, že bylo v rámci evaluace
nutné nově formulovat i rovinu cílů, nebylo k vytvoření nového záměru přikročeno. Rovina záměru tak
– v souladu s návrhem hodnocení ve Vstupní zprávě – nebyla hodnocena.

Udržitelnost
Z hlediska finanční udržitelnosti lze konstatovat, že v hodnocených letech, stejně jako v současnosti, je
projekt plně závislý na dotaci se strany stávajícího gestora. Na nákladech na Letní školu pro VŠ a
Seminář Aktuální výzvy se účastníci podíleli prostřednictvím příspěvku; náklady na Letní školu pro SŠ
byly studentům plně hrazeny. O změně způsobu financování podle všeho členové realizačního týmu
neuvažují a žádní potenciální donoři nebyli osloveni. Soukromé zdroje nejsou dle osloveného garanta
projektu spolehlivé ani dostatečné, mezinárodní dotační programy by vyžadovaly mezinárodní
spolupráci, kterou UPOL neplánuje. V případě neudělení dotace by UPOL podle vyjádření garanta
projektu pravděpodobně disponovala prostředky potřebnými k realizování jednoho ročníku.
Při hodnocení udržitelnosti přínosů pro cílové skupiny byly posouzeny jak úroveň výstupů (zvýšený
přehled a znalosti účastníků), tak výsledků/cílů (posílené kompetence, posun hodnot). V případě Letní
školy pro středoškoláky byla udržitelnost podporována víkendovým setkáním, které probíhalo několik
měsíců po samotné Letní škole. V rámci programu také dostávali účastníci za úkol pracovat na
dlouhodobých (několikaměsíčních) miniprojektech. V případě dalších dvou akcí neprobíhaly žádné
aktivity přímo podporující udržitelnost přínosů.
Současná míra přehledu o probíraných tématech byla v případě účastníků obou Letních škol nižší než
bezprostředně po absolvování programu, mezi absolventy Semináře zůstala velmi podobná. Na základě
dostupných dat se nepodařilo prokázat, že by udržitelnost míry znalostí jakkoli závisela na roce
absolvování programu (vyšší míra udržených znalostí v případě Semináře tedy pravděpodobně není
daná tím, že byl realizovaný pouze v loňském roce). Zejména v případě Letní školy pro středoškoláky
však platí, že od doby účasti pokračovali její absolventi v dalším vzdělávání, a u části z nich se tedy
znalosti dále prohlubují. Mírný pokles ve skupině jako celku je tedy dán výraznějším poklesem jedné
její části spolu se zvýšením u jiné, menší části.
Oblast zájmu o rozvojovou problematiku a kompetence kritického myšlení zůstaly podle sebehodnocení respondentů podobné v současnosti jako v době jejich účasti na hodnocených akcích (resp.
mírně nižší). Výjimkou je pouze zájem o rozvojovou problematiku u účastníků Letní školy pro VŠ, u
kterých dochází ke znatelnému snížení.
Míru naplněné tohoto kritéria tedy lze hodnotit – stejně jako míru efektivnosti – jako spíše vysoké.

Doporučení pro realizátora projektu
Znění doporučení

Stupeň závažnosti
doporučení3

Fáze PCM

Zvážit opětovné začlenění Letní školy pro SŠ do projektu
2019+

1

Formulace a
realizace

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

1

Formulace a
realizace

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

2

Realizace

Další doporučení byla vydána na systémové a procesní úrovni v Příloze 1, příp. k druhému
hodnocenému projektu, a jsou součástí relevantních částí evaluační zprávy.
3

1 – nejzávažnější, 2 – závažné, 3 – nejméně závažné
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1. Úvod
1.1. Kontext evaluace
Tato závěrečná zpráva byla vypracována na základě veřejné zakázky malého rozsahu Vyhodnocení
projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky realizovaných v rámci dotačního titulu
„Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“. Tato zpráva předkládá hodnocení projektu Letní škola
rozvojové spolupráce, realizovaného Katedrou rozvojových a environmentálních studií (KRES)4
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). Tento projekt je dlouhodobě
podporován Českou rozvojovou agenturou (ČRA); evaluaci byly podrobeny jeho ročníky 2014, 2015,
2016. Zadavatelem této evaluace byla Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), provedl
ji výzkumný tým Evaluation4Action. Vyhodnocení probíhalo dle kritérií OECD/DAC a dalších
zadaných kritérií ve vazbě na obecné principy a cíle globálního rozvojového vzdělávání, zejména
v oblasti osvěty a komunikace výsledků ZRS ČR.

1.2. Účel evaluace
Na systémové úrovni byly účely evaluace tyto:
•

poskytnout nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a doporučení
využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o dalším zaměření a způsobu realizace
aktivit v oblasti osvěty veřejnosti a komunikace výsledků ZRS v ČR;

•

poskytnout zpětnou vazbu realizátorům projektů, kterou bude možné využít při jejich dalších
aktivitách;

•

poskytnout zástupcům cílových skupin, koncových příjemců a dalších zainteresovaných skupin
informace o hodnocení projektu, jehož byli součástí.

Specifickým cílem této evaluace bylo zejména:
•

vyhodnotit daný projekt s důrazem na dopady a udržitelnost aktivit, případně posoudit, do jaké
míry a za jakých podmínek lze toto hodnocení provést;

•

vyhodnotit soulad daného projektu s obecnými principy a cíli vytčenými v Národní strategii
Globálního rozvojového vzdělávání (GRV) pro období 2011 – 2015 aktualizované pro období
2016 – 2017;

•

pilotně ověřit novou metodiku hodnocení průřezových principů ZRS ČR, kterou v rámci
programu Omega Technologické agentury ČR připravil Institut evaluací a sociálních analýz –
INESAN, s.r.o.

1.3. Informace o řešiteli evaluace
Řešitelem evaluace byl výzkumný tým Evaluation4Action. Hlavní evaluátorkou byla Anna Kunová,
MSc, experty na GRV a osvětu Mgr. Lenka Sobotová a Mgr. Tomáš Profant, PhD.

2. Informace o hodnocené intervenci
2.1. Řešený problém v širším kontextu
Letní škola rozvojové spolupráce je pravidelným programem na pomezí GRV a osvěty, který Univerzita
Palackého v Olomouci (UPOL) pořádá od roku 1998. Jakožto projekt v gesci České rozvojové agentury
je akce pořádána od roku 2006, evaluaci jsou podrobeny zejména ročníky 2014, 2015 a 2016, které
spadají do projektů v letech 2013-2015 a 2016-2018.
Stabilní aktivitou všech hodnocených ročníků projektu byla realizace týdenní Letní školy rozvojové
spolupráce pro VŠ studenty a veřejnost (LŠ pro VŠ). Ta byla v projektu 2013-2015 doplněná o Letní
4

V době realizace hodnocených ročníků projektu se katedra nazývala Katedra rozvojových studií.
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školu rozvojové spolupráce pro studenty SŠ (LŠ pro SŠ), týdenní pobytovou vzdělávací akci pro
středoškoláky s následným víkendovým setkáním. V projektu 2016-2018 byl místo Letní školy pro SŠ
realizován třídenní Seminář Aktuální výzvy, který byl v hodnoceném roce zaměřen na problematiku
migrace a jehož cílová skupina se sestávala podobně jako LŠ pro VŠ zejména z vysokoškolských
studentů a zájemců z řad veřejnosti.
Dle projektové dokumentace relevantních ročníků i vyjádření zástupkyně realizátora je projekt zaměřen
zejména na zvýšení znalostí cílových skupin (které v tomto případě splývají s koncovými příjemci) o
rozvojové spolupráci, a to jak obecně, tak v kontextu zapojení ČR. Další stupně projektové logiky nejsou
v žádné části projektové dokumentace jasně formulovány (logický rámec byl vyplněn nesprávně).
Projekt je zaměřen celorepublikově; hlavní aktivity se konaly buď v sídle UPOL (Letní škola pro VŠ;
Seminář Aktuální výzvy), příp. v okolí Vsetína (Letní škola pro SŠ). Partnerem projektu byl ARPOK,
o.p.s.; spolupráce probíhala zejména v oblasti propagace projektu, příp. lektorování dílčích kurzů.
2.2.

Logická stavba projektu

Na faktické úrovni bylo zamýšlené působení projektu jednoduché a přímočaré – spočívalo v realizaci
několika typů vzdělávacích/osvětových akcí s cílem informovat vysokoškolské a středoškolské
studenty, příp. veřejnost o rozvojové problematice. Logická stavba projektu byla v relevantních
dokumentech zaznamenána srozumitelně, ačkoli nesplňovala formální pravidla popisu projektové
logiky (chybné zařazení kauzálních efektů do jednotlivých úrovní). Prakticky v projektových
dokumentech chyběla jasně formulovaná úroveň cílů a záměru, tedy využití výstupů cílovou skupinou
nebo žádoucí změny jejich jednání či postojů.5 Jasné zacílení neposkytuje ani formulace dotačního
titulu, v němž byl projekt realizován; konkrétní představa zástupců realizačního týmu se týkala pouze
Letní školy pro SŠ.6 Aby bylo možné provést smysluplné hodnocení, byla úroveň cílů nově vytvořena
na základě rozhovorů s realizačním týmem a referenční skupinou a v souladu s obecnými cíli Národní
strategie GRV. Úroveň záměru nově vytvořena nebyla, neboť by musela kauzálně vycházet až z nově
formulovaných cílů. Byla tedy ponechána tak, jak byla zanesena do projektové žádosti, a v evaluaci
nehodnocena.
Podle projektové dokumentace projektů 2013-2015 a 2016-2018 byla vytvořena dvě schémata teorie
změny, která byla diskutována se zástupkyní realizátora. Na základě této diskuse pak bylo vytvořeno
jedno rekonstruované kompletní schéma, podle nějž pak proběhlo evaluační hodnocení.7
Na úrovni výstupů tedy projekt cílil na zvýšení přehledu v problematice rozvojové spolupráce (příp.
migrace) u všech cílových skupin svých programů. Tato rovina byla všemi zainteresovanými aktéry
vnímána jako velmi důležitá. Cílovými skupinami byli:
a) účastníci Letní školy pro vysokoškoláky a veřejnost (VŠ studenti, v menší míře i SŠ studenti a
veřejnost);
b) účastníci Letní školy pro středoškoláky (pouze SŠ studenti);
c) účastníci Semináře Aktuální výzvy – Migrace (VŠ studenti, v menší míře i SŠ studenti a
veřejnost).
5

Jediné zmínky relevantní pro úroveň cílů či záměru je možné nalézt pouze u indikátorů záměrů (nikoli záměrů
samotných) v projektových dokumentacích z let 2013 a 2016. Ty jsou formulovány jako: „Podpora a četnost
zapojení do projektů zahraniční rozvojové spolupráce a projektů GRV (dobrovolnické projekty, kampaň Česko
proti chudobě, Adopce na dálku, lektorování GRV programů, apod.)“ (2013) a „Změna postojů české veřejnosti
v otázkách aktuálních výzev v tzv. rozvojových zemích“ (2016). Vzhledem k tomu, že žádný z formulovaných cílů
ani záměrů neobsahuje žádné změny měřitelné těmito indikátory (a tyto indikátory nemají žádnou oporu v jiných
částech projektových dokumentací), nelze chápat tyto zmínky jako jasnou formulaci cílů a záměrů, se kterou by
bylo možné v evaluaci pracovat.
6
V textech relevantních Vyhlášeních dotací v daném titulu lze za určení požadovaného výsledku považovat pouze
obecnou zmínku o „zvýšení zájmu i podpory české veřejnosti pro oblast ZRS a Udržitelných rozvojových cílů
(Sustainable Development Goals)“; dle vyjádření zástupce ČRA Mgr. Martina Náprstka dotační titul na obecné
rovině necílí na žádné konkrétní změny nad úroveň přímých výstupů, které mají spočívat ve zprostředkování
informací veřejnosti či jejím částem.
7
Původní i rekonstruované teorie změny jsou obsahem Přílohy 1.
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Na další úrovni byly cíle projektu formulovány ve smyslu účastníků, kteří 1) zastávají informované
postoje v oblasti rozvojové problematiky a 2) ve svém jednání reflektují svou zodpovědnost vzhledem
ke globálním problémům. Tyto dva cíle reflektují relevantní rovinu dovedností (Cíl 1) a hodnot (Cíl 2)
uvedenou v Národní strategii pro GRV.

2.3. Klíčové předpoklady a rizika
Nutné předpoklady k realizaci projektu nebyly v projektových dokumentacích z let 2013 ani 2016
formulovány.
Rizika byla v úvodní fázi evaluace stanovena jako:
•

Omezený zájem účastníků Letních škol o využití nabízených aktivit: Tento problém nastal pouze
v případě Letní školy pro středoškoláky v roce 2015, kdy se přihlásilo pouze 19 zájemců – tedy
o něco méně, než kolik umožňovala maximální kapacita programu. V roce 2016 však již zájem
stoupl; ostatní akce se s nedostatkem zájemců nepotýkaly.

•

Jednostranně zaměřené či odborně nekvalitní přednášky a semináře v rámci vzdělávacích
aktivit: Tento problém v realizaci nenastal. (Hodnocení samotného obsahu přednášek a
seminářů bylo provedeno pouze u jejich menší části, protože u většiny z nich chyběly potřebné
podklady.) Pozorování referenčního ročníku 2017 naznačuje přijatelný, byť kvalitativně
různorodý obsah Letní školy. Výsledky dotazníkového šetření naznačují široký záběr témat a
zvýšení znalostí účastníků.

2.4. Krátká informace o realizátorech a hlavních zúčastněných stranách
Realizátorem projektu Letní škola rozvojové spolupráce je Katedra rozvojových a environmentálních
studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na přírodovědecké fakultě je obor
vyučován od roku 2003, samostatná katedra vznikla v roce 2007. Partnerem projektu je ARPOK, o.p.s.,
nezisková organizace zaměřená na globální rozvojové vzdělávání a související lektorskou činnost
působící zejména v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Zakladatelem ARPOK je
Univerzita Palackého v Olomouci, mezi oběma institucemi existuje propojení na osobní úrovni.

3. Metodologie evaluace
Hlavním evaluačním přístupem využitým v evaluaci byla tzv. kontribuční analýza ověřující kauzální
souvislosti pomocí teorie změny. Z hlediska designu se jednalo o neexperimentální ex-post výzkum,
který pracoval s daty kvalitativního i kvantitativního charakteru.
V první fázi evaluace byla provedena analýza základní dokumentace a související literatury a první kolo
rozhovorů s realizátory projektu. Následně byla rekonstruována teorie změny, která byla konzultována
jak s realizátory, tak prostřednictvím připomínkového procesu vstupní zprávy s referenční skupinou
ustavenou pro tuto evaluaci.
V hlavní fázi výzkumu byla sbírána data pomocí rozhovorů s dalšími aktéry a dále prostřednictvím
dotazníkových šetření pro absolventy všech hlavních aktivit. Takto získaná data posloužila pro
formulaci otázek pro skupinový rozhovor (který byl realizován namísto focus group). Následně bylo
provedeno pozorování přímo v průběhu referenčního (evaluací přímo nehodnoceného) ročníku Letní
školy pro vysokoškoláky.8
Souběžně se sběrem dat byla také provedena analýza dotačního titulu a Národní strategie pro vzdělávání
prostřednictvím expertů na GRV. Proběhlo také hodnocení průřezových principů dle pilotované
metodiky.

8

Začlenění pozorování až na konec fáze sběru dat souviselo s termínem jejího konání až ke konci termínu určeného
na evaluaci.
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V závěrečné fázi byla provedena analýza veškerých získaných dat a ověření kauzálních vztahů
definovaných v teorii změny. Bylo formulováno hodnocení jednotlivých kritérií a připravena závěrečná
zpráva.

3.1. Využité metody sběru a analýzy dat
V evaluačním výzkumu byly využity tyto metody:
•

Polostrukturované rozhovory tvořily jednu ze základních metod výzkumu. Hlavními
respondenty polostrukturovaných rozhovorů byli zástupci realizačního týmu projektu
v hodnocených letech i v současnosti, dále zástupce partnerské organizace ARPOK a zástupce
gestora – ČRA.9

•

Rešerše dokumentů spočívala v revizi a analýze primárních a sekundárních zdrojů. Primární
zdroje zahrnovaly zejména dokumentaci projektu a jimi vytvořené výstupy, dále interně
prováděná hodnocení účastníků z let 2013 – 2015 (Letní škola pro středoškoláky), resp. 2013 –
2016 (Letní škola pro vysokoškoláky a veřejnost), resp. 2016 (Seminář Aktuální výzvy) a také
přihlášky zájemců. Sekundární zdroje představovaly české a zahraniční dokumenty týkající se
relevantních oblastí GRV; jednalo se především o strategické a koncepční materiály, metodické
publikace a dále texty shrnující dobrou či inspirativní praxi.10

•

Dotazníková šetření byla využita k získání informací od účastníků jednotlivých projektových
aktivit. Krátké dotazníky (do 10 minut na vyplnění) obsahující různé typy otázek (škálování,
výběr z možností, odpovědi vlastními slovy) byly vytvořeny v platformě Google Forms a
distribuovány elektronicky emailem. Dotazníková šetření byla provedena tři:
o

LŠ pro vysokoškoláky – osloveno bylo všech 205 absolventů z hodnocených let 20142016 a cca 60 absolventů z roku 2013; kompletní odpověď zaslalo 34 z nich (návratnost
cca 13 %)

o

LŠ pro středoškoláky – osloveno bylo všech 39 absolventů z hodnocených let 2014 a
2015 a 25 dalších z roku 2013; kompletní odpověď zaslalo 29 z nich (návratnost 45 %)

o

Seminář Aktuální výzvy – osloveno bylo všech 46 účastníků z roku 2016, odpověď
zaslalo 15 z nich (návratnost 33 %)

Výsledky všech šetření byly zpracovány základními metodami popisné statistiky.
•

Skupinový rozhovor s absolventy Letních škol představoval doplňkovou metodu sběru
kvalitativních dat. Byl realizován se 4 účastníky Letních škol (2 absolventi Letní školy pro VŠ,
2 absolventi Letní školy pro SŠ). Z rozhovoru byl po předchozím souhlasu zúčastněných
pořizován záznam. Představoval náhradu skupinové diskuse (focus group), která nemohla být
vedena z důvodu nízkého počtu zájemců.

•

Pozorování bylo uplatněno v průběhu Letní školy pro vysokoškoláky; nebylo uplatněno
v případě Semináře Aktuální výzvy z důvodu přesunutí jeho původně jarního termínu na
listopad.

•

Syntéza výsledků de facto není metodou sběru dat; jedná se však o způsob, jakým byly
shromážděny informace k souhrnným otázkám, které vyžadují celkový pohled na hodnocené
projekty a příslušný dotační titul. Data byla sbírána a zaznamenávána v podobě, která umožnila
jejich následné porovnání a vyhodnocení.

3.2. Limity evaluace a metodologické překážky
Lze konstatovat, že všechny fáze výzkumu proběhly bez závažnějších komplikací. Při posuzování
závěrů evaluace je třeba vzít do úvahy především fakt, že cíle projektu byly nově formulovány (viz
výše). Závěry dotazníkových šetření pak limitovaly následující faktory:
9

Přehled respondentů obsahuje Příloha 5.
Přehled zdrojů a literatury obsahuje Příloha 7.

10

UPOL str. 11

Závěrečná zpráva k vyhodnocení projektu UPOL Letní škola rozvojové spolupráce

•
•

•

Tzv. non-response bias. Dotazník vyplňovali účastníci na dobrovolné bázi; je možné, že
respondenti jako skupina sdílí určité charakteristiky, v nichž se liší od skupiny oslovených
účastníků, kteří nereagovali.
Zkreslení plynoucí ze sebehodnocení. Odpovědi na otázky, v nichž respondenti sami hodnotí
své znalosti či schopnosti, jsou ovlivněné různými aspekty souvisejícími se sebevědomím,
věkem, vzděláním, zkušenostmi aj. V jistých otázkách navíc platí, že čím menší má respondent
přehled či kompetenci v dané oblasti, tím větší má potíže míru svého přehledu či kompetence
posoudit a může mít tendenci svou úroveň nadhodnocovat. Naopak vyšší míra znalostí či
kompetencí v určité problematice může vést respondenty ke kritičtějšímu posuzování vlastní
úrovně. S tímto vychýlením je tedy třeba v interpretaci výsledků počítat. Předpokládáme, že
mezi jednotlivými skupinami respondentů (Letní škola pro VŠ, Letní škola pro SŠ, Seminář)
mohou existovat v míře tohoto zkreslení větší rozdíly než uvnitř těchto skupin. To je důvod,
proč jsme se rozhodli výsledky dotazníků u jednotlivých akcí explicitně nesrovnávat mezi sebou
(např. zařazením do jednoho grafu), ale spíše popisovat samy za sebe.
Tendence odpovídat žádoucím způsobem (tzv. social desirability bias). Přestože otázky byly
pečlivě formulovány nenávodným způsobem, z kontextu situace bylo jasné, jaké odpovědi jsou
v dotaznících žádoucí a znamenají úspěch projektu. V takovýchto podmínkách mohou mít
respondenti tendenci odpovídat tak, aby naplnili implicitní představu „úspěchu“ či „správnosti“,
a tím zkreslit výsledky šetření.

Původně zamýšlená metoda hodnocení expertním panelem nebyla uskutečněna. Přednášky, které jím
měly být hodnoceny, až na několik málo výjimek neexistovaly ve formě článku či zápisu a k dispozici
byly pouze přednáškové slidy obsahující především fotografie či osnovu, nikoliv však obsah přednášky.
Vzhledem k tomu, že u Semináře Aktuální výzvy proběhl pouze jeden ročník a druhý – letošní – byl
odložen, neexistují k této akci některé podklady, které jsou k dispozici u Letních škol (data získávaná
při přihlašování; podrobné interní hodnocení ze strany školy).

3.3. Dodržování etických principů v průběhu evaluace
Jak při sběru dat, tak při jejich zpracovávání a analýze evaluační tým následoval Formální standardy
provádění evaluací České evaluační společnosti a principy etického a zodpovědného výzkumu. Všichni
respondenti byli požádáni o souhlas s účastí v evaluaci a seznámeni se způsoby, jakými je se získanými
daty nakládáno a jak budou využita. Všem respondentům bylo buď přislíbeno přímé sdílení závěrů
evaluace (členové realizačního týmu a partnerské instituce, účastníci skupinového rozhovoru), příp. byli
odkázáni na web MZV, kde bude závěrečná zpráva k dispozici (respondenti dotazníků). Vzhledem
k veřejné přístupnosti celé zprávy na webu MZV a snaze při rozhovorech zachovat diskrétnost nejsou
uváděny přepisy rozhovorů s jednotlivými aktéry. O přepisy jejich vyjádření ke skutečnostem
zmiňovaným v evaluaci lze však osobně požádat.

3.4. Krátká informace o členech evaluačního týmu
Evaluační tým se skládal z hlavní evaluátorky a expertů na GRV.
Pracovní náplní hlavní evaluátorky Anny Kunové, MSc bylo především koncepční, metodické a
manažerské vedení evaluačního výzkumu. Zajišťovala sběr dat, zejména dotazníková šetření,
skupinovou diskusi, pozorování a následnou analýzu, a přípravu výstupů.
Pracovní náplní expertky na GRV Mgr. Lenky Sobotové bylo zajišťování odborných vstupů ve všech
fázích evaluačního procesu. Expertka se podílela na přípravě nástrojů sběru dat a na jejich analýze, v níž
poskytla odborné hodnocení.
Expert na GRV Mgr. Tomáš Profant, PhD se zabýval především koncepčním hodnocením dotačního
titulu a procesních otázek.
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EVALUAČNÍ ZJIŠTĚNÍ11
4. Relevance12
Na úrovni relevance byl hodnocen koncepční soulad projektu s Národní strategií GRV, soulad se zájmy
cílových skupin a míra naplnění cílů uvedené Strategie.

4.1. Soulad s Národní strategií GRV a naplnění jejích cílů
Jak na úrovni cílů projektu definovaných v projektových dokumentech a formulovaných realizačním
týmem, tak skladbou a zaměřením aktivit osciluje projekt mezi GRV a osvětou. Intenzitou programu,
který je určen pro nízký počet účastníků, lze projekt charakterizovat spíše jako vzdělávání než osvětu;
jako GRV lze také chápat program Letní školy pro SŠ. Současné zaměření programu na veřejnost
jakožto na koncové příjemce (spíše než na učitele či lektory) je však charakteristické spíše pro osvětové
programy. Obě Letní školy postihovaly rozvojovou problematiku; Seminář Aktuální výzvy se
v hodnoceném roce věnoval otázkám migrace. Na koncepční rovině lze říci, že projekt je v souladu
především s těmito dvěma dílčími cíli Národní strategie GRV:
•

„Dílčí cíl v oblasti mimoškolních aktivit a zájmové činnosti dětí a mládeže: Děti a mládež
budou v rámci nabízených mimoškolních aktivit seznamovány s cíli, principy a tématy
souvisejícími s globálními a rozvojovými problémy dnešního světa.“

•

„Dílčí cíl v oblasti dalšího vzdělávání dospělých (osvěta): Umožnit přístup k informacím o
vzájemné propojenosti světa a o příčinách a důsledcích, které tyto vazby mají nejen na rozvojový
svět, všem skupinám dospělého obyvatelstva, zejména zaměstnancům veřejné správy, médií,
nevládních organizací a podnikové sféry tak, aby byli schopni zodpovědně a kriticky přistupovat
k informacím o globálním rozvoji a zaujmout aktivní přístup k řešení problémů s ním
souvisejících.“

V rámci praktického naplňování těchto cílů byl projekt zaměřen především na rovinu znalostí. V případě
obou Letních škol se zvyšování znalostí nejvíce týkalo oblasti „Humanitární pomoc a rozvojová
spolupráce“, v menší míře potom oblasti specifikované v NS jako „Globální výzvy“. Seminář Aktuální
výzvy, zaměřený na migraci, svým tématem spadal do oblasti „Globalizace a vzájemná závislost
jednotlivých částí světa“.
Letní škola pro SŠ navíc zahrnovala i rovinu dovedností s cílem účastníkům umožnit posílit svou
schopnost zastávat informované postoje v rozvojové problematice. Rovina hodnot, především vlastní
zodpovědnosti, byla zahrnuta ve všech hlavních částech projektu, spíše však implicitně. Podrobný popis
dosažených výstupů (rovina znalostí) a výsledků (rovina dovedností a hodnot) je obsahem hodnocení
kritéria efektivnosti.

4.2. Relevance vzhledem k zájmům cílových skupin
4.2.1. Letní škola pro VŠ a veřejnost
Účastníky Letní školy pro VŠ tvořili v drtivé většině studenti VŠ – především posluchači různých
společenskovědních oborů a sociální práce (studenti technických a přírodovědných oborů nechyběli,
11

V zájmu přehlednosti jsou evaluační zjištění strukturována podle jednotlivých kritérií a jim přináležejících
témat. To umožňuje jednak pokrytí všech evaluačních otázek, jednak přehledné doplnění informací, po nichž se
zadané otázky neptají, avšak jsou důležité vzhledem k celku.
12
Kritérium relevance je dle ToR definované jako „míra, ve které rozvojová intervence odpovídá potřebám,
prioritám a koncepcím cílové skupiny, partnerské (přijímající) země a dárcovské země“. V rámci hodnocení míry
naplnění tohoto kritéria jsou zodpovídány tyto evaluační otázky:
• R1: Do jaké míry hodnocený projekt dosáhl souladu se základními principy stanovenými v Národní
strategii globálního rozvojového vzdělávání v oblasti mimoškolních aktivit a zájmové činnosti dětí a
mládeže a v oblastech osvěty a publicity ZRS a do jaké míry naplnil její cíle?
• ET1: Do jaké míry naplnil hodnocený projekt potřeby svých cílových skupin?
• ET6: Do jaké míry projekt naplnil cíle Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání?

UPOL str. 13

Závěrečná zpráva k vyhodnocení projektu UPOL Letní škola rozvojové spolupráce

byli nicméně v menšině). Studenti rozvojových studií se v hodnocených letech Letní školy zúčastnili
také, nicméně jejich počty se každým ročníkem pohybují v jednotkách. V podobné míře Letní školu
navštěvují středoškoláci či ne-studenti (typicky např. motivovaní pedagogové). O Letní školu byl
v hodnocených letech stabilní zájem – zájemců o účast a účastníků bylo v letech hodnocených projektů
75, resp. 97, resp. 93. Do programu jsou přizváni všichni zájemci; v hodnocených letech však 17-25 %
přihlášených nedorazilo.
Se zmíněnou snahou „zvýšit povědomí“ účastníků, kterou členové realizačního týmu vyjadřovali,
souvisí i zaměření programu na účastníky bez velkých počátečních znalostí. Vzhledem k tomu, že
v minulých letech se Letní školy v určité míře účastnili i studenti s velmi dobrými znalostmi, kterým
úroveň přednášek příliš nevyhovovala, je toto zaměření v letošním roce explicitně formulované na
webových stránkách UPOL.
Koncepce realizačního týmu do velké míry odpovídá očekávání zájemců. Ti v drtivé většině ve svých
přihláškách vyjadřovali zájem získat nové znalosti v oblasti rozvojové spolupráce, případně doplnit svůj
stávající přehled v této oblasti. Část účastníků si od Letní školy slibovala jistý krok od teorie
(představované zpravidla studiem relevantního předmětu společenskovědního oboru) k praxi, kterou
vnímali jako spojenou s účastí přednášejících pracovníků nevládních organizací působících na poli
rozvojové spolupráce. Zájem o přiblížení se k praxi byl u některých účastníků spojen i se snahou o
vlastní uplatnění v této oblasti. Některé z bodů programu skutečně mohly tomuto záměru posloužit
(např. představení některých českých nevládních organizací, prezentace o programu UN Volunteers),
nebyl na ně však v rámci programu kladen důraz. Okrajově, avšak stabilně zmiňovaným prvkem byla i
chuť poznat nové přátele s podobnými zájmy; v odpovědích se dále vyskytovaly zmínky o atraktivní
lokalitě (Olomouc) a o finanční dostupnosti programu.
Na základě závěrů z interní evaluace projektů v letech 2013 – 2015 lze říci, že absolventi převážně uvádí
naplnění svých očekávání; z hodnocení v dalších letech lze vyvodit naprostou nebo převládající
spokojenost v tomto ohledu u většiny účastníků. Tento závěr naznačuje i výsledek evaluačního
dotazníkového šetření, v němž účastníci uvádí buď přímo zvýšení svého celkového přehledu v oblasti
globálních témat a rozvojové problematiky, nebo alespoň zvýšení znalostí v konkrétních tématech (viz
kapitola Efektivnost).

4.2.2. Letní škola pro středoškoláky
Zájem o účast na Letní škole pro středoškoláky byl v porovnání s vysokoškolskou konstantně nižší (19,
resp. 43 studentů v hodnocených letech); účastníci byli zváni především prostřednictvím besed
pořádaných na středních školách. Zájem o účast snižovala podmínka předložit s přihláškou i zpracovaný
úkol ve formě eseje, prezentace či videospotu, který podle členky realizačního týmu však umožnil účast
skutečně motivovaných zájemců.
Přínos pro účastníky měl podle realizačního týmu spočívat především ve vytváření informovaného a
kritického pohledu na svět a zejména na média a vytváření si vlastního názoru. Přestože někteří
z účastníků následně nastoupili ke studiu rozvojových studií či souvisejících oborů, program Letní školy
k tomuto účelu přímo nesloužil; obsahoval prvky (přednášky, interaktivní výukové aktivity a hry), které
měly účastníkům rozšířit obzor v dané problematice spíše než informace o studijních programech,
přijímacích řízeních atd.
Oproti Letní škole pro vysokoškoláky měli účastníci Letní školy pro středoškoláky o akci podstatně
vágnější představu. Velká část účastníků svou motivaci vysvětlovala jako touhu zažít něco nového,
zajímavého a zábavného, formulovanou v jednom z dotazníků jako „nesedět doma, hýbat se, nenudit se,
bavit se“. Určitá část účastníků vyjadřovala zájem o problematiku globálních témat a rozvojové
spolupráce, v největší části však jako obecný zájem o dění ve světě a rozšiřování si obzorů. Podstatnou
roli hrály také osobní motivace – nejčastěji zmiňovaná byla touha po „zjištění, co by mě bavilo“,
sebepoznání a seznámení se se stejně zaměřenými studenty.
Z rozhovorů se členy realizačního týmu bylo patrné, že tyto postoje byly organizátorům dobře známé a
uměli s nimi pracovat. K vysoké relevanci přispívala mimo jiné praxe zjistit míru orientace
v problematice od zájemců v době přihlašování a následně upravit připravovaný program. Míra naplnění
očekávání, tak, jak ji účastníci vyjadřovali v hodnotících dotaznících, byla po všechny sledované roky
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téměř stoprocentní. V případě víkendového setkání program zohledňoval návrhy účastníků
v hodnotících formulářích z červnové letní školy.

4.2.3. Seminář Aktuální výzvy – Migrace
Na rozdíl od dvou předchozích programů představovali účastníci Semináře věkově i profesně pestrou
skupinu – nejednalo se pouze o VŠ a SŠ studenty, ale o zájemce s různorodým profesním zaměřením.
Podle dostupných informací se však určitá část účastníků rekrutovala z absolventů Letní školy pro
vysokoškoláky. O první ročník projevilo zájem 54 osob, z nich že 46 skutečně zúčastnilo; v roce 2017
však byl seminář, tentokrát zaměřený na potravinovou bezpečnost, z důvodu nízkého zájmu přesunut
z jara na podzim.
Seminář byl koncipován – na rozdíl od Letních škol – jako úžeji zaměřený program, jehož přednášky
jdou spíše do hloubky. Byl vytvořen mj. s ohledem na zpětnou vazbu některých účastníků Letní školy
pro VŠ, kterým nevyhovovalo příliš široké a obecné zaměření tohoto programu. Téma zatím jediného
proběhlého ročníku bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost v celospolečenských debatách. Cílem
akce tak podle realizačního týmu bylo zvýšit povědomí účastníků v této oblasti a přispět k vyvrácení
určitých polopravd a předsudků, které se s tímto tématem velmi často pojí.
Souhrnná data o očekáváních účastníků, která byla v případě Letních škol sbírána prostřednictvím
elektronických přihlášek, nebyla v tomto případě k dispozici. Ze zpětné vazby po akci nicméně vyplývá
spokojenost naprosté většiny účastníků s programem.

5. Efektivnost13
U kritéria efektivnosti je hodnoceno dosažení cílů – tedy míry, do které účastníci jednotlivých akcí 1)
zastávají informované postoje a 2) reflektují svou zodpovědnost vzhledem ke globálním tématům.
Následující kapitola nicméně nejprve popisuje rovinu výstupů, tedy zvýšení přehledu a znalostí
účastníků, ze kterých mají cíle vycházet.

5.1.

Rovina výstupů – zlepšený přehled v problematice a zvýšené znalosti
5.1.1. Letní škola pro vysokoškoláky a veřejnost

Výsledky dotazníkového šetření naznačují, že ke zvýšení přehledu v globálních tématech a rozvojové
problematice mezi absolventy skutečně došlo. Zatímco před účastí na Letní škole označovalo svůj
přehled za „dobrý“ nebo „expertní“ 10 absolventů z 33, bezprostředně po účasti to bylo 24 absolventů.
Nikdo z účastníků již také neoznačil míru svého přehledu za „omezenou“, zatímco před účastí tak činilo
7 dotazovaných. Souhrnný pohled sebehodnocení znalostí ukazuje Graf 1.

13

Efektivnost je v ToR definována jako „teorie změny a míra dosažení (dosažitelnosti) cílů rozvojové intervence.
Cílem je chápána změna chování, postupů či situace na úrovni cílových skupin.“
Kapitola obsahuje odpovědi na tyto evaluační otázky:
• ET2: Zasáhly aktivity či dopady projektu i předem nezamýšlené další cílové skupiny?
• ET3: Kdo a jak využívá výsledky projektu? Jaké změny se díky projektu projevily v chování či přístupech
cílových skupin?
• ET4: V jakých tematických oblastech dochází k nejvýznamnějším postojovým změnám cílových skupin?
• ET5: V jakých oblastech se obtížně daří dosáhnout změny?
• EA1.3: Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů nejúčinnější?
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Graf 1: Přehled v globálních tématech a rozvojové problematice –
sebehodnocení absolventů LŠ pro VŠ
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro vysokoškoláky a veřejnost; vlastní výpočet 2017

Přehled před účastí na LŠ

Bližší pohled na výsledky dotazníku ukazuje, že ke zvýšení došlo u více než dvou třetin dotazovaných
(22 ze 30). V drtivé většině se jednalo o malé zvýšení (1 bod na pětibodové škále od „žádný“ po
„expertní“), případně podstatné zvýšení (2 body na škále). Z analýzy výsledků dále vyplynulo, že ke
zvýšení přehledu došlo především u těch účastníků, kteří svou původní úroveň znalostí charakterizovali
jako „omezenou“ – tito respondenti všichni uváděli zvýšení svých znalostí, někteří i podstatné. Většina
těch, kteří na Letní školu přijeli s původně „částečnou“ znalostí, vykazovala pouze malé zvýšení, a ti s
„dobrým“ počátečním přehledem neuváděli převážně žádné zvýšení (viz Graf 2). Tento výsledek
koresponduje s vyřčeným záměrem realizátorů poskytovat především úvod do problematiky spíše než
prohlubování expertizy.

Graf 2: Změna úrovně přehledu v globálních tématech a rozvojové
problematice dle počáteční úrovně – sebehodnocení absolventů LŠ pro
VŠ
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro vysokoškoláky a veřejnost; vlastní výpočet 2017

Drtivá většina účastníků – tedy i ti, kteří zlepšení svého celkového přehledu neuváděli – v průzkumu
označovali zvýšení znalostí v jednotlivých tématech, kterých se Letní škola týkala. Oblastmi, v nichž
účastníci uváděli nejvýraznější zvýšení, byla rozvojová spolupráce a humanitární pomoc ČR (20 z 33
uvedlo, že své znalosti „velmi zvýšili“, dalších 11 pak „mírně zvýšili“) a humanitární krize, resp. válečné
konflikty a násilí (17, resp. 15 z 33 účastníků uvedlo „velmi“, 13, resp. 14 „mírně“). To koresponduje
se záměry současného vedení Letní školy, které jako primární téma uvádí rozvojovou spolupráci spíše
než globální témata. Zároveň se ukazuje mírná převaha témat, která se obvykle pojímají jako
„humanitární“ (humanitární krize; válečné konflikty a násilí) nad „rozvojovými“ (chudoba a nerovnost
v mezinárodním kontextu), příp. „politickými“ (politické a mocenské vztahy mezi globálním Severem
a Jihem; lidská práva).
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Počet absolventů

Graf 3: Změna úrovně znalostí v konkrétních tématech – sebehodnocení
absolventů LŠ pro VŠ
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5.1.2. Letní škola pro středoškoláky
I v případě Letní školy pro středoškoláky dotazník naznačuje zlepšení celkového přehledu v globálních
tématech a rozvojové problematice mezi účastníky. V celku se jedná o poměrně dramatický rozdíl –
zatímco před účastí na Letní škole označovala většina respondentů svůj přehled jako „částečný“ (14
respondentů) nebo „omezený“ (11 respondentů) a pouze dva účastníci jako „dobrý“, bezprostředně po
účasti jako „dobrý“ svůj přehled hodnotilo kolem tří čtvrtin účastníků (22) a tři další respondenti jej
dokonce ohodnotili jakožto „expertní“.

Graf 4: Přehled v globálních tématech a rozvojové problematice –
sebehodnocení absolventů LŠ pro SŠ
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro středoškoláky; vlastní výpočet 2017

Míra zvýšení přehledu byla stejně jako v případě Letní školy pro vysokoškoláky závislá na jeho původní
úrovni. Z účastníků, kteří svůj přehled na začátku označovali jako „žádný“ nebo „omezený“ (13
účastníků), většina (10) dosáhla podstatného zvýšení (posun o 2 body na pětibodové škále), jeden
dokonce uvedl velmi podstatné zvýšení (posun o 3 body). Z podobného počtu (14) účastníků
s částečnými znalostmi však většina (11) zvýšila své znalosti pouze v malé míře (posun o 1 bod).
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Přehled před účastí na LŠ

Graf 5: Změna úrovně přehledu v globálních tématech a rozvojové
problematice – sebehodnocení absolventů LŠ pro SŠ
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Drtivá většina účastníků uváděla i zvýšení znalostí o jednotlivých tématech. Nejpodstatnější nárůst byl
zaznamenán v oblasti chudoby a nerovnosti v mezinárodním kontextu („velmi zvýšilo“ či „mírně
zvýšilo“ 28 respondentů z 29), v oblasti rozvojové a humanitární spolupráci ČR (27 z 29) a v otázkách
zodpovědné spotřeby (26 z 29). Celkový pohled na oblasti zvýšených znalostí naznačuje, že Letní škola
podávala vyvážený přehled o podstatných tématech s důrazem na zodpovědnou spotřebu, což bylo
zmiňováno v rozhovorech s členy realizačního týmu.
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Graf 6: Zvýšení znalostí v konkrétních tématech - sebehodnocení
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5.1.3. Seminář Aktuální výzvy
Závěry z evaluačního dotazníku naznačují, že i v případě Semináře Aktuální výzvy došlo ke zvýšení
přehledu v problematice u účastníků. Zatímco před účastí na semináři uvádělo 6 „částečný“ přehled a
zbývajících 10 „dobrý“ přehled, bezprostředně po Semináři označil za „částečný“ svůj přehled pouze
jeden respondent; dalších 13 uvedlo „dobrý“ a jeden dokonce „expertní“. Lze konstatovat, že celkově
byl počáteční přehled relativně vysoký a ke zvýšení došlo jen v omezené míře (u 6 respondentů, u všech
zlepšení o jeden bod z pětibodové škály). Tento výsledek lze interpretovat v souvislosti s úzkým
tematickým zaměřením akce, u nějž se dá očekávat, že přitáhne spíše zaujaté posluchače s předchozí
znalostí než „začátečníky v oboru“ jako Letní školy. Zároveň může relativně mírné zvýšení souviset
s kratší dobou trvání akce (3 dny).
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Graf 7: Přehled v tématu migrace – sebehodnocení absolventů Semináře
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Semináře Aktuální výzvy; vlastní výpočet 2017

Mimo to účastníci uváděli i zvýšení svých znalostí v souvisejících tématech – nejvíce označovali
humanitární krize (12 respondentů), válečné konflikty a násilí (10 respondentů) a rozvojovou spolupráci
a humanitární pomoc ČR (9 respondentů).

5.2. Rovina výsledků – 1) absolventi zastávají informované postoje
Jako indikátory schopnosti zaujmout informované postoje v oblasti globálních témat a rozvojové
problematiky byly vybrány tři dílčí charakteristiky:
•
•
•

zájem o dané otázky,
schopnost utvořit si názor na základě různých zdrojů a
schopnost rozpoznat předsudky a vyhýbat se jim.

5.2.1. Letní škola pro vysokoškoláky a veřejnost
Nejvýraznější změna se u absolventů Letní školy pro vysokoškoláky projevila v oblasti zájmu; zvýšení
v ní uváděly téměř dvě třetiny respondentů (16 mírné zvýšení o 1 bod z pětibodové škály, 3 výrazné
zvýšení o dva body).
V oblastech schopností spojených s kritickým myšlením byla Letní školou pozitivně ovlivněna v každé
dílčí otázce pouze třetina respondentů – 11 z nich uvedlo mírné zvýšení ve schopnosti rozpoznávání
předsudků, 9 dále zvýšení schopnosti utvořit si názor (8 mírně, 1 výrazně). V tomto kontextu se zřejmě
projevuje osvětový záměr Letní školy pro VŠ, která je záměrně soustředěná spíše na předání znalostí
než posilování schopností či dovedností. Závěry ze skupinové diskuse a dotazníků naznačují, že změny
nad rámec zvýšených znalostí, které účastníci uváděli, se nejčastěji týkaly zvýšeného zájmu o globální
témata, snahy o „poslouchání a přemýšlení“, bližší uvědomění si vlastní zodpovědnosti a získání
kvalifikovanějšího pohledu na rozvojovou spolupráci, což znamená i její kritické posuzování. Ke
zvýšení dovedností či schopností tedy zřejmě došlo jen v omezené míře.

Graf 8: Změna úrovně schopností a zájmu – sebehodnocení absolventů
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro vysokoškoláky a veřejnost; vlastní výpočet 2017
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5.2.2. Letní škola pro středoškoláky
U absolventů středoškolské Letní školy závěry dotazníku naznačují výrazné zvýšení zájmu o témata
rozvojové spolupráce – kromě více než třetiny (12 účastníků), kteří vykázali mírný nárůst (o 1 bod
z pětibodové škály), čtvrtina (7 účastníků) označila podstatný nárůst (2 body) a dva dokonce velmi
podstatný nárůst (3 body). To lze dát do souvislosti s očekáváními účastníků popsanými výše, z nichž
vyplývá, že účastníci byli spíše zvídaví či otevření novému než přímo zaujatí rozvojovými tématy.
Jako výrazné lze také hodnotit zlepšení schopnosti účastníků tvořit si vlastní názor; zlepšení uvádělo
celkem 18 z nich, přičemž 13 mírně, 2 výrazně a 3 dokonce mimořádně. Více než polovina (16)
respondentů dále uváděla, že zvýšili svou schopnost rozpoznávat předsudky a stereotypy a vyhýbat se
jim; většinou mírně (12 osob), v několika případech výrazně (4 osoby). Tuto změnu popisovala i
oslovená organizátorka Letní školy pro SŠ, která uváděla, že posílení kritického myšlení zejména ve
vztahu k médiím lze u účastníků pozorovat již v průběhu programu na podzimním setkání absolventů.
Významný posun v oblasti kritického myšlení a vyjadřování vlastního názoru popisovali i účastníci
skupinové diskuse. V tomto případě se prokazuje zaměření Letní školy pro středoškoláky nejenom na
předání informací, ale i na zvyšování dovedností, které lze označit za velmi dobrou praxi projektu.
Naopak představa realizátorů, že projekt bude zvyšovat schopnost samostatné práce – k čemuž měla
vést realizace vlastních mini-projektů – se potvrdila pouze v omezené míře. Mírný nárůst schopnosti
samostatně pracovat uvádělo pouze zhruba čtvrtina respondentů (7); podstatný nárůst žádný z nich a
nikdo z účastníků skupinového rozhovoru tuto schopnost nezmiňoval.

Graf 9: Změna úrovně schopností a zájmu – sebehodnocení absolventů
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Sekundárním, nicméně podstatným elementem Letní školy pro středoškoláky je i její sociální a
osobnostně-rozvojová rovina. V dotaznících i ve skupinové diskusi respondenti často zmiňovali
navázání nových přátelství, která fungují dosud, a orientaci ve svých (studijních) zájmech a názorech,
inspiraci pro mimoškolní činnost.

5.2.3. Seminář Aktuální výzvy – Migrace
Respondenti, kteří se účastnili Semináře Aktuální výzvy, také uváděli zlepšení svých dovedností
v hodnocené oblasti, nicméně v menší míře. V tom se zřejmě projevuje skutečnost, že se semináře
účastnili již dobře orientovaní zájemci a program – předkládaný přednáškovou formou – nemířil na
posílení těchto dovedností. Necelá polovina účastníků nicméně uvedla mírné zvýšení své schopnosti
rozpoznat předsudky a vyhnout se jim. To lze chápat ve spojitosti s tématem migrace, se kterým je
spojeno značné množství předsudků a polopravd.
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Graf 10: Změna úrovně schopností a zájmu – sebehodnocení absolventů
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5.3. Rovina výsledků – 2) absolventi reflektují svou zodpovědnost
V oblasti hodnot evaluace zkoumala, zda Letní školy a Seminář účastníky inspirovaly k novému jednání
reflektujícímu jejich vědomí vlastní zodpovědnosti vzhledem ke globálním problémům. Při posuzování
těchto výsledků je však třeba mít na paměti, že se jedná pouze o inspiraci k dané činnosti – tedy pouze
o jeden z mnoha různých faktorů, které jednání absolventů ovlivňují, a že dotazník nesledoval intenzitu,
míru či délku trvání daného jednání.

5.3.1. Letní škola pro VŠ a veřejnost
Z výsledků dotazníkového šetření lze vyvodit, že nejvíce se nové jednání promítalo v každodennosti –
nadpoloviční většina respondentů (18 respondentů) uvádí inspiraci k pravidelnému sledování globálních
témat v médiích, což lze vnímat v souvislosti se zvýšeným zájmem o problematiku, který v dotazníku
19 respondentů uvádělo. V obdobné míře (17 respondentů) účastníci uváděli snahu o zodpovědnou
spotřebu.

Graf 11: Jednání, ke kterému absolventy inspirovala Letní škola –
sebehodnocení absolventů LŠ pro VŠ
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Druhou oblastí je vlastní angažovanost nad rámec této každodennosti: třetina (11) účastníků reportovala
účast na veřejných akcích týkajících se globálních témat; podobný počet (10) dobrovolnické zapojení
v některé z relevantních státních, nestátních či nadnárodních institucí (11, resp. 10 účastníků).
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Zhruba každý pátý z účastníků pak svůj zájem rozvojovou či související problematiku přetavil do
profesního angažmá: sedm respondentů uvedlo inspiraci ke studiu relevantního oboru, stejný počet
zaměstnání v některé z relevantních státních, nestátních či nadnárodních institucí.
Nejméně zastoupeným způsobem reflexe bylo dárcovství na rozvojové či humanitární účely –
jednorázový příspěvek označilo šest účastníků, pravidelné dárcovství pět. Devět respondentů pak uvedlo
inspiraci k jinému novému jednání; čtyři účastníci neuvedli žádnou změnu.

5.3.2. Letní škola pro středoškoláky
V oblasti hodnot lze z výsledků dotazníkového šetření vyvodit mimořádný nárůst snahy o zodpovědnou
spotřebu (19 účastníků), což koresponduje s tematickým akcentem Letní školy právě v této oblasti. Dále
respondenti uváděli inspiraci k pravidelnému sledování globálních témat (16 účastníků) – což zřejmě
souvisí s nárůstem zájmu o tato témata (viz předchozí subkapitola).
Podobně jako v případě Letní školy pro VŠ je i zde druhou nejvíce zastoupenou oblastí vlastní
angažovanost nad rámec každodennosti: polovina (14) účastníků reportovala účast na veřejných akcích
týkajících se globálních témat; podobný počet (13) dobrovolnické zapojení v některé z relevantních
státních, nestátních či nadnárodních institucí.
Zhruba každý třetí z účastníků pak svůj zájem o rozvojovou či související problematiku reflektoval ve
výběru oboru studia, stejný počet také případně jednorázově přispěl na rozvojové či humanitární účely.
(Pravidelně nicméně přispívali či přispívají pouze dva respondenti).
Čtyři respondenti uvedli zaměstnání v některé z relevantních státních či nestátních institucí – vzhledem
k tomu, že účastníci středoškolského programu v letech 2013, 2014 a 2015 jsou v současnosti s největší
pravděpodobností studenty spíše než absolventy VŠ, není ani toto číslo zanedbatelné. Jiné nové jednání
uvádělo dále devět respondentů; tři uvedli, že své jednání žádným způsobem nezměnili.

Graf 12: Jednání, ke kterému absolventy inspirovala Letní škola –
sebehodnocení absolventů LŠ pro VŠ
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro středoškoláky; vlastní výpočet 2017
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5.3.3. Seminář Aktuální výzvy
Na rozdíl od obou Letních škol uváděli absolventi Semináře, že je jeho absolvování nejčastěji
inspirovalo k účasti na veřejných akcích vyjadřujících se k mezinárodnímu dění. Můžeme se domnívat,
že tento výsledek souvisí především s aktuálním tématem spíše než se samotným charakterem akce.
Tuto položku vybrala polovina (8) respondentů dotazníku. Sledování globálních témat a zodpovědnou
spotřebu vybralo shodně po sedmi respondentech, další položky byly málo zastoupené.

Graf 13: Jednání, ke kterému absolventy inspiroval Seminář –
sebehodnocení absolventů
Účast na veřejných akcích*
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* Účast na veřejných akcích týkajících se k mezinárodního dění (např. válečné konflikty, lidská práva, globální
nerovnost atd.)
Zdroj: Dotazník pro absolventy Semináře Aktuální výzvy; vlastní výpočet 2017

5.4. Dosah na další nezamýšlené cílové skupiny
Výsledky evaluace naznačují, že projekt významným způsobem neovlivnil žádné další skupiny osob.
Do jisté míry se však dotkl těchto skupin:
•
•
•
•

Středoškolští studenti, kteří si vyslechli přednášku týkající se života v některé z partnerských
zemí české ZRS v dotaci jedné vyučovací hodiny (přednášky probíhaly v rámci náboru
účastníků na Letní školu) – 546 žáků v r. 2015, 1030 žáků v r. 2016
Středoškolští studenti, kteří se svými spolužákům – účastníkům Letní školy pomáhali
s přípravou miniprojektů – v hodnocených letech řádově jednotky až nízké desítky studentů
Středoškolští studenti či veřejnost, kteří mohli sledovat výstupy z miniprojektů (výstava,
prezentace)
Odborná veřejnost, jejíž zástupci mohli nahlédnout do Rozcestníku – sborníku vybraných
přednášek Semináře Aktuální výzvy a Letní školy pro VŠ 2016. Sborník obdržely různé
nevládní organizace, knihovny a bývalí účastníci.

6. Efektivita14
6.1. Finanční efektivita
Celkové náklady na jednotlivé ročníky projektu byly 619 402 Kč v roce 2014, 686 613 Kč v roce 2015
a 758 077 Kč v roce 2016. Z těchto částek představovala spoluúčast realizátora v jednotlivých letech 11
14

Efektivita (hospodárnost) je v ToR definována jako „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 a hospodárnosti, popřípadě mohou být diskutována 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 využití nejméně
nákladných zdrojů k dosažení potřebných výsledků se provádí z hlediska kvantitativního i kvalitativního.“ Otázky
k tomuto kritériu byly definovány jako:
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%, resp. 13 % a 17 %. Celkem tedy bylo za tři ročníky projektu vynaloženo 2 064 092 Kč, z nichž bylo
1 775 680 Kč z prostředků ZRS ČR. Naprostá většina prostředků byla věnována na osobní náklady,
především management a dále administrativní personál a expertní pracovníky. Míra jejich zapojení,
stejně jako ohodnocení, odpovídá v místě a čase obvyklé intenzitě i ohodnocení.
Projektových aktivit se v hodnocených ročnících zúčastnilo celkem 205 osob na Letní škole pro VŠ, 39
osob na Letní škole pro SŠ a 46 osob na Semináři Aktuální výzvy, celkem tedy 290 osob. Jednotlivé
akce se od sebe lišily intenzitou, náročností na přípravu i finanční prostředky, a jejich výstupy a výsledky
byly – jak bylo popsáno v předchozích kapitolách – odlišné. S vědomím těchto limitů lze však pro
představu uvést, že průměrný náklad na jednoho účastníka tedy tvořil 7118 Kč.
Za praxi snižující náklady lze označit především využívání kapacit univerzity (prostory, koleje,
technika) v případě Letní školy pro VŠ a Semináře a spoluúčast účastníků na úhradě stravování a
ubytování. (V případě Letní školy pro středoškoláky byly využity jiné prostory, náklady byly plně
hrazené z projektu.) Jako efektivní lze dále uvést praxi účasti doktorandů a jiných pracovníků KRES na
zajišťování některých projektových aktivit (besedy na školách, vedení workshopů).
Z rozhovorů s realizačním týmem vyplynulo, že Letní škola pro středoškoláky byla oproti dalším dvěma
aktivitám výrazně náročnější vzhledem k propagaci akce – místo plakátů, webových stránek atd.
spočívalo v tomto případě těžiště v organizování besed na středních školách, což vyžadovalo značné
nasazení realizačního týmu.

6.2. Efektivita a vhodnost metodických postupů
Všechny tři hlavní složky Letní školy využívaly v práci s účastníky adekvátní pedagogické a osvětové
postupy. Nejpestřejší byla v tomto ohledu zřejmě Letní škola pro středoškoláky, která kombinovala
různé způsoby práce s cílovou skupinou (přednášky a workshopy, hry, vlastní samostatnou i skupinovou
práci, prvky zážitkové pedagogiky) v duchu současných metodických trendů v GRV. Jako dobrou praxi
lze v tomto označit výuku v blocích (kombinace vzdělávacích a pohybových aktivit vztahujících se
k jednomu tématu) a zavedený prostor pro okamžitou reflexi a zpětnou vazbu účastníků. Letní škola pro
VŠ a Seminář Aktuální výzvy – vzhledem k počtu a typu účastníků – byly vedeny především jako sled
přednášek. Od roku 2015 jsou nicméně i tyto aktivity doplněny interaktivnějšími prvky (workshopy pro
menší počet účastníků; simulační hry atd.).

6.3. Obsahová náplň
Skladba programu obou Letních škol probíhala každým rokem obdobně: obsahovala několik stabilních
témat – v případě Letní školy pro SŠ to bylo rozlišení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci,
zobrazování rozvojového světa v médiích, v případě Letní školy pro VŠ a veřejnost např. představení
rozvojové spolupráce ČR prostřednictvím přednášejících z ORS MZV. Další program sestával
z přednášek oslovených odborníků či pracovníků z praxe – témata a jejich pojetí tedy záleželo na nich
spíše než na organizačním týmu, který by k vytipovaným tématům sháněl přednášející. V případě
Semináře Aktuální výzvy, který byl úzce zaměřen na problematiku migrace, však byli přednášející
vybíráni s ohledem na jejich užší zaměření na toto téma. Další výjimku tvoří případy, kdy se v průběhu
roku objeví silné humanitární téma – tehdy je přednáška na toto téma zařazena do programu (zejména
Letní školy pro VŠ a veřejnost).
Účastníci všech tří programů bezprostředně po jejich absolvování hodnotili jednotlivé přednášky,
aktivity a workshopy. Závěry z těchto zpětných vazeb u Letní školy pro VŠ a veřejnost stabilně nejlépe
hodnotí bloky přednášejících se zkušenostmi z praxe, jejichž přednášky se těmto zkušenostem věnují;
oceňovali také schopnost zaujmout a charisma. Horší hodnocení jiných přednášek bylo doplněno
vysvětlením poukazujícím na nedostatečný přehled či nepřipravenost přednášejícího v problematice a
•
•
•

EA1.1: Jakým způsobem projekt využívá osvědčené postupy či nejnovější poznatky v oblasti osvěty
veřejnosti a komunikace výsledků ZRS?
EA1.2: Jakým způsobem spolupracuje s relevantními aktéry v oboru?
EA1.3: Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů nejúčinnější?
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nevýrazný projev. Jak podotýká jeden z oslovených garantů programu, zájem účastníků přitahuje i zájem
známých osobností z praxe.
Jako jediné podstatnější omezení z hlediska obsahu se jeví zaměření především na českou praxi
rozvojové spolupráce bez výraznějšího zahrnutí globální či mezinárodní perspektivy, a to jak tematicky,
tak skladbou přednášejících (čeští lektoři byli výjimečně doplněni slovenskými). Tím jsou do jisté míry
opomíjena témata, přístupy, nástroje, diskuse a trendy v rozvojové spolupráci, která utváří rozvojovou
spolupráci na světové úrovni.

6.4. Spolupráce s dalšími aktéry v oboru
Nejužší spolupráce probíhala (a stále probíhá) s partnerskou organizací ARPOK, jejíž pracovníci stáli
za zrodem Letní školy rozvojové spolupráce pro středoškoláky; v hodnocených letech konzultovali její
program, příp. sami vedli některé z workshopů. V rámci Letní školy probíhá spolupráce s jednotlivými
pracovníky různých vládních i nevládních organizací věnujících se rozvojové a humanitární
problematice. Ve všech hodnocených letech také probíhal tzv. NGO market, tedy představení některých
českých nevládních organizací. Spolupráce s dalšími vědecko-výzkumnými institucemi prakticky
probíhá v omezené míře; dle slov jednoho z garantů oboru stojí za tímto rozhodnutím záměr nabídnout
praktický spíše než akademicky orientovaný program, který bude působit atraktivně, a posluchači se
v něm budou snadno orientovat.

7. Dopady15
Celkový záměr projektu byl realizátorem formulován jako „Přispět k naplňování cílů aktuální Koncepce
ZRS ČR“. Koncepce ZRS ČR na roky 2010-2017 však v oblasti GRV odkazuje na Národní strategii
GRV; ta uvádí značný počet cílů, z nichž ty relevantní pro tento projekt jsou vzhledem ke svému
charakteru posuzovány na úrovni výstupů a výsledků. Konkrétní představou o dopadech nikdo
z realizačního týmu, příp. ze strany gestora nedisponoval; vzhledem k tomu, že bylo v rámci evaluace
nutné nově formulovat i rovinu výsledků, nebylo k vytvoření nového záměru přikročeno. Rovina záměru
tak, v souladu s návrhem ve Vstupní zprávě, nebyla hodnocena.

8. Udržitelnost16
8.1. Finanční udržitelnost
V hodnocených letech, stejně jako v současnosti, je projekt plně závislý na dotaci se strany stávajícího
gestora. Na nákladech na Letní školu pro VŠ a Seminář Aktuální výzvy se účastníci podíleli
prostřednictvím příspěvku; náklady na Letní školu pro SŠ byly studentům plně hrazeny.
O změně způsobu financování podle všeho členové realizačního týmu neuvažují a žádní potenciální
donoři nebyli osloveni. Soukromé zdroje nejsou dle osloveného garanta projektu spolehlivé ani
dostatečné, mezinárodní dotační programy by vyžadovaly mezinárodní spolupráci, kterou UPOL
neplánuje. V případě neudělení dotace by UPOL podle vyjádření garanta projektu pravděpodobně
disponovala prostředky potřebnými k realizování jednoho ročníku.

15

Dopady jsou v ToR definovány takto: „Prokázané nebo pravděpodobné pozitivní i negativní, přímé i nepřímé a
zamýšlené i nezamýšlené důsledky rozvojové intervence pro cílovou skupinu a v partnerské zemi obecně.“ Otázka
k hodnocení tohoto kritériu byla tyto:
• D1: Jaké jsou objektivně ověřitelné dopady ve vztahu k zamýšleným dopadům projektu? Jaké vnější vlivy
pozitivně či negativně ovlivnily výsledky a dopady projektu? Existují nějaké bariéry pro hodnocení
dopadů (např. z hlediska časového odstupu, nedostatku informací apod.)?
16
Udržitelnost je v ToR definována jako „míra, resp. pravděpodobnost pokračování pozitivních důsledků projektu
pro cílovou skupinu po ukončení aktivit a financování ze strany donora/realizátora, ve vztahu k podmínkám v místě
realizace.“
• U1: Jakým způsobem je zajišťována udržitelnost přínosů? Jsou využívány nebo uvažovány nějaké
alternativy financování?
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8.2. Udržitelnost přínosů
Při hodnocení udržitelnosti přínosů pro cílové skupiny bereme v úvahu jak úroveň výstupů (zvýšený
přehled a znalosti účastníků), tak výsledku (posílené kompetence, posun hodnot). V případě Letní školy
pro středoškoláky byla udržitelnost podporována víkendovým setkáním, které probíhalo několik měsíců
po samotné Letní škole. V rámci programu také dostávali účastníci za úkol pracovat na dlouhodobých
(několikaměsíčních) mini projektech. V případě dalších dvou akcí neprobíhaly žádné aktivity přímo
podporující udržitelnost přínosů.
Jak ukazují grafy 1, 4 a 7, míra udržení zlepšeného přehledu o probíraných tématech se v průběhu času
mění. V případě obou Letních škol došlo k určitému poklesu, k případě Semináře zůstala úroveň velmi
podobná. Na základě dostupných dat se nepodařilo prokázat, že by udržitelnost míry znalostí jakkoli
závisela na roce absolvování programu (vyšší míra udržitelnosti v případě Semináře tedy
pravděpodobně není daná tím, že byl realizovaný pouze v loňském roce). Zejména v případě Letní školy
pro středoškoláky však platí, že od doby účasti pokračovali její absolventi v dalším vzdělávání, a u části
z nich se tedy znalosti dále prohlubují. Mírný pokles ve skupině jako celku je tedy dán výraznějším
poklesem jedné její části spolu se zvýšením u jiné, menší části.
Oblast zájmu o rozvojovou problematiku a kompetence kritického myšlení zůstaly podle sebehodnocení respondentů podobné v současnosti jako v době jejich účasti na hodnocených akcích (resp.
mírně nižší). Výjimkou je pouze zájem o rozvojovou problematiku u účastníků Letní školy pro VŠ, u
kterých dochází ke znatelnému snížení.

9. Synergie17
Synergie ve smyslu protnutí se s aktivitami jiného projektu probíhá pravidelně s organizací 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 zváni na tzv. NGO market, workshop, na němž můžou
představit svoji činnost, případně také jako přednášející. V evaluaci nebyla zjištěna potřeba jiné synergie
či spolupráce.

10.

Poučení / Lessons learned18

Projekt obsahoval několik prvků, které je možné označit za příklad dobré praxe a využít v dalších
podobně zaměřených intervencích. Hlavními z nich jsou:
•
•

11.

Každoroční využívání zpětné vazby absolventů prostřednictvím krátkého dotazníku a zjišťování
spokojenosti účastníků s programem v době jeho konání prostřednictvím diskuse
Zjišťování očekávání, zájmu a znalostní úrovně zájemců o účast v době tvorby programu
(probíhalo zejména u Letní školy pro středoškoláky)

Další evaluační kritéria

11.1.

Viditelnost

Vnější viditelnost projektu byla zajišťována především na internetu – především informacemi na
webových stránkách KRES UPOL a na Facebooku. Zejména v případě Letní školy pro SŠ byly využity
i letáky a plakáty; jejich úspěšnost (zejm. vzhledem k nákladům) však byla v porovnání s viditelností
na internetu nižší a postupně byl tento způsob prezentace minimalizován. V letech, kdy Letní školu pro
17

Kritérium synergie není v ToR definováno. Otázka němu je definována takto:
• S1: Byly realizované aktivity v rámci hodnocených projektů provázané s dalšími aktivitami? Měly jejich
výsledky synergické efekty? Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů nejúčinnější? Které
konkrétní nástroje a metody se osvědčují jako efektivní k dosažení cílů?
18
Poučení byla v ToR definována otázkou: Lze u projektu identifikovat specifický příklad dobré praxe? Má projekt
potenciál stát se vzorem pro vznik dalších podobných projektů, pro rozšíření na celonárodní úrovni, nebo se stát
inspirací pro další organizace?
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VŠ navštívily mediálně zajímavé osobnosti, jako např. v r. 201319, byla uspořádána tisková konference
nebo rozhovor do lokálních médií (rozhlas, tisk). Vliv této aktivity je patrný v Grafu č. 14, který ukazuje
počty mediálních výstupů týkajících se Letní školy.
Graf 14: Počet mediálních výstupů v českých médiích zmiňujících Letní školu rozvojové
spolupráce

Zdroj: Newton MediaSearch, 22.9.2017

11.2.

Průřezová kritéria

11.2.1. Řádná (demokratická) správa věcí veřejných
V žádné části projektu nebyl výrazný prostor na uplatňování tohoto principu. Na praktické úrovni
evaluační závěry neukazují ani jeho porušování, ani intenzivní prosazování. Absolventi všech tří částí
udávají mírné zvýšení znalostí občanské společnosti, demokratických principů a zásad transparentního
a zodpovědného vládnutí (viz grafy 15, 16 a 17). Většina absolventů LŠ pro VŠ v těchto tématech
vykazuje malé zvýšení (20, resp. 21 respondentů z 33); další 4, resp. 2 vykazují podstatné zvýšení. Toto
téma bylo tedy zahrnuto, ale spíše pouze doplňkově.
V případě Letní školy pro středoškoláky (viz graf 16) bylo toto téma zahrnuto také spíše okrajově;
zvýšení – ať už podstatné nebo malé – uvádí u obou témat necelá polovina respondentů.
Absolventi Semináře Aktuání výzvy toto téma nepovažovali za relevantní.

Graf 15: Zvýšení znalostí v průřezových tématech - sebehodnocení
absolventů LŠ pro VŠ
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro vysokoškoláky; vlastní výpočet 2017
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Jednalo se o keňského běžce Francise Karanju a ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka.
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11.2.2. Lidská práva vč. rovnosti mužů a žen
Podobně jako u předchozího principu nebyl na praktické výrazný prostor k propagaci – ani naopak
k porušování – principů lidských práv a genderové rovnosti. Jedinou výjimku tvořila aktivní snaha
realizátorů Letní školy pro středoškoláky o zapojení většího množství chlapců, kteří o účast na LŠ pro
SŠ měli podstatně menší zájem než dívky. To se dělo především propagací témat, o kterých realizátoři
soudili, že jsou pro chlapce přitažlivější; žádné kvóty na účast nastaveny nebyly.
Téma lidských práv bylo v programu obou Letních škol jedním z nejdůležitějších; podstatné či malé
zvýšení znalostí uvádí 26 z 33 absolventů LŠ pro VŠ a 24 z 29 absolventů LŠ pro SŠ (viz grafy 15 a
16). Absolventi Semináře Aktuální výzvy toto téma vnímali jako relevantní a většina z nich také uvedla
zvýšení svého přehledu v této oblasti.
Téma rovnosti mužů a žen natolik zahrnuto nebylo, i tak ale většina účastníků obou letních škol vykazuje
v této oblasti zvýšení svých znalostí (17 z 33 absolventů LŠ pro VŠ, 21 z 29 LŠ pro SŠ). Pro absolventi
Semináře Aktuální výzvy téma relevantní nebylo.

Graf 16: Zvýšení znalostí v průřezových tématech - sebehodnocení
absolventů LŠ pro SŠ
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Zdroj: Dotazník pro absolventy Letní školy pro středoškoláky; vlastní výpočet 2017

11.2.3. Ochrana životního prostředí
Na praktické úrovni byla ochrana životního prostředí reflektována zejména v oblasti ubytování
účastníků Letní školy pro SŠ, které bylo zajišťování v ekologickém středisku využívajícím obnovitelné
zdroje energie a pokročilé postupy nakládání s odpadem. Ostatní provoz probíhal standartním
způsobem.
Ochrana životního prostředí byla také důležitým obsahem obou Letních škol. V případě LŠ pro VŠ
označilo zvýšení svých znalostí 25 absolventů z 33 (8 absolventů podstatné, 17 absolventů malé). U LŠ
pro SŠ se uvedlo zvýšení 27 z 29 absolventů, z toho 12 podstatné a 15 malé. To koresponduje s výše
uveným zaměřením této akce nejen na rozvojová, ale i environmentální témata.
Pro absolventi Semináře Aktuální výzvy téma relevantní nebylo.

11.2.4. Hodnocení metodikou INESAN, s.r.o.
Průřezová kritéria byla také pilotně hodnocena pomocí nové metodiky, kterou v rámci programu Omega
Technologické agentury ČR připravil Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN, s.r.o. Výsledky
hodnocení ukazuje Tabulka 1, kompletní podklady jsou obsahem přílohy 8b.
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Tabulka 1: Výsledky hodnocení průřezových principů

12.

Závěry evaluace

12.1.

Relevance

Podle všech dostupných dat projekt plně odpovídá Národní strategii, především jejím dvěma dílčím
cílům týkajícím se mimoškolních aktivit a zájmové činnosti dětí a mládeže a vzdělávání dospělých
(osvěty). Prostřednictvím vhodně zaměřených a adekvátně prováděných aktivit tyto cíle také
v dostatečné míře naplňoval.
Všechny tři hlavní složky projektu byly také relevantní k zájmu účastníků, jejichž počty ve všech
hodnocených letech zhruba odpovídaly kapacitám programu. V případě obou Letních škol byl program
určen pro zájemce dosud příliš neorientované v problematice a poskytoval spíše základní přehled o
rozvojové problematice. Účastníci Letní školy pro vysokoškoláky přicházeli spíše se zájmem o dané
téma, středoškolští účastníci spíše se zvědavostí a zvídavostí. Semináře Aktuální výzvy se zúčastnili
především zájemci o dané téma, často také předchozí absolventi Letní školy pro středoškoláky. Celkové
zaměření všech akcí bylo účastníkům známé, organizační tým měl zároveň díky dlouhodobému
charakteru projektu a každoročním interně prováděným zpětným vazbám velmi dobrý přehled o
očekáváních účastníků.
Z těchto důvodů lze relevanci projektu hodnotit jako vysokou.

12.2.

Efektivnost

U všech tří hlavních složek projektu bylo zvýšení znalostí dosaženo v podstatné míře; nejmarkantnější
rozdíl lze pozorovat v případě Letní školy pro středoškoláky. Naopak relativně nejmenší zvýšení
znalostí uváděli absolventi Semináře Aktuální výzvy. U všech tří skupin platí, že k největšímu nárůstu
došlo u těch účastníků, jejichž počáteční znalosti byly nejnižší.
V případě kompetenčně orientovaného cíle, který se týkal schopnosti účastníků promyslet a zastávat
informované postoje v oblasti rozvojové spolupráce, došlo
•
•

v případě Letní školy pro vysokoškoláky k podstatnému zvýšení zájmu o danou problematiku
a k velmi omezenému nárůstu dovedností kritického myšlení;
v případě Letní školy pro středoškoláky k velmi podstatnému zvýšení zájmu a podstatnému
nárůstu schopností kritického myšlení, avšak jen k velmi omezenému nárůstu schopnosti
samostatné práce;
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•

v případě Semináře Aktuální výzvy ke spíše omezenému nárůstu zájmu i schopností kritického
myšlení.

Zástupci všech tří skupin zároveň uváděli, že je účast na hodnocených akcích inspirovala k novému
vlastnímu jednání (hodnotově orientovaný cíl). Nejčastěji se jednalo o zodpovědnou spotřebu a
sledování globálních témat; v případě Semináře Aktuální výzvy respondenti nejčastěji uváděli účast na
akcích týkajících se mezinárodních témat.
Na základě vysoké míry dosažených výstupů a místy vysoké, místy nižší míry dosažení výsledků,
hodnotíme celkovou míru efektivnosti jako spíše vysokou.

12.3.

Efektivita

V rámci kritéria efektivity byly posuzovány především úspornost ve finančním slova smyslu a účelnost
vynaložených metod a kapacit. Náklady projektu ve vztahu k jeho aktivitám a výstupům se jeví jako
adekvátní. Všechny tři hlavní složky Letní školy využívaly v práci s účastníky adekvátní pedagogické
a osvětové postupy. V rámci aktivit bylo spolupracováno s odborníky v daných oblastech; jejich využití
bylo odpovídající záměru úvodu do problematiky. Jako jediné podstatnější omezení z hlediska obsahu
se jeví zaměření se především na českou praxi rozvojové spolupráce bez výraznějšího zahrnutí globální
či mezinárodní perspektivy. Obsah přednášek nebyl z důvodu nedostatku vhodných materiálů hodnocen.
Na základě uvedeného lze efektivitu projektu hodnotit jako vysokou.

12.4.

Dopady

Rovina záměru nebyla v evaluaci hodnocena.

12.5.

Udržitelnost

V rámci udržitelnosti byla hodnocena míra, do níž přetrvávají přínosy pro cílové skupiny. Evaluační
šetření neprokázalo významný pokles dosažených výstupů ani výsledků v čase, a míru naplnění tohoto
kritéria tedy lze hodnotit – stejně jako míru efektivnosti – jako spíše vysokou.
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13.

Doporučení pro realizátora projektu

Zvážit opětovné začlenění Letní školy pro SŠ do
projektu 2019+

Stupeň závažnosti
doporučení20

Fáze PCM

1

Plánování /
Realizace

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

Stupeň závažnosti
doporučení
1

Fáze PCM
Plánování /
Realizace

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.

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

Stupeň závažnosti
doporučení

Fáze PCM

2

Realizace

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
20

1 – nejzávažnější, 2 – závažné, 3 – nejméně závažné
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rozměru ZRS, přitažlivost pro zájemce a případně i celkovou kvalitu Letní školy. Záměr českojazyčné 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.
Další doporučení byla vydána na systémové a procesní úrovni, příp. k druhému hodnocenému projektu
a jsou součástí relevantních částí evaluační zprávy.
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