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Co se dnes dozvíte?

CO JSOU EVALUACE A PROČ bychom je měli využívat?

Kdo je kdo v evaluacích (nejen) fondů EU

Konkrétní ukázky evaluací z praxe

Kam pro další inspiraci 



CO JSOU EVALUACE A PROČ bychom je měli využívat?



Evaluace jsou klíčovým nástrojem
pro dobré vládnutí a tvorbu politik. 



Využívají se pro hodnocení procesů, stejně 
jako dopady intervencí a programů či projektů



KDO JE KDO v evaluacích (nejen) fondů EU? 



10 evaluačních jednotek na 
řídících orgánech

Evaluační jednotka NOK

Evaluace na projektové úrovni

KDO JE KDO v evaluacích fondů EU



Realizovat evaluace

Podporovat a koordinovat evaluátory

Vytvářet evaluační komunitu 

ROLE EJ NOK



Několik příkladů evaluací V PRAXI



„Architektura“ pro přípravu fondů EU 2021+ 

Cílem bylo získat zkušenosti a evidenci ze zahraničí s 

různými typy implementačních struktur.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů a příklady dobré 

praxe.

Vytvořeny byly varianty a vhodné modely pro Česko

→ vstup do tvorby implementační struktury





Evaluace metodického prostředí

Cíl:

zjistit problémová místa

zdroje těchto problémů

příklady dobré praxe

Navržena řešení a úpravy, které byly využity pro nastavení 

nových metodik.

Design: desk reserch, 95 rozhovorů, dotazníkové šetření 





Indikátory spokojenosti

Co:

spokojenost s monitorovacím systémem

spokojenost s personální politikou a systémem odměňování

spokojenost s podmínkami pro práci

JAK: 5 dotazníkových šetření 

Výsledek:

→ podněty pro zlepšení pracovních podmínek

→ projekt SMART MMR: zefektivnění fungování úřadu



Vyhodnocením přínosů fondů EU
se aktuálně zabývají dvě evaluace MMR



Regionální

Výstupy a výsledky fondů EU  
v regionech

Přínosy integrovaných 
nástrojů

Realizace: 2020-2023

Metody: CIE, případové studie 
a další 

Tematická 

Dopady a efekty fondů EU z hlediska 
jednotlivých témat Dohody o partnerství

Příspěvky k socioekonomických trendům

Využití prostředků  REACT-EU

Realizace: 2021-2023

Nová metoda CR-SEQDD, expertní 
panely, statistické metody, případové 
studie 



První 
výsledky 
regionální 
evaluace
v číslech



jádrových oblastí

pražská aglomerace, 
krajská města, a jejich
zázemí a další regionální
centra

environmentálně
atraktivních regionů

Krkonoše, Jeseníky, 
Beskydy

oblastí strukturálně
postižených

Ostravsko, Liberecko

Kam směřují prostředky z fondů EU?



Shrnutí evaluací

Shrnutí výstupů vybraných evaluačních aktivit 

v oblasti fondů EU v Česku.

Cíl: předat přehlednou formou informace              

o hlavních zjištěních a doporučeních                       

z evaluačních zpráv.

www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-

cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/shrnuti-evaluaci

http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/shrnuti-evaluaci


Kam pro další INSPIRACI?



KNIHOVNA EVALUACÍ
www.dotaceeu.cz/knihovna-evaluaci

http://www.dotaceeu.cz/knihovna-evaluaci


Evaluační konference



K dispozici zde

www.dotaceeu.czwww.dotaceeu.cz/getmedia

/3ce5f6b9-24cc-4ac1-80d9-

9eb769203f5a/Pruvodce-

evaluatora_final_202007.pdf.aspx

http://www.dotaceeu.czwww.dotaceeu.cz/getmedia/3ce5f6b9-24cc-4ac1-80d9-9eb769203f5a/Pruvodce-evaluatora_final_202007.pdf.aspx


Evaluační podcasty
https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty 

16. díl: Jak se učit z chyb pomocí 
evaluace s Martinem Nekolou z 
Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy

15. díl: K čemu slouží evaluace ve 
fondech EU s Michaelou 
Mrózkovou z MŠMT

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty


Česká evaluační společnost

nezávislé sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi

podporuje a rozvíjí evaluační kapacity v Česku

zvyšuje společenskou prestiž evaluací

pořádá evaluační akce

evaluační konference (květen/červen)

semináře Úvod do evaluací (Evaluační minimum) a Plánování a řízení evaluací aj.

EvalCafé

vypracovala

Formální standardy provádění evaluací, Etický kodex evaluátora

WEB: https://czecheval.cz/

https://czecheval.cz/


Děkuji za pozornost 

Jana Drlíková, M.A.

jana.drlikova@mmr.cz

mailto:Jana.drlikova@mmr.cz

