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Anotace 

Diplomová práce se zabývá hodnocením výsledků v globálním rozvojovém 

vzdělávání. Vymezuje východiska a obsah globálního rozvojového vzdělávání 

a jeho očekávané výsledky. Popisuje a porovnává kvantitativní a kvalitativní 

metody zjišťování výsledků vzhledem k jejich schopnosti měřit skutečný 

přínos činnosti.  Upozorňuje na potřebu prokázat validitu a reliabilitu měření 

výsledků.   Vysvětluje roli hodnot, měřítek a ukazatelů v hodnocení. Dále se 

práce zabývá měřením přínosu konkrétně v oblasti globálního rozvojového 

vzdělávání. Poskytuje přehled uskutečněných měření výsledků v globálním 

rozvojovém vzdělávání podle míry jejich validity. Nabízí také přehled měřítek 

kvality používaných v globálním rozvojovém vzdělávání. Výzkumná část 

práce představuje výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak vybrané české 

organizace zabývající se globálním rozvojovým vzděláváním hodnotí výsledky 

své činnosti. Snaží se určit, co hodnocení výsledků usnadňuje a co mu naopak 

brání. Vychází při tom z kvalitativní analýzy rozhovorů a písemných materiálů, 

které organizace poskytly. 
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Summary 

Diploma thesis deals with the evaluation of results in global development 

education. It describes bases and content of global development education and 

its expected results. It compares quantitative and qualitative methods of 

measuring results considering their ability to measure real contribution of the 

evaluated activity. It highlights the need to demonstrate the validity and 

reliability of a measurement. It explains the role of values, criteria and 

indicators in the evaluation.  Furthermore, the thesis deals with the 

measurement of contribution specifically in the area of global development 

education. It provides an overview of measurements made in global 

development education according to their validity. It also offers a list of quality 

criteria used in global development education. The research part of the thesis 

presents the results of an investigation which aimed to determine how selected 

Czech organizations dealing with global development education evaluate the 

results of their activities. It tries to determine what facilitates the evaluation of 

results and what represents a barrier to it. It results from a qualitative analysis 

of interviews and written materials provided by the organizations. 
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Úvod 

 

Náklady, které byly ve světě doposud vynaloženy na boj s chudobou, jsou 

obrovské. Vzniklo mnoho organizací a v rámci nich nespočet projektů 

a programů, které si kladou za cíl vyřešit problémy chudých zemí. Představy 

o pomoci se proměňovaly. V současnosti jsou naděje ohledně řešení světových 

problémů vkládány do globálního rozvojového vzdělávání. Jak velká je šance 

na úspěch, záleží na kvalitě výsledků tohoto vzdělávání.  

Motivací pro napsání této práce pro mne byla osobní zkušenost 

s lektorováním programů globálního rozvojového vzdělávání. Jako lektorka 

jsem se opakovaně ptala sama sebe, jestli jsou výsledky, na kterých se podílím, 

kvalitní. Jinými slovy zajímalo mne, zda to, co dělám, dělám dobře. Zároveň 

jsem se už v minulosti zabývala tématem hodnocení. Rozhodla jsem se tedy, že 

zkusím napsat o tom, jak s nástrojem hodnocením pracovat na poli globálního 

rozvojového vzdělávání.  

Práci jsem pojala částečně jako přehled teoretických poznatků o globálním 

rozvojovém vzdělávání a hodnocení a zčásti jako praktickou ukázku toho, jak 

může být hodnocení v realitě pojato. Cílem je téma hodnocení v oblasti 

globálního rozvojového vzdělávání systematicky uchopit a vyplnit mezeru 

v česko-jazyčné literatuře zabývající se hodnocením výsledků globálního 

rozvojového vzdělávání a jejich kvalitou. K užitku však může být i lidem 

mimo oblast globálního rozvojového vzdělávání, protože popsaná teorie 

hodnocení je přenositelná do jakékoli oblasti. 
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1. Globální rozvojové vzdělávání a jeho 

předpokládané výsledky 

 

Záměrem této kapitoly je seznámit čtenáře s různými koncepty globálního 

rozvojového vzdělávání (dále jen GRV). Na úvod je popsáno, jak se měnilo 

uvažování o rozvoji a rozvojové pomoci, protože koncepty GRV jsou těmito 

proměnami ovlivněny. Další část kapitoly se již zaměřuje pouze na koncept 

GRV pojatý jako zvyšování kompetencí člověka učícího se žít v globalizujícím 

se světě spokojeně a zároveň odpovědně. Dále jsou představeny definice, cíle, 

témata, principy a předpokládané výsledky GRV s cílem umožnit čtenáři 

utvořit si představu o zakotvení i obsahu této oblasti vzdělávání.  

 

1.1. Proměny v chápání rozvoje 

Vývoj globálního rozvojového vzdělávání je provázán s vyvíjejícím se 

pojetím rozvoje, resp. rozvojové pomoci. Proto podávám stručný přehled toho, 

jak byl a je rozvoj chápán v posledních sedmdesáti letech. 

Po druhé světové válce americký prezident Truman poprvé použil slovo 

nerozvinutý (underdeveloped) pro chudé státy, čímž naznačil, že potřebují 

pomoci, aby podmínkám zaostalosti unikly.1 Udal tak směr dalšímu vývoji 

vztahů mezi bohatými a chudými státy světa. Inicioval novou éru snah 

pochopit a vyřešit problémy chudých zemí. Tyto snahy vycházely 

z tzv. modernizační teorie, jež byla první teoretickou perspektivou, která 

vznikla, aby analyzovala a vysvětlila problémy nerozvinutých zemí 

a představila jejich řešení. Klíčovou myšlenkou modernizační teorie byl 

koncept modernity.2 V ekonomické oblasti tento koncept znamená 

industrializaci, urbanizaci a rozvoj nových technologií, v sociální a kulturní 

oblasti převahu racionálních a vědeckých přístupů k porozumění světu 

                                                 
1 ESTEVA, The Development Dictionary, 6-11 
2 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 27 
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a pokroku.3 Modernizační teorie vychází ze zkušenosti bohaté západní 

společnosti, kdy se ze zemědělských společností začaly postupně vyvíjet 

industrializované země. Podle modernizační teorie chudé země musí nastoupit 

stejnou cestu rozvoje, jakou podnikly vyspělé země.4 a to jak v ekonomické, 

tak politické oblasti.  

Pojetí rozvoje, které převažovalo zejména v průběhu 50. a 60. let, je tedy 

spojováno s prosazováním ekonomického růstu a politické demokracie. 

Předpokladem tohoto pojetí bylo, že větší bohatství zajistí také lepší zdraví, 

vzdělání a celkově lepší kvalitu života. Proto je v tomto období kladen důraz 

hlavně na akumulaci kapitálu, růst investic a hrubého domácího produktu. 

Modernizační teorie vzhlížela k bohatým industrializovaným zemím jako 

poskytovatelům finančních zdrojů a technické expertízy a iniciátorům 

programů, které povedou k ekonomickému růstu nerozvinutých zemí.5 

Optimismus vyspělých států vůči tomuto přístupu k rozvoji začal opadat 

koncem 60. let, protože nedošlo k slibovanému přílivu financí do chudých 

zemí z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Namísto toho byly 

chudé země zaplaveny kapitálem soukromých zahraničních firem. Navíc 

většinu exportu z těchto zemí tvořily primární komodity (nerostné suroviny, 

zemědělské produkty) a průmysl se zde příliš nerozvíjel. Z toho vyplývá, že 

v těchto zemích nemohly vzniknout dostatečné podmínky pro ekonomický ani 

sociální rozvoj. V 70. letech se situace ještě zhoršila. V roce 1973 došlo 

k prudkému nárůstu cen ropy, ale na druhé straně k dlouhodobému poklesu cen 

ostatních komodit. To mělo dopad především na chudé země, které byly 

primárními producenty těchto komodit. Naopak země, které těžily z prodeje 

ropy, nashromáždily velké množství kapitálu, který uložily do komerčních 

bankovních institucí. Tyto banky zaměřily svou pozornost na chudé země, 

protože ekonomická recese v bohatých zemích (částečně způsobená ropnou 

krizí) snížila jejich poptávku po půjčkách. Nabízené půjčky byly poměrně 

levné, a tudíž bylo pro mnoho chudých zemí těžké je odmítnout. Na konci 

                                                 
3 WILLIS, Theories and Practices of Development, 2 
4 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 28 
5 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 28 



 

11 

70. let se však bohaté země začaly vzpamatovávat z ekonomické recese, což 

mělo za následek nárůst úrokových sazeb těchto půjček. Poptávka po 

komoditách také nevzrostla a zároveň rostl protekcionismus6 v bohatých 

zemích vůči exportu z chudých zemí. Snižovala se rovněž míra zahraničních 

investic v chudých zemích a přestala se navyšovat míra rozvojové pomoci. 

Chudé země začaly mít problémy se splácením dluhů, a proto se banky 

rozhodly půjčování zastavit. Tak v 80. letech vznikla tzv. mezinárodní dluhová 

krize.7  

Krize 70. a 80. let byla příležitostí k prosazení myšlenky volného, státem 

neregulovaného trhu, který měl vyřešit problémy s krizí spojené. V 70. letech 

tuto myšlenku prosazoval americký prezident Ronald Reagan a britská 

premiérka Margaret Thatcherová. Ekonomika začala být liberalizovaná 

a deregulovaná a funkce vlády byly omezeny.8 Tento politický a ekonomický 

směr je označován jako neoliberalismus. Prosazuje ekonomiku založenou na 

volném trhu, omezenou vládu, volný obchod, deregulaci a privatizaci. Dluhová 

krize 80. let byla možností prosadit neoliberalistická opatření skrze 

tzv. programy strukturálního p řizpůsobení, které definovaly žádoucí 

hospodářskou politiku zemí ohrožených bankrotem pro svou neschopnost 

splácet.9 Tyto programy však vedly většinou k dalšímu zhoršení situace 

chudých zemí.  

 

                                                 
6 Protekcionismus neboli ochranářství je hospodářská politika státu, ve které jde o ochranu 
vnitřního trhu (produktů, služeb nebo pracovníků) před zahraniční konkurencí. Používají se 
k tomu různé ekonomické nástroje – dovozní cla a kvóty, výrobní a exportní dotace pro 
domácí producenty apod. Protekcionismus odporuje myšlence volného mezinárodního 
obchodu. 
7 HEWITT, Poverty and Development in the 21st Century, 293-300 
8 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 28-29 
9 Tyto programy jsou kombinací „hospodářsko-politických opatření, která musí 
uskutečňovat země… oplátkou za kredity Mezinárodního měnového fondu (IMF) a Světové 
banky (WB). Předepsaná opatření (tzv. kondicionality) se týkají rozpočtové, finanční a 
obchodní politiky a politiky trhu práce a představují dalekosáhlé zásahy do hospodářských, 
politických a společenských struktur zemí, přijímajících kredity. … řídí se neoliberálním 
modelem rozvoje a sázejí na co nejširší uplatnění principů tržního hospodářství. 
Hospodářské stability a rozvoje má být dosaženo posílením soukromého hospodářství, 
zapojením do světového trhu a prostřednictvím přímých zahraničních investic.“ 
WALTHER, Programy strukturálního přizpůsobení, [online] 
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„Náhlé a široké otevření národního hospodářství, jednostranná podpora exportu 

a dalekosáhlé rušení státních regulací mělo za výsledek jen malé a nerovnoměrně 

rozdělené úspěchy růstu. Zároveň dále narostlo zadlužení těchto zemí.“10  

 

Programy strukturálního přizpůsobení rovněž určily nový rámec rozvojové 

pomoci. Ta už nebyla rozvojem na národní úrovni usilujícím o zvýšení 

produktivity a životního standardu, ale proměnila se ve snahu integrovat 

rozvojové země do rozvíjející se světové ekonomiky řízené principy 

neoliberalismu. 

Už od 60. let se ozývaly hlasy, které kritizovaly model rozvoje založený na 

ekonomickém růstu. i když k růstu ekonomiky v některých zemích došlo, 

ukázalo se, že ke zlepšení životních podmínek to nestačí. Jinými slovy, ačkoli 

dojde k růstu ekonomiky, chudoba může přetrvat. Proto kritika zdůrazňovala 

naplnění základních životních potřeb ruku v ruce s ekonomickým rozvojem. 

v roce 1962 Ekonomická a sociální rada OSN doporučila integraci obou 

aspektů rozvoje. Na konferenci Mezinárodní organizace práce v roce 1976 byl 

prosazován přístup založený na uspokojení základních potřeb usilující 

o dosažení určitého standardu života do konce století. Tento přístup uznal, že 

ekonomický rozvoj nevymýtí hlad a utrpení.11 Kritika ekonomického modelu 

rozvoje poukazovala také na rostoucí devastaci přírodního prostředí ve snaze 

dosáhnout ekonomického růstu a s ním spojené stále větší spotřeby. 

Rozvojová pomoc byla kritizována také pro zištnost, se kterou ji státy 

poskytovaly. Motivy pomoci byly geopolitické (získat spojence), bezpečnostní 

(např. prevence terorismu), obchodní (nastavit mezinárodní obchod tak, aby 

vyhovoval potřebám bohatých států – využívání levné pracovní síly a surovin 

z chudých zemí, protekcionismus vůči produktům z těchto zemí) a finanční 

(udržet dlužníkovu schopnost splácet) či jiné.  Alternativou bylo směřovat 

bilaterální pomoc na zlepšení vzdělávání, zdravotní péči atd. a realizaci této 

pomoci svěřit do rukou nevládních neziskových organizací (NNO). Tato forma 

rozvojové pomoci se uskutečňuje od 90. let dodnes. 

                                                 
10 WALTHER, Programy strukturálního přizpůsobení, [online] 
11 ESTEVA, The Development Dictionary, 13-15 
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Ve druhé polovině 90. let však byla role NNO jako poskytovatele rozvojové 

pomoci zpochybněna. Objevovaly se obavy, že administrativní zázemí NNO 

a jeho financování konzumují více zdrojů, než by odpovídalo rozsahu a dopadu 

jejich činnosti. Rostly také pochybnosti o jejich nezávislosti na vládě vzhledem 

k tomu, že jejich činnost je financována z vládních zdrojů. NNO mohou dobře 

pracovat na lokální úrovni, být flexibilní, rychlé a tvořivé, jejich dopad však 

bývá omezen na malou skupinu obyvatel a problémy na vyšších úrovních 

společenského systému zpravidla neovlivní. Mají omezené zdroje, čímž může 

být omezena jejich ochota komunikovat s jinými NNO, stávají se někdy spíše 

rivaly než partnery. To vše v neprospěch těch, kterým se snaží pomoci. 

Problémem také je, že NNO často nepracují s těmi nejchudšími z nejchudších, 

ale s těmi, kteří mají alespoň nějaké zdroje (např. v případě projektů 

zaměřených na mikro-půjčky), protože je to snazší. Jiné námitky je obviňují 

z toho, že jejich zaměření na sociální projekty funguje jako nástroj ke zmírnění 

negativních dopadů neoliberálních politik 80. let, a tak potlačuje kritické 

hlasy.12  

Rozvojová pomoc může vytvářet vnitřní nerovnosti mezi venkovskými 

a městskými oblastmi, ale také sociální nerovnosti (např. ženy jsou vyloučeny 

z mnoha výhod, které rozvoj přináší, nebo etnické skupiny mohou být 

vyloučeny z plánování rozvojových projektů). K problematickým bodům 

zahraniční rozvojové pomoci patří, že západní model rozvoje je ukazován jako 

cesta hodná následování, čímž je nepřímo naznačena nadřazenost západní 

civilizace, a zároveň je tak většina světové populace označena jako masa 

obyvatel zaostalých zemí, čímž je zcela ignorována její různorodost. Uvedená 

nadřazenost brání tomu, aby vztahy v rámci rozvoje mezi donory z globálního 

Severu a příjemci pomoci z globálního Jihu13 byly skutečně založeny na 

rovnosti.  

                                                 
12 PETRAS, Journal of Contemporary Asia, 429-440 
13 „Země tzv. chudého globálního Jihu jsou charakterizované nestabilní politickou 
a ekonomickou situací doplněnou o aspekty demografické (výrazný populační růst), 
ekologické (přírodní katastrofy: extrémní sucha, hladomory), ale i psychologické (přirozená 
touha člověka získávat, poznávat nové atd.). Oproti tomu globální Sever tvoří země 
tzv. bohatého severu, charakteristické politickými svobodami, stabilitou a víceméně 
prosperující ekonomikou.“ VARIANTY, Globální Jih a globální Sever, [online] 



 

14 

Za šířením západního modelu modernity ve světě rozvojovou pomocí je 

někdy spatřována snaha, aby se „západní“ člověk cítil jako doma, ať už se 

pohybuje kdekoli ve světě. Tento pocit totiž vyžaduje vyloučení 

nepředvídatelného, čehož je možné dosáhnout tím, že je odstraněno vše cizí. 

„Myšlenka rozvoje slibuje, že bude možné cítit se jako doma kdekoli na světě. 

Pomoc je rozšířena v zájmu úspěchu něčí (západní) civilizace. Slouží 

k potvrzení a zabezpečení standardů normality povýšených na úroveň světové 

platnosti.“14 

Kritika rozvojové pomoci se doplňuje argumentem, že už tu není období 

studené války, kde pomoc sloužila k prosazení geopolitických zájmů. Nejsou tu 

ani státy, které se právě osvobodily od nadvlády kolonialismu, aby znovu byly 

ovládnuty rozvojovou pomocí. Chudoba a bohatství jsou rozmístěny stále více 

nerovnoměrně. Obrovské rozdíly nejsou jen mezi bohatými a chudými státy, 

ale také mezi obyvateli jednoho státu. Je tu proces globalizace, který propojuje 

producenty i spotřebitele všude po světě. Neexistuje už svět vyspělých 

a zaostalých zemí, ale jeden propojený svět.15 Myšlenka rozvojové pomoci 

bohatých států vůči chudým zemím ztratila aktuálnost.  

Ačkoli popsaný model rozvoje vycházející z myšlenky modernismu selhává 

vzhledem k cíli vymýcení chudoby a nerovností a navíc je terčem výše 

uvedené kritiky, stále mezi poskytovateli rozvojové pomoci převládá. A to 

i přesto, že mnozí z nich tomuto modelu nevěří. Příčinou může být, že 

alternativní způsoby řešení chudoby a nerovností se nedokázaly prosadit. Je 

však možné, že alternativní přístupy k rozvoji ani nenabízejí nové koncepty 

rozvoje, pouze zpochybňují jeho prostředky, aktéry a procesy. 

Existuje alternativa rozvoj odmítnout. Zastánci tohoto postoje se hlásí k tzv. 

post-rozvojové škole16, která odmítá koncept modernity, ale také samotný 

koncept rozvoje. Je ovlivněna zejména myšlenkami Michela Foucaulta o moci 

a diskursu, myšlenkami Edwarda Saida o orientalismu a imperialismu, 

myšlenkami postmodernismu, poststrukturalismu, postkoloniálních studií, 

                                                 
14 GRONEMEYER, The Development Dictionary, 60-61 
15 KRAUSE, Key Note Speech, 4 
16 ALLEN, THOMAS, Poverty and Development: into the 21st Century, 28 
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dekonstrukce, kulturních, feministických a environmentálních studií. Prvního 

plnohodnotného vyjádření se post-rozvojové škole dostalo v publikaci Artura 

Escobara Encountering Development.17 Výchozím bodem post-rozvojového 

uvažování je realita současného globálního Jihu po půl století neúspěšných 

rozvojových snah. Bohatství, kterého měli všichni dosáhnout skrze neoliberální 

globalizaci, je vyhrazeno pouze pětině světové populace a ekologická krize 

brání tomu, aby celý svět mohl žít způsobem života bohatých zemí. Jak 

vysvětlit toto selhání a jak se postavit k řešení současné situace? Post-

rozvojová škola se na tyto otázky snaží nalézt odpovědi.  

Hledání odpovědí vychází z Foucaultova pojetí diskursu jakožto používání 

jazyka pro účely, které mají co do činění s mocenskými vztahy mezi lidmi. 

Jazyk není neutrálním prostředkem k předávání informací a komunikaci. Je 

nástrojem uspořádání mocenských vztahů. Společnosti si vytvářejí vlastní 

diskursy. Vlastní se vymezuje démonizováním ostatních. Edward Said na 

Foucaulta navázal tím, že orientalismus (diskurs o Východu) označil za 

evropskou reprezentaci Východu, která pomohla definovat Západ jako 

protikladný obraz. V orientalismu je Východ považován za primitivní, hrubý, 

pověrčivý a tajemný, protože Západ je vyspělý, civilizovaný, vědecký 

a progresivní.18 Tudíž teorie post-rozvojové školy říká, že koncepty modernity, 

rozvoje a nerozvinutého světa jsou součástí rozvojového diskursu – kulturního 

a politického konstruktu, který oslavuje nadřazenost vyspělého světa a který 

redukuje ostatní lidi, národy a kultury na „jiné“, odlišné, podřízené a poddajné. 

Post-rozvojová škola analyzuje tento diskurs jako efektivní nástroj vykonávání 

moci. Zaměřuje se také na kulturní kritiku ekonomiky jako pilíře západní 

modernity. Zpochybňuje její přiměřenost pro kultury globálního Jihu vzhledem 

k její ekologické neúnosnosti. Jedná se o složitý úkol, jelikož myšlenka rozvoje 

založeného na modernizaci je hluboce zakořeněna v myšlení lidí. Zároveň 

post-rozvojová škola hledá, čím tento diskurs nahradit. Navrhuje, že poznání 

má pramenit „odspoda“, tedy od sociálních hnutí tvořených lidmi zasaženými 

a trpícími chudobou, nerovností, utlačováním a vykořisťováním. „Důležitým 

                                                 
17 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 42 
18 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 43-44 
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cílem je proměnit objekty rozvojového diskursu v subjekty jejich vlastní 

historie.“19 

Teoretické úvahy o diskursu by neměly odvrátit pozornost od konkrétních 

potřeb lidí, jejich utrpení a chudoby. „…nespravedlnost a chudoba, kterými 

/lidé z chudých zemí/ trpí, nejsou osobní, ale strukturální a kulturní, včleněné 

do samotných struktur jejich společností a podporované hodnotami a postoji 

jejich kultur“.20 Proto zastánci post-rozvojové školy usilují též o strukturální 

změny v uspořádání politiky, ekonomiky a kultury. Věří, že ekonomika má být 

založena na solidaritě a reciprocitě. Jakákoli nová forma vládnutí musí hájit 

rovnost a participaci. Nebýt hierarchická a centralistická, ale sebe-organizující 

a přizpůsobivá, tvořená sítí propojených komunit respektujících pluralitu 

hodnot a usilujících o spolupráci.21 

 

1.2. Koncepty globálního rozvojového vzdělávání 

 

Johannes Krause22 zmiňuje tři různá pojetí (sub-koncepty) GRV, která jsou 

svázána s proměnami pojetí rozvoje, o kterých bylo pojednáno v předchozí 

podkapitole: 

 

1. GRV jako podpora rozvojové pomoci – Toto pojetí lze datovat do 

doby, kdy první státy začaly být donory pomoci chudým zemím. 

Motivací pro GRV byla především propagace rozvojové pomoci mezi 

obyvateli dárcovských zemí a získání jejich morální a finanční podpory. 

GRV i rozvojová pomoc hledaly řešení chudoby v rámci chudých zemí.   

2. GRV jako kampaně a zasazování se za něco23 – Ve chvíli, kdy si 

někteří uvědomili, že poskytování rozvojové pomoci v rámci globálního 

Jihu není dostatečné pro řešení rozvojových problémů, že je potřeba, 

                                                 
19 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 46 
20 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 46 
21 LITONJUA, Journal of Third World Studies, 49 
22 KRAUSE, Key Note Speech, 3 
23 V angličtině je používán termín „campaigning and advocacy“. 
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aby bylo doprovázeno změnou světového ekonomického systému, se 

GRV začalo orientovat na iniciaci procesů v rámci globálního Severu 

zaměřených na transformaci vzorců produkce a spotřeby, změnu 

politického systému, prosazení ekologicky šetrných přístupů. 

3. GRV jako globální učení – o něco později začalo být jasné, že zásadní 

změny potřebují delší časový rámec a pečlivě koncipovaný vzdělávací 

proces. Globální témata začala být považována za běžnou součást života 

každého občana, ne jako něco, co je mu vzdálené, a proto by měl mít 

každý přístup ke globálnímu vzdělávání. GRV se tak stále více a více 

stávalo součástí formálního vzdělávání a školních osnov. Hlavní důraz 

GRV jako globálního učení je kladen na rozvoj individuálních 

schopností učícího se porozumět globalizované společnosti a jednat 

informovaně a odpovědně.  

Bourn říká, že koncept zaměřený na rozvoj schopností učícího se je o:  

 

- „Uznání hodnoty učení se o odlišných perspektivách a přístupech. 

- Vybavení učícího se schopností ptát se a rozvinutí schopnosti získávat 

informace a kriticky přemýšlet o množství sociálních, ekonomických 

a kulturních vlivů. 

- Zdůraznění důležitosti pozitivní společenské angažovanosti a hledání 

řešení. 

- Uznání dopadu globalizace na lidské životy a potřeby vybavit je schopností 

porozumět rychle se měnícímu světu. 

- Poukazování na síly, které působí sociální a ekonomickou změnu.“24 

 

Historicky tedy došlo k posunu od chápání GRV hlavně jako podpory 

rozvojové pomoci k pojetí GRV jako globálního učení. Tento vývoj lze 

zaznamenat mimo jiné v dokumentu Building support for development 

vydaném v roce 1999 vládou Velké Británie. Dokument rozvíjí strategii 

globálního rozvojového vzdělávání vycházející z přesvědčení, že: 

 

                                                 
24 BOURN, Policy and Practice: A Development Education Review, 23 
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„…povědomí o rozvoji nedosáhlo průlomu ve veřejném mínění, kterého 

v současné době dosáhlo například environmentální vzdělávání. Máme-li 

dosáhnout tohoto průlomu, řešení spočívá v překročení postojů k rozvoji 

založených na slitování a soucitu a v podpoře skutečného pochopení naší vzájemné 

závislosti a relevance rozvojových otázek pro každodenní život obyvatel. Musíme 

posílit důvěru veřejnosti a podporu pro boj proti globální chudobě a poznání, že na 

tom záleží naše budoucnost, že pokrok je možný a že chování každého z nás může 

způsobit změnu.“25 

 

Ačkoli v současnosti stále existují programy GRV zaměřené především na 

propagaci rozvojové pomoci, většina aktérů GRV, ve formálním i neformálním 

vzdělávání, se přiklání konceptu globálního učení, kde v centru pozornosti stojí 

globalizující se svět a schopnost žít v tomto světě, ve kterém se setkáváme 

s růzností a odlišností názorů, povah, kultur či informací a komplexností 

sociálních, politických a ekonomických vztahů. Toto chápání reflektují stěžejní 

dokumenty GRV posledních let. Mezi nimi například Obecné zásady 

globálního vzdělávání, které v GRV vidí odpověď na potřebu dát žákům 

prostor a kompetence reflektovat a sdílet vlastní názory a roli v globální 

propojené společnosti, potřebu porozumět a diskutovat o komplexních vztazích 

a potřebu nalézt nové způsoby myšlení a jednání, které by nové realitě světa 

odpovídaly.26  

Současnou převahu pojetí GRV jako globálního učení lze rovněž podložit 

výsledky průzkumu mezi členy evropských národních platforem GRV, který 

zjišťoval důvody, proč je v jednotlivých zemích GRV realizováno. Účastníci 

výzkumu měli na výběr z osmi možných odpovědí. Nejčastější odpovědí bylo, 

že GRV je realizováno proto, že přispívá ke kritice globální nespravedlnosti 

a chudoby. Nejméně často účastníci vybrali odpověď, že GRV slouží 

k informování o rozvojové pomoci.27 

                                                 
25 DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Building Support for 
Development, 1 
26 CABEZUDO, Global Education Guidelines, 10 
27 RAJACIC, DEAR in Europe, 115 
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Pojetí GRV jako kampaní a zasazování se za něco má ke globálnímu učení 

blízko. Přesto je užitečné oba koncepty od sebe oddělit, jelikož jejich zaměření 

a cíle jsou odlišné. GRV jako globální učení je založeno spíše pedagogicky 

a konstruktivisticky, GRV jako kampaně a zasazování se o něco naopak 

aktivisticky a normativně.28 Většina dokumentů hovořících o GRV koncept 

kampaní a zasazování se za něco primárně nezmiňuje, protože pracuje 

s pedagogickým přístupem ke GRV. Nicméně uznává návaznost a vzájemnou 

synergii obou konceptů. Podobný přístup zaujímá i tato diplomová práce. 

 

1.3. Definice globálního rozvojového vzdělávání 

 

Definice GRV vychází vždy z určitého pojetí GRV, jehož tři základní 

varianty byly představeny výše. Následující výčet definic se zaměřuje na 

nejvíce používaná vymezení GRV a záměrně nezmiňuje definice vycházející 

z chápání GRV jako podpory rozvojové pomoci, které je většinou aktérů GRV 

považováno za nelegitimní. Spojujícím prvkem uvedených definic je důraz na 

pochopení globálních souvislostí a problémů a na rozvinutí schopností 

a motivace reagovat na ně. 

 

Maastrichtská deklarace globálního vzdělávání: 

„Globální vzdělávání je vzdělávání, které otevírá lidem oči a mysl pro realitu 

světa, a probouzí je k tomu, aby usilovali o větší spravedlnost ve světě, o rovnost 

všech lidí a lidská práva pro všechny.“29 

 

Evropský konsensus o rozvojovém vzdělávání: 

„Záměrem rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti je umožnit všem 

obyvatelům Evropy celoživotní přístup k informacím o problémech celosvětového 

rozvoje a o místním a osobním významu těchto problémů, poskytnout jim možnost 

těmto problémům porozumět a umožnit jim rovněž uplatňovat práva a odpovědnost 

                                                 
28 RAJACIC, DEAR in Europe, 119 
29 O´LOUGHLIN, WEGIMONT, Globální vzdělávání v České republice, 37 



 

20 

obyvatel vzájemně závislého a měnícího se světa tím, že se budou moci podílet na 

vytváření spravedlivého a udržitelného světa.“30 

 

Evropská monitorovací zpráva o rozvojovém vzdělávání „DE Watch“: 

„Rozvojové vzdělávání přispívá k informovanosti a kritickému zapojení obyvatel 

do globálních témat a poskytuje jim kompetence pro to, aby žili jako aktivní 

a odpovědní členové svých místních společenství a světové společnosti.“31 

 

Obecné zásady globálního vzdělávání souhlasí s předchozími dokumenty, 

ale zdůrazňují, že nejde řešit pouze minulost a současnost, ale je třeba mít také 

globální vizi do budoucna: 

„Globální vzdělání není pouze o globálních tématech, světových problémech a jak 

nalézt řešení. Je také o tom, jak si představit společnou budoucnost s lepšími 

životními podmínkami pro všechny, spojujíce lokální a globální perspektivu, a jak 

tuto vizi udělat reálnou a možnou.“32 

 

Důraz na orientaci na budoucnost klade také Charta globálního vzdělávání. 

Navíc však dává přednost rozvoji dovedností a postojů před získáním znalostí 

o globálních procesech: 

„Globální vzdělávání se soustřeďuje na globální učení, které rozvíjí schopnosti 

porozumět, cítit a jednat na pozadí mnoha vzájemných závislostí a které je 

orientováno na budoucnost. Ačkoli globálního učení nelze dosáhnout bez 

odborných znalostí, získání znalostí není jeho předním cílem. Globální učení 

usiluje především o rozvinutí schopností rozhodovat o vlastním životě, 

kompetentně se účastnit v sociálních procesech a vyjadřovat solidaritu s těmi, 

jejichž základní práva jsou porušována.“33 

 

Obsáhlá, ale zahrnující vše podstatné, je definice GRV obsažená v české 

Národní strategii GRV pro období 2011-2012: 

                                                 
30 EUROPEAN MULTI STAKEHOLDER STEERING GROUP ON DEVELOPMENT 
EDUCATION, Evropský konsensus o rozvoji, 5 
31 KRAUSE, DE Watch, 3 
32 CABEZUDO, Global Education Guidelines, 14 
33 CABEZUDO, Global Education Guidelines, 76 
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„Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá 

k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých 

zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, 

environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti 

a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně 

se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové 

vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni 

lidé možnost žít důstojný život.“34 

 

 

1.4. Cíle globálního rozvojového vzdělávání 

 

Každý program GRV si může stanovit své specifické cíle. Ty však 

v konečném důsledku budou mít svůj základ v některém z obecných cílů GRV, 

mezi něž patří: 

• Překonat nespravedlnost a chudobu a působit ve prospěch 

udržitelného rozvoje 

Tento cíl se explicitně objevuje ve většině definic GRV. Jako další příklad lze 

uvést definici evropské konfederace neziskových organizací pro humanitární 

pomoc a rozvoj (CONCORD): 

„Rozvojové vzdělávání podporuje plné zapojení všech obyvatel do celosvětového 

vymýcení chudoby a boje proti exkluzi. Snaží se působit ve prospěch 

spravedlivějších a udržitelnějších ekonomických, sociálních, environmentálních, na 

lidských právech založených národních a mezinárodních politik.“35 

 

                                                 
34 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, Národní strategie GRV pro období 2011-
2015, 5 
35 RAJACIC, DEAR in Europe, 104 
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• Zvyšovat povědomí o globálních problémech, jejich příčinách 

a možných způsobech řešení 

Bojovat proti nespravedlnosti a chudobě a usilovat o udržitelný rozvoj 

vyžaduje znalost globálních podmínek, jestliže se má předejít nahodilým 

a povrchním řešením. To znamená mít přehled o aktuálním dění a problémech 

ve světě a rozumět pojmům jako je rozdělení bohatství, populační růst, typy 

rozvoje, dopad lidských činností na životní prostředí, mezinárodní napětí, 

lidská práva, negramotnost, zdravotní rizika apod. Poté lze kriticky přistoupit 

ke hledání příčin problémů a jejich řešení. 

  

• Získat schopnost myslet systémově 

GRV usiluje o to, aby uvědomění si příčin globálních problémů a hledání jejich 

řešení i celkové porozumění fungování světa vycházelo z chápání světa jako 

vzájemně propojeného systému na všech možných úrovních – prostorové 

a časové úrovni i úrovni problémů. Jinými slovy naše orientace ve světě 

i řešení globálních problémů je založeno na naší schopnosti vidět, že vše se 

vším souvisí, a proto to, co je důsledkem něčeho, je zároveň i příčinou něčeho 

dalšího.36 

 

• Uvědomit si souvislost mezi chováním lidí z vyspělých států 

a problémy lidí ze zemí chudých 

Tento cíl souvisí s předchozím cílem tak, že poukazuje na propojenost příčin 

a důsledků. Přesto je dobré uvést ho zvlášť, protože upozorňuje na osobní 

relevanci této propojenosti neboli možnost tuto propojenost ovlivňovat svým 

chováním a způsobem života. Apeluje na osobní odpovědnost vyplývající 

z propojenosti světa. Požaduje, aby rozhodnutí byla přijímána s ohledem na 

globální přítomnost i budoucnost. 

 

                                                 
36 PIKE, SELBY, Globální výchova, 301 
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• Přijmout jinakost 

Větší propojenost světa přináší také setkání s odlišností – jazykovou, etnickou, 

rasovou, politickou, náboženskou aj. Cílem GRV je vést k přijetí této odlišnosti 

jako něčeho, co není ohrožením. Snaží se tak předcházet vzniku předsudků 

a konfliktů. Podporuje zároveň promýšlení různých pohledů na komplexní 

realitu světa a schopnost tyto jiné pohledy přijmout.  

 

• Řešit konflikty nenásilnou cestou 

GRV se snaží předcházet konfliktům tím, že učí respektu a vzdělává o lidských 

právech a rovnosti. Nicméně bere na vědomí, že přesto mohou vznikat 

konflikty. Proto současně podporuje rozvoj schopností vedoucích 

k nenásilnému řešení konfliktů. 

 

• Přijmout odpovědnost za svět a aktivně se podílet při řešení 

problémů 

Pro naplnění prvního z uvedených cílů - překonat nespravedlnost a chudobu 

a působit na udržitelný rozvoj – je důležité dosažení ostatních cílů, které byly 

uvedeny výše. Dosažení těchto cílů však musí být současně doprovázeno 

postojem odpovědnosti za svět a ochotou aktivně se podílet při řešení 

problémů, protože skrze ně dojde k praktickému využití toho, čeho bylo 

předchozími cíly dosaženo. Důležitost GRV spočívá zejména ve schopnosti 

„pomoci lidem pochopit jejich roli a individuální a kolektivní odpovědnost 

jakožto aktivních členů globální komunity ve smyslu angažovanosti pro 

sociální a ekonomickou spravedlnost pro všechny a ochrany a obnovy 

zemských ekosystémů“ 37. 

 

• Žít naplňující život v 21. století 

GRV není orientováno pouze na zlepšení podmínek v okolním světě účastníka 

vzdělávacího procesu, ale přispívá zároveň k tomu, aby i on mohl žít naplňující 

                                                 
37 CABEZUDO, Global Education Guidelines, 17 



 

24 

život v radikálně se měnícím světě. Pomáhá rozvinout schopnosti a postoje, 

které vedou k vyrovnání se s nároky, které jsou na člověka v globalizujícím se 

světě nově kladeny. Jedná se například o schopnost kriticky pracovat 

s informacemi, které člověk přijímá z různých druhů médií. Nebo například 

o schopnost rozhodovat se mezi stále rostoucím množství alternativ či ve velmi 

komplexních otázkách. Dále o schopnost přizpůsobovat se častým změnám 

a chápat jejich potenciál apod. 

 

• Pochopit a upevnit osobní, místní a globální identitu 

K naplňujícímu životu patří rovněž uchopení vlastní identity. Propojenost světa 

a z ní vyplývající setkání se s odlišností vyvolávají potřebu určit svou vlastní 

identitu – pochopit své místo ve světě. Charta globálního vzdělávání říká, že 

GRV má podporovat uvědomění si a přijetí vzájemné závislosti a ovlivňování, 

které určují naše místní, regionální a národní identity v globálním kontextu.38 

To od GRV vyžaduje rozvíjet schopnosti zacházet s nejednoznačností 

a dovednosti vytváření vlastního systému hodnot. 

 

1.5. Témata globálního rozvojového vzdělávání 

 
Mezi hlavní témata, kterými se GRV zabývá, patří: 

 

• Globální občanství 

• Globalizace a vzájemná závislost – na úrovni ekonomické, kulturní, 

sociální, politické 

• Migrace 

• Mezinárodní instituce 

• Lidská práva 

                                                 
38 CABEZUDO, Global Education Guidelines, 78 
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• Globální problémy – chudoba, podvýživa, negramotnost, zdravotní 

problémy, populační růst, ekologické problémy apod. 

• Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

• Udržitelný rozvoj 

• Životní prostředí 

• Sociální spravedlnost a rovnost 

• Mír a konflikty 

• Demokracie 

• Různost 

• Jídlo a zemědělská produkce 

• Hospodaření s přírodními zdroji a energetická produkce 

• Technologický pokrok a jeho možnosti a rizika  

 

Z témat je zřejmé, že GRV má blízko k ostatním výchovám jako je výchova 

k lidským právům, multikulturní výchova, environmentální výchova či 

výchova k občanství. Obsah i metody GRV a těchto výchov se často 

překrývají. Nicméně rozdíl mezi GRV a jednotlivými výchovami spočívá 

v tom, že GRV je komplexní vzdělávání v tom smyslu, že otázky, kterými se 

jednotlivé výchovy zabývají, vidí v širší perspektivě neboli v souvislosti 

s dalšími oblastmi společenského života a v globálním kontextu. 

 

1.6. Principy globálního rozvojového vzdělávání 

 

Jestliže má být dosaženo cílů GRV, je zapotřebí, aby byli všichni účastníci 

vzdělávacího procesu (tj. pedagogové i studenti) ztotožněni s následujícími 

principy: 
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1) Národní strategie GRV39 uvádí tyto principy: 

 

- Globální zodpovědnost – za sebe a za svět, ve kterém žijeme 

- Sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv 

a prosazování rovných příležitostí pro všechny 

- Otevřenost a kritické myšlení – otevřený a kritický přístup 

k informacím a názorům, schopnost morálního úsudku a rozhodnutí 

na základě informovaného postoje 

- Participace – účast na řešení problémů a konfliktů 

- Partnerství – spolupráce a rovnocenné partnerství 

- Solidarita – s lidmi žijícími v obtížných podmínkách 

- Vzájemná propojenost – hledání souvislostí mezi místním, regionálním 

a celosvětovým děním 

- Udržitelný rozvoj 

 

2) Charta GRV40 doplňuje tyto principy: 

 

- Interdisciplinarita 

- Interkulturalita 

- Komplexnost 

- Anticipace 

- Individualizace – zaměření se na jedince 

- Situačnost – zřetel k okolnostem  

 

3) Pike a Selby41 se zaměřují především na principy řídící samotný proces 

výuky: 

 

- Harmonie mezi obsahem a formou sdělovaného – soulad mezi 

prostředím (atmosférou), ve kterém GRV probíhá, a sdělenými 

                                                 
39 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, Národní strategie GRV pro období 2011-
2015, 12 
40 CABEZUDO, Global Education Guidelines, 76 
41 PIKE, SELBY, Globální výchova, kap. 3 
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informacemi. Cíle GRV si nelze osvojit bez změny prostředí výuky či 

vyučovaných metod, jelikož vedle učení o něčem se děje také učení 

prostřednictvím něčeho. Tedy i prostřednictvím učebního klimatu. 

- Aktivní zapojení do procesu výuky – zapojení studentů do procesu 

výběru, směřování a hodnocení náplně učiva. Studenti nejenom přijímají 

informace, ale na jejich základě si také vytvářejí vlastní pohledy 

a nápady. 

- Kooperativní přístup – student je přesvědčen, že bude úspěšný jen tehdy, 

bude-li úspěšná celá skupina. 

- Učení prožitkem – vtažení žáka do studovaného problému, jehož 

výsledkem je změna v chování žáka (včetně porozumění sobě samému). 

- Kladný vztah k sobě i druhým – člověk hůře vychází s druhými, jestliže 

nemá kladný vztah sám k sobě. 

- Výchova pro budoucnost – vybavit studenty schopností získávat nové 

vědomosti nutné k přežití v rychle se měnícím světě. Fakta jsou pouze 

dočasná. 

- Různé úhly pohledu – schopnost širšího pohledu, vyjití z vlastního 

omezeného názoru. 

- Cenit si různosti, podporovat rovnost. 

- Vyváženost citové a rozumové složky výuky. 

 

1.7. Předpokládané výsledky globálního rozvojového 

vzdělávání 

 

Následující řádky nejsou vyčerpávajícím přehledem očekávaných výsledků 

GRV. Demonstrují však jejich různorodost z hlediska zaměření na oblast 

znalostí, dovedností či postojů a také z hlediska úrovně či prostředí, ve kterém 

se o dosažení výsledků usiluje. Může se jednat o rovinu individuální, 

institucionální či celospolečenskou.  
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A. Předpokládané výsledky GRV v oblasti znalostí, dovedností a postojů 

jedinců42 

V oblasti znalostí bude jedinec účastnící se procesu GRV: 

 

1) Znát sebe - tzn. znát své silné a slabé stránky a uvědomovat si svůj 

pohled na svět a vědět, že není jediný. Vnímat svou vlastní kulturu, 

životní styl a identitu. 

2) Znát druhé – znát podobnosti a odlišnosti mezi lidmi, národy 

a kulturami v oblasti životního stylu, náboženství, kulturních zvyklostí, 

tradic, uspořádání společnosti, politického přesvědčení apod. 

3) Vědět a chápat, jak fungují politické, hospodářské, ekologické a jiné 

systémy, včetně pochopení vzájemné propojenosti a závislosti různých 

oblastí světa.  

4) Znát koncept rozvoje – jeho různá pojetí a historický vývoj – a koncept 

sociální spravedlnosti. Bude znát příčiny, důsledky a možná řešení 

problémů chudých zemí, jako je růst populace, nedostatek zdrojů pitné 

vody a potravin, nedostupnost vzdělání a lékařské péče apod.  

5) Znát koncept udržitelného rozvoje a příčiny a důsledky ničení 

ekosystémů a neobnovitelných zdrojů, různých zdrojů znečištění, 

problémy využívání půdy a znát možná řešení. 

6) Znát příčiny konfliktů na úrovni mezilidské, skupinové i mezinárodní. 

Bude vědět, jaké jsou zdroje a podporovatelé závodů ve zbrojení. Bude 

znát souvislosti mezi terorismem a bojem za svobodu. Bude chápat 

možnosti a výhody nenásilného protestu. Pozná strategie vedoucí 

k dosažení míru. 

7) Znát koncept lidských práv a rovnosti, morální a zákonná práva 

a uvědomovat si osobní odpovědnost. Znát pojem svoboda (negativní 

a pozitivní vymezení – „svoboda od“ a „svoboda k“) a kdy a čím může 

                                                 
42 PIKE, SELBY, Globální výchova, 305-312; 
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, Národní strategie GRV pro období 2011-
2015; 9-10 
ALLUM, LOWE, ROBINSON, …are we nearly there?, 1 
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být svoboda omezena. Chápat, jak vznikají předsudky a jak mohou vést 

k diskriminaci.  

8) Znát alternativní vize budoucnosti a uvědomovat si možnosti, jak se na 

nich podílet. 

 

V oblasti dovedností bude jedinec účastnící se procesu GRV schopen: 

 

1) Vymezit problém, analyzovat ho, hledat různá řešení, vybrat 

nejvhodnější řešení a využívat při něm vlastní zkušenosti i zkušenosti 

ostatních. S tím souvisí dovednost odhadnout vlastní schopnosti. 

2) Využívat nástrojů demokracie při podílení se na veřejném životě. 

3) Pracovat s informacemi – získávat je a předávat různými způsoby, 

provádět analýzu, syntézu a zobecnění. Bude schopen ohodnotit kvalitu 

informací. Bude umět vyhledávat informace z různých zdrojů 

a z různých druhů médií. Informace bude umět ukládat. 

4) Komunikovat a jednat v interkulturním prostředí a rozlišovat stereotypy 

a předsudky. 

5) Vytvořit si vlastní systém ideálů a hodnot a upravovat ho na základě 

nových podnětů.  

6) Vytvořit si vlastní názor a uvést pro něj argumenty. 

7) Uplatnit svůj potenciál skrze tvořivost. 

8) Spolupracovat s ostatními a zároveň asertivně vyjadřovat a prosazovat 

své zájmy, aniž by omezoval druhé. 

9) Efektivně komunikovat – konstruktivně vyjadřovat své pocity a přijímat 

zpětnou vazbu. Být schopen vést dialog. 

10)  Budovat důvěru a udržovat jí skrze otevřenost a sdělování svých pocitů 

a názorů. 

11)  Vcítit se do situace druhých. 

12)  Vyjednávat a řešit konflikty. 

13)  Rozhodovat se (včetně etických soudů). 

14)  Myslet systémově a celistvě.  

15)  Předvídat na základě současné situace i historické zkušenosti. 
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Jedinec účastnící se procesu GRV by si měl osvojit tyto hodnoty a postoje: 

 

1) Odpovědnost za sebe a za svět. 

2) Přesvědčení, že se dá něco změnit, a aktivní účast na řešení problémů. 

3) Pocit identity a sebeúcty a s nimi související respektování různosti a úcta 

k druhým a k životu. Hledání společných rysů. 

4) Respektování odlišných názorů, nezaujatost a otevřenost novým úhlům 

pohledu. 

5) Přijetí nejednoznačnosti a nejistoty – prozkoumávání různých alternativ, 

uchopení komplexnosti, rozporů a pochybností. 

6) Solidarita s lidmi v tíživé situaci. 

7) Smysl pro právo a rovnost.  

8) Ochota podstoupit riziko. 

9) Chápání konfliktů a změn jako přirozeného jevu a flexibilní reakce na 

ně. 

 

Neočekává se pouze dosažení výše uvedených cílů – tedy, že jedinec nabude 

uvedených znalostí, dovedností a postojů – ale očekává se též, že to, co se 

naučí, bude dále předávat a využívat ve svém životě. 

Pro plánování očekávaných výsledků na rovině individuální lze použít 

Bloomovu taxonomii výchovných cílů, jež definuje tři kategorie cílů – 

emocionální, senzomotorickou a vzdělávací. Tyto kategorie se dále dělí na sub-

kategorie. Například kategorie vzdělávací zahrnuje šest úrovní osvojení 

informací – zapamatování, pochopení, aplikace, analýza, syntéza a hodnocení. 

Každá sub-kategorie má přiřazena typická slovesa pro vymezení cílů.43 

 

                                                 
43 DRAHANSKÁ, Bloomova taxonomie výchovných cílů, (nestránkováno) 
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B. Předpokládané výsledky GRV na úrovni institucionální 

Předpokládané výsledky GRV na institucionální úrovni vyjadřují odpovědi 

na otázku, jak mají vypadat instituce, jež jsou příjemci GRV. Jinak řečeno 

popisují ideální stav, který by měl nastat v praxi, a zaměření vybrané 

organizace v důsledku realizace GRV. Výsledkem může být například: 

 

1) Změna obsahu kurikula a forem vzdělávání u vzdělávací instituce tak, 

aby lépe reflektovaly cíle GRV. 

2) Akce pořádané institucí jsou v souladu s cíly, hodnotami a principy 

GRV. 

3) Partnerství s dalšími institucemi a osobami vychází z priorit GRV. 

4) Zaměstnanci instituce jsou motivováni podílet se na realizaci cílů GRV 

a kontinuálně rozvíjí své znalosti a dovednosti ve vztahu ke GRV. 

5) Prostředí instituce (vnější i vnitřní) přispívá k pochopení řady konceptů 

GRV (např. recyklování odpadů může přispět k chápání konceptu 

snižování environmentálních dopadů). 

6) Instituce zapojuje do rozhodovacích procesů týkajících se GRV co 

nejširší okruh lidí (princip participace). 

7) Jazyková i obrazová komunikace uvnitř i vně instituce reflektuje 

a podporuje cíle GRV.44 

 

C. Předpokládané výsledky GRV na úrovni celospolečenské 

Není běžné, že by si realizátoři GRV stanovovali, jakých výsledků chtějí 

dosáhnout na celospolečenské úrovni. Zaměřují se spíše na konkrétní výsledky, 

které má GRV v životě jedinců a organizací. Ann McCollum a Douglas Bourn 

však doporučují, aby při plánování výsledků GRV byl brán zřetel i na 

zastřešující cíle GRV a to alespoň tak, že bude identifikován jejich vztah 

k přímým výsledkům konkrétního programu GRV.45 Výsledkem GRV na 

                                                 
44 ALLUM, LOWE, ROBINSON, …are we nearly there?, 8-9 
45 McCOLLUM, BOURN, Measuring Effectiveness in Development Education, 27 
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celospolečenské úrovni může být například změna vzorců spotřeby obyvatel 

dané země, snížení produkce odpadu a látek znečišťujících životní prostředí na 

národní úrovni, změna zahraniční politiky ve prospěch zemí globálního Jihu 

apod. 
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2. Hodnocení výsledků činnosti: problematika 

přínosu a výběr hodnotících kritérií 

 

Zatímco předchozí kapitola nabídla konkrétní příklady očekávaných 

výsledků GRV na úrovni individuální, institucionální a celospolečenské, 

následující kapitola se zabývá výsledky obecně. Ukazuje, že výsledky lze 

rozlišovat i podle jiných kritérií, než je úroveň, na které jsou očekávány. Dále 

vysvětluje, že měření různých druhů výsledků je různě obtížné, protože 

u některých výsledků není na první pohled patrné, zda jsou výsledkem 

hodnocené činnosti či něčeho jiného, a tak je třeba konkrétní přínos této 

činnosti prokázat. K prokázání přínosu lze použít kvantitativní i kvalitativní 

metodologie, jejichž výhody a nevýhody jsou zde popsány. Při výběru 

metodologií je třeba dbát také na jejich platnost a spolehlivost, a proto je čtenář 

seznámen také s otázkami validity a reliability. Závěr kapitoly nabízí přehled 

měřítek a ukazatelů, které se vztahují ke konkrétní oblasti měřených výsledků 

a pomáhají při výběru metodologie měření.  

 

2.1. Co rozumíme výsledky? 

 

Zjednodušeně řečeno výsledky jsou všechny změny nebo efekty, které 

vznikly jako důsledek konkrétních činností. Výsledky se mohou dělit podle 

toho, jak rychle k nim po realizaci činností dochází, jak velkého okruhu lidí se 

dotýkají, jakou kontrolu má nad jejich vznikem realizátor činností apod. 

v literatuře zabývající se hodnocením výsledků se obvykle rozlišuje mezi 

výstupy (outputs), přímými výsledky (outcomes) a dopady (impacts). Toto 

rozlišení vychází z tzv. logického rámce, jehož záměrem je popsat domněnky 

ohledně logických vazeb mezi vzájemně propojenými částmi konkrétního 
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projektu nebo programu – mezi vstupy a výstupy, výstupy a přímými výsledky, 

přímými výsledky a dopady.46  

Výstupy jsou konkrétní výsledky realizace činností ve smyslu toho, co bylo 

hmatatelně vytvořeno nebo vykonáno. Výstupy jsou obvykle vyjádřeny pomocí 

lehce měřitelných jednotek, k nimž patří například počet oslovených osob, 

počet hodin odučených seminářů, počet vytvořených publikací a ostatních 

materiálů, počet návštěv webových stránek apod. Kontrola realizátora činností 

nad výstupy je vysoká, protože vnější prostředí má na výstupy minimální vliv. 

Přímé výsledky jsou plánované i neplánované, chtěné i nechtěné změny, 

které jsou okamžitým důsledkem vykonaných činností. Jinými slovy k těmto 

změnám dochází v krátké době po realizaci naplánovaných aktivit. Může se 

jednat o změny v porozumění, dovednostech a chování osob, změny ve 

fungování organizace či ve vzdělávacích procesech, změny v životním 

prostředí komunity aj. Přímé výsledky jsou zároveň odpovědí na otázku, proč 

děláme to, co děláme. Sdělují, co je účelem našeho snažení. Kontrola 

realizátora činností nad přímými výsledky je nižší než v případě výstupů. To 

znamená, že ne vždy budou přímé výsledky důsledkem pouze našich činností, 

ale budou potenciálně plynout také z činností někoho jiného nebo působení 

dalších vnějších faktorů. Plánování přímých výsledků tedy může počítat s tím, 

že výstupy činností mohou mít přínos pro dosažení přímých výsledků, avšak 

musí vzít na vědomí, že výsledky mohou ovlivnit i jiné faktory.  

Dopady jsou dlouhodobé důsledky činností v životech lidí a prostředí, ve 

kterém žijí, v organizační praxi a kultuře, ve veřejném mínění apod. Jedná se 

o změny na individuální, institucionální i společenské úrovni, k jejichž 

naplnění je zapotřebí delší časový interval (měsíce až roky). Dopady lze 

definovat také jako to, co lidé učiní s tím, co se naučili či získali díky existenci 

konkrétního projektu/aktivity. Proto, abychom byli schopni vidět, jaké jsou 

dopady, musíme se dívat pohledem lidí, kterých se projekt/aktivita nějakým 

způsobem dotýká.47 Podobně jako přímé výsledky by dopady měly být 

                                                 
46 Logický rámec byl vyvinut a poprvé použit v roce 1971 Agenturou Spojených států 
amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) jako pomůcka k plánování projektů. 
47 KABORÉ, The Impact of Education Campaigns and Programs, 2 
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vyjádřením toho, proč je konkrétní činnost vykonávána. Jaké změny ve světě 

bychom rádi viděli? Jaký svět chceme vytvořit? Jaké lidi pro to potřebujeme? 

Jak GRV může a mělo by podpořit tento proces a ovlivnit hodnoty a postoje 

lidí?48 Při tvorbě logického rámce činnosti se předpokládá, že dopady přispívají 

k naplnění celkového záměru či vize dané činnosti. Protože tyto záměry jsou 

velmi komplexní, a tím ovlivnitelné mnoha dalšími faktory než jen danou 

činností, a záleží také na tom, co s výsledky učiní lidé, kterých se činnost 

dotýká, dopady jsou téměř absolutně mimo kontrolu aktérů, kteří činnost 

vyvíjejí. Přesto realizátoři věří, že ke změně v oblasti dlouhodobých dopadů 

mohou přispět, a proto dopady plánují. Výzvou pro ně zůstává prokázat svůj 

přínos k dosažení dopadů. 

Užitečnost logického rámce spočívá ve schopnosti poskytnout přehled cílů 

činnosti a jejích zamýšlených výsledků. Avšak logický rámec je nutně 

zjednodušením, které se stává nebezpečím, pokud není za zjednodušení 

považováno. v praxi to, co je důležité (záměry), se může změnit v průběhu 

realizované činnosti, a to co mělo být výsledkem, se může velmi lišit od toho, 

co je ve skutečnosti výsledkem. Proto je nutné plánované vazby mezi vstupy, 

výstupy, výsledky a dopady neustále přehodnocovat. Dále, jak už bylo řečeno 

výše, na výsledky mohou mít vliv i faktory, které jsou mimo kontrolu aktérů 

realizujících určitou činnost. v případě logického rámce je nebezpečí, že tyto 

faktory budou opomenuty, protože se s nimi při plánování logických vazeb 

mezi jednotlivými prvky projektu nepočítá. Je tedy třeba být si tohoto 

nebezpečí vědom a nepřeceňovat tak schopnost logického rámce definovat 

výsledky.49  

Ve vzdělávání je často k vyjádření výsledků používán Kirkpatrick ův 

model, který rozlišuje čtyři úrovně efektů učení: 

 

1. Reakce – jak účastníci reagují na vzdělávací aktivitu bezprostředně po 

jejím skončení, jak jsou s ní spokojeni, zda ji považují za pro ně 

relevantní apod.  

                                                 
48 SZENIAWSKA, Quality and Impact in Development Education, 26 
49 IVERSON, Attribution and Aid Evaluation in International Development, 47-52 



 

36 

2. Učení – pokrok učících se v oblasti dovedností, znalostí a postojů. 

3. Přenos (chování) – posun, který proběhl v chování učícího se 

v průběhu realizace vzdělávací aktivity. Jde o to, jaké dovednosti, 

znalosti nebo postoje učící se využívá v každodenním životě. 

4. Výsledky – jak vzdělávání pomohlo dosáhnout vytyčených cílů. 

„Lektor musí začít tím, že stanoví výsledky, kterých chce dosáhnout, a teprve 

potom chování, které umožní tyto výsledky splnit. Potom musí stanovit postoje, 

znalosti a dovednosti, které vedou k tomuto chování. Závěrečnou výzvou pro 

školitele je představit vzdělávací program takovým způsobem, který účastníkům 

umožní naučit se to, co potřebují, a zároveň v nich vyvolá pozitivní odezvu na celý 

program.“50  

 

Kategorie v Kirkpatrickově modelu lze srovnat s úrovněmi výsledků 

v logickém rámci. Reakce více méně odpovídají úrovni výstupů, kategorie 

učení úrovni přímých výsledků a kategorie přenosu a výsledků úrovni dopadů. 

 

2.2. Způsoby zjišťování přínosu 

 

Měření dosažených výsledků vychází ze znalosti počátečního stavu 

(baseline data), například z úrovně znalostí, dovedností a postojů účastníků 

vzdělávání. Dosažené výsledky jsou změny, které nastaly oproti počátečnímu 

stavu. Zjišťování dosažených výsledků může být poměrně jednoduché na 

úrovni výstupů, ale pokud jde o zjišťování přímých výsledků, náročnost měření 

se stupňuje. Vůbec nejtěžší je měření dopadů. Příčinou této složitosti měření je 

výše popsaná klesající míra kontroly, kterou má nad výsledky realizátor 

činností, způsobená komplexností výsledných efektů, kterých se činnost snaží 

dosáhnout. Čím větší komplexnost kýžených efektů, tím více okolních faktorů 

hraje roli. Tyto faktory způsobují, že nelze jednoznačně prokázat, že dosažené 

výsledky jsou dány úspěšnou realizací dané činnosti, a ne něčím jiným. 

                                                 
50 KIRKPATRICK, D., KIRKPATRICK, J. Evaluating Training Programs: The Four 
Levels, 26 
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Rozhodující vliv má také časový interval mezi ukončením činnosti a dobou, 

kdy jsou výsledky měřeny. Čím později po ukončení činnosti jsou výsledky 

hodnoceny, tím více mohou být ovlivněny něčím nebo někým jiným. Jestliže 

tedy chceme hodnotit výsledky konkrétní činnosti, musíme nejdříve vyřešit 

problém přínosu (kontribuce). Určení přínosu je stanovení, do jaké míry daná 

činnost přispěla ke zjištěným změnám a výsledkům. Přínos určíme tak, že 

oddělíme to, co by se stalo i bez realizované činnosti51, potenciální negativní 

efekty činnosti a to, co bylo vytvořeno jinými aktéry.52 Kvalita a rozsah měření 

přínosu budou vždy limitovány zdroji (časovými, finančními i odbornými), 

které má realizátor k dispozici. Přehledný návod, jak postupovat při měření 

přínosu, popisuje John Mayne. Jeho postup sestává z šesti kroků: 

 

1. Popsat logiku činnosti – předpokládané příčinné vazby mezi výstupy, 

přímými výsledky a dlouhodobými výsledky (dopady). Součástí tohoto popisu 

jsou i nezamýšlené výsledky a také hlavní vnější faktory, které mají vliv na 

výsledky činnosti. Tak se stává zřejmým, co je předmětem měření a co jsou 

hlavní předpoklady týkající se přínosu.  

2. Zhodnotit dostupné informace o dosažených výsledcích a dále 

informace, které mají podpořit logické vazby mezi nimi. Je určeno, kde jsou 

informace dostatečné a kde je naopak zapotřebí získat jich více.  

3. Prozkoumat alternativní teorie o tom, co vedlo k dosaženým 

výsledkům, a předložit jakékoli informace, které tyto alternativy vylučují. 

Součástí je dále prezentace jakýchkoli dalších důkazů o tom, že hodnocená 

činnost a s ní spojená teorie je lepším vysvětlením výsledků. Pokud jsou 

alternativní teorie dostatečně silné a nejsou k dispozici dostatečné 

protiargumenty, je na místě uznat, že přínos hodnocené činnosti je nejistý, 

dokud se nenaleznou nové důkazy.  

4. Sestavit zdůvodnění o tom, proč je správné se domnívat, že hodnocená 

činnost přispěla k zjištěným výsledkům. Zdůvodnění vychází ze 

shromážděných informací, včetně těch vztahujících se k alternativním teoriím.  

                                                 
51 Měřeno pomocí dostupných srovnávacích údajů (např. demografické statistiky) a odhadů. 
52 PROVE AND IMPROVE, Impact, [online] 



 

38 

5. Doplnit další relevantní materiál, jakmile to bude možné. Mayne 

doporučuje několik technik, které lze použít pro zdokonalení zdůvodnění.  

6. Přepracovat zdůvodnění.53 

 

Podobně jako k jiným druhům měření i k měření výsledků lze přistupovat 

pomocí kvantitativních nebo kvalitativních přístupů. Přístupy je také možné 

kombinovat. Následuje stručné srovnání obou přístupů, ve kterém jsou 

zdůrazněny výhody a nevýhody každého z nich vzhledem k problematice 

přínosu. 

 

2.3. Kvantitativní a kvalitativní p řístupy k měření výsledků 

 

Kvantitativní/experimentální přístupy používají kvantitativní metody sběru 

dat a nejčastěji odpovídají na otázky kolik a jak často54. Důraz se klade na 

zobecnitelnost získaných dat. Jejich sběr proto vyžaduje vytvoření kategorií 

s přiřazenou numerickou hodnotou, do nichž se zařazují zkušenosti lidí 

v programu a další významné proměnné popisující výsledky programu. Jinými 

slovy výsledky, postupy, programy i osoby účastnící se programu musí být 

definovány pomocí kvantifikovaných, standardizovaných proměnných. 

Příklady kvantitativních metod jsou standardizované dotazníky a pozorovací 

nástroje, testy a škály. Další zdroje kvantitativních dat zahrnují informační 

systémy, oficiální indikátory (např. míra chudoby, kriminalita) a záznamy 

o programu55. Výsledná data jsou tzv. tvrdá data ve formě statistik, rovnic, 

grafů či vzorců. Přínos se v rámci kvantitativních/experimentálních přístupů 

zjišťuje pomocí experimentálních designů (randomizované experimenty, quasi-

experimenty apod.). Tyto designy určují přínos pomocí porovnání situace 

s intervencí a situace bez intervence56, vyžadují tedy existenci kontrolní 

                                                 
53 MAYNE, The Canadian Journal of Program Evaluation, 1-24 
54 WADSWORTH, Everyday Evaluation on the Run, 104 
55 PATTON, Utilization-focused Evaluation, 433 
56 Např. LEEUW, VAESSEN, Impact Evaluations and Development, 22 
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skupiny, na jejíž členy zkoumaná intervence nemá dopad. Data o obou 

situacích se obvykle shromažďují na začátku a po skončení realizace činnosti, 

někdy však i v jejím průběhu, rozhoduje-li se o jejím pokračování. Na základě 

získaných dat je poté statisticky určen rozdíl ve výsledcích mezi příjemci 

činnosti a kontrolní skupinou.57 Tento rozdíl je považován za přínos dané 

intervence.  

Za výhodu kvantitativních/experimentálních přístupů se pokládá přesnost 

údajů, objektivita a jistota o příčinných vztazích mezi programem a jeho 

výsledky. Kvantitativní metodologie mohou mít komparativní výhodu oproti 

kvalitativním metodologiím též díky schopnosti získat zobecnění z velkého 

objemu dat o různorodých vztazích. Na druhé straně obtížně měří změny, které 

nelze snadno kvantifikovat (např. co pro jednotlivce znamená být soběstačný), 

a navíc jen omezeně mohou odpovídat na otázky, které jsou pro hodnocení 

ústřední – proč program fungoval či nefungoval.  Poskytují informace 

o objemu dosažených výsledků, nejsou však obvykle schopny získat údaje, 

které mohou vést ke zkvalitnění pomoci58. Kvantitativní/experimentální 

přístupy opomíjejí subjektivní data od příjemců pomoci a jsou za to 

kritizovány.  Bez znalosti příběhů, které se k číslům vztahují, není jisté, zda 

čísla představují v životech konkrétních lidí smysluplné změny. Rizikem též je, 

že kvantitativní/experimentální přístupy se mohou stát důležitějšími než 

samotná činnost. Například pouhé měření předem zvolených ukazatelů může jít 

na úkor hodnocení celkového přínosu činnosti. v důsledku toho mohou být 

opomenuty výsledky nad rámec očekávaných změn. Spoléhat se na dopředu 

stanovené ukazatele může být nelogické v prostředí, kde se cíle pomoci, a tudíž 

i možné ukazatele (ne)úspěchu, neustále mění.59 To nicméně nevylučuje, že 

kvantitativní/experimentální přístupy jsou  

 

„vysoce relevantní pro plně zavedené programy se stabilními, neměnnými 

a identifikovatelnými postupy a jasně měřitelnými výsledky, ve kterých se má dojít 

                                                 
57 Např. PATTON, Utilization-focused Evaluation, 455 
58 PATTON, Qualitative Research and Evaluation Methods, 152 
59 IVERSON, Attribution and Aid Evaluation in International Development: a Literature 
Review, 49 
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k zásadnímu rozhodnutí o účinnosti jednoho postupu vzhledem k jinému (nebo 

žádnému) postupu“60.  

 

Pravděpodobně nejvážnější omezení kvantitativních/experimentálních 

přístupů je jejich tendence zanedbávat významné kontextuální charakteristiky, 

jelikož se zaměřují pouze na ty proměnné, které se přímo vztahují 

k očekávaným změnám.  Výsledky jejich měření proto představují faktory, 

které měly vliv na zjištěné změny, jen částečně. Míra přínosu činnosti je 

nepřesná. Použití kvantitativních/experimentálních přístupů naráží též na 

praktická omezení. Některé postupy (například sestavení kontrolní skupiny na 

základě vybraných charakteristik) jsou pro využití v běžných situacích příliš 

složité, mnohdy jsou drahé a časově náročné, což může být u časově a finančně 

omezených intervencí problém. Rovněž technické dovednosti a odborné 

znalosti pro sběr a analýzu dat mohou v praxi chybět. Navíc v situacích, kdy se 

pomoc poskytuje všem, není možné vytvořit kontrolní skupinu (a bylo by to 

i eticky problematické). Překážkou může také být nedostatek informací 

o počáteční situaci, což ztěžuje porovnání změn. Vzhledem k důrazu na 

zobecnitelnost mají kvantitativní přístupy smysl pouze tam, kde je k dispozici 

dostatečný objem dat.  

Kvalitativní přístupy představují kvalitativní metody sběru dat a odpovídají 

na otázky jak, proč, kdy, kdo, kde, který, čí a co.61 Důraz se klade na detailní 

chápání kontextu, ve kterém se činnost odehrává. Východiskem je přesvědčení, 

že celek je více než součet jeho částí, a části nemohou být pochopeny bez 

znalosti celku. Chápání kontextu a jeho popis mají napomoci k pochopení 

procesů a výsledků programu. Zdůrazňuje se pluralita hodnot a účast všech 

zúčastněných stran v hodnocení.62 Při sběru dat nejsou předem určené 

a standardizované kategorie. Metody se snaží zachytit vlastními slovy 

účastníků, co pro ně program znamená. Používají se hloubkové rozhovory 

s otevřenými otázkami, ohniskové skupiny, přímá pozorování, dotazníky 

                                                 
60 PATTON, Utilization-focused Evaluation, 456 
61 WADSWORTH, Everyday Evaluation on the Run, 104 
62 IVERSON, Attribution and Aid Evaluation in International Development: a Literature 
Review, 54 
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s otevřenými otázkami, případové studie aj. Výsledná data jsou tzv. měkká data 

prezentovaná jako citace z dotazníků s otevřenými otázkami; detailní popisy 

situací, událostí, lidí, interakcí a pozorovaného chování; výpovědi lidí o jejich 

zkušenostech, postojích, přesvědčeních, myšlenkách; výňatky či celé pasáže 

z dokumentů, korespondence, záznamů a anamnéz.63 Zkoumání vztahu mezi 

činností a jejími přínosy pomocí kvalitativních přístupů usiluje spíše 

o vysvětlení procesů, které vedly ke konečným změnám v situaci jedinců, než 

o dokazování, že tyto změny byly zapříčiněny danou činností.  

 

„Jistotu kontribuce – obvykle dosaženou skrze kvantifikaci a statistickou 

manipulaci – měníme za detailní porozumění tomu, co se změnilo a proč. 

(…) Kontribuce je hledána skrze podrobné zkoumání vztahů mezi mnoha 

proměnnými, které společně působí změnu.“64 

 

Kvalitativní přístupy do značné míry vznikly jako reakce na kritiku přístupů 

kvantitativních/experimentálních. Jejich výhody je proto možné hledat tam, 

kde jsou slabiny kvantitativních přístupů: mají schopnost zachytit kvantitativně 

těžko změřitelná data a věnují pozornost zvláštnostem a podstatným rozdílům 

v pozorovaném. Jsou proto schopné určit rozdíly v přínosech dané činnosti pro 

jednotlivé členy cílové skupiny.65 Na základě znalosti těchto rozdílů je možné 

činnost přizpůsobit tak, aby její účinky byly rovnoměrně rozloženy, a změnit 

situaci, v níž pro některé účastníky činnost nemá pozitivní přínos. Kvalitativní 

metody se zaměřují na subjektivní data. Díky tomu mohou ověřovat, zda 

dosažené výsledky mají pro životy lidí smysl. Jsou schopny zachytit 

i neplánované výsledky, protože nemají předem stanoveny přesné ukazatele či 

kategorie pro měření výsledků. Další výhodou těchto přístupů je schopnost 

reagovat na dynamiku činnosti (změny v postupech, v počtu účastníků 

                                                 
63 PATTON, Utilization-focused Evaluation, 434 
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a podmínkách činnosti), která je typická pro většinu rozvíjejících se 

inovativních, či měnících se programů.66  

Kvalitativní přístupy se považují za užitečné pro hodnocení přínosu 

v komplexních a na kontext vázaných situacích, protože nevylučují přítomnost 

jiných aktérů a dalších nekontrolovatelných podmínek, které mají vliv na 

danou činnost. v důsledku toho se mohou pro měření přínosu komplexních 

a měnících se činností hodit více než kvantitativní metodologie, které bez 

použití experimentálních designů nejsou schopny prokázat, že výsledky jsou 

dány pouze danou činností, jež je předmětem hodnocení. Za nevýhodu 

kvalitativních postupů je považována neschopnost přesně prokázat míru 

přispění, což je dáno nedostatkem tvrdých dat o změnách. Na druhé straně 

zkoumání procesních detailů pomocí kvalitativních metod pomáhá vysvětlit, co 

fungovalo a nefungovalo na cestě k výsledkům a proč, což může vést ke 

zlepšování činnosti a tím i jejích dopadů. Další výhodou kvalitativních přístupů 

je snazší zapojení všech zúčastněných do hodnocení dosažených výsledků, 

protože kvalitativní metody obvykle nevyžadují vysokou odbornost či 

zkušenosti. Problém zobecnitelnosti kvalitativních dat lze řešit tzv. evaluační 

syntézou, jež shromažďuje výsledky evaluací navzájem podobných projektů 

a sjednocuje je na základě přesvědčení, že pokud se stejné výsledky objevily na 

několika místech, je možné vyvodit závěr, že mají platnost nad rámec 

jednotlivých projektů.67 

Znalost rozdílů mezi přístupy umožňuje zvolit takový způsob měření 

výsledků, který nejlépe odpovídá situaci a poskytuje žádané informace. Nic 

nebrání kombinaci kvantitativních a kvalitativních přístupů. 
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2.4. Metodologická omezení při zjišťování přínosu: validita 

a reliabilita 

 

Při zjišťování přínosů nezáleží jen na správné volbě mezi kvantitativními 

a kvalitativními přístupy, či na jejich vhodné kombinaci. Stejně důležité je také 

zhodnotit konkrétní nástroje měření z hlediska jejich schopnosti podat 

pravdivý, co nejméně zkreslený a věrohodný záznam o realitě. Jinak řečeno je 

třeba ověřovat reliabilitu a validitu zvolených nástrojů. 

Základní definicí validity je „korespondence mezi tím, co bylo zamýšleno 

měřit, a tím, co se skutečně změřilo“ 68. Jestliže například bylo záměrem 

zkoumat porozumění konceptu globální spravedlnosti, validní výsledky měření 

se budou skutečně týkat porozumění tomuto konceptu. Každé validní měření je 

založené na schopnosti správně převést zkoumaný koncept na reálně měřitelné 

prvky, ale také na schopnosti dokázat, že takový překlad (operacionalizace) 

konceptu se bude chovat v souladu s naší teorií o konceptu. Validita se netýká 

jenom zvolených nástrojů, ale také způsobů, jakými je vybírán zkoumaný 

vzorek z populace.69 Validita výzkumu se prokáže tím, nakolik je možné 

shromáždit důkazy o tom, že zvolená metodologie měří to, co usiluje měřit. 

Existuje několik způsobů, jak tyto důkazy shromáždit. Záleží, jaké kritérium 

validity si zvolíme.  

Pokud je kritériem, oproti kterému validitu měříme, samotná definice 

konceptu, který zkoumáme, rozlišuje se zjevná a obsahová validita. Zjevná 

validita  spoléhá na to, že existuje dostatečná spojitost mezi zkoumaným jevem 

a zvoleným způsobem měření. To je samozřejmě nejslabší důkaz validity 

měření. Nicméně důvěryhodnost zjevné validity lze zvyšovat. Například je 

možné požádat skupinu expertů na danou problematiku, aby validitu nástroje 

vyvrátila či potvrdila.70 Někdy však zjevná validita může být nebezpečím právě 

proto, že i pro respondenta může být zjevné, co se měřením sleduje, a tak 
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odpověď záměrně zkreslí.71 Naproti tomu obsahová validita je systematicky 

prokazatelná tím, že zvolený způsob měření obsahuje všechny definované 

prvky zkoumaného konceptu. Tento typ validity předpokládá, že je k dispozici 

podrobný popis obsahu měřeného konceptu. Tak tomu však vždy není. Zvláště 

u spíše abstraktních konceptů (např. empatie) je obtížné určit, co vše tvoří 

jejich obsah.72 

Jestliže kritériem validity je schopnost předpovídat něco, co měření má být 

schopno změřit, mluvíme o prediktivní validit ě. Tuto validitu dokážeme tím, 

že skutečně nastane realita, kterou měření předpovědělo. Méně často se uvádí 

druh validity, která porovnává výsledky měření se skutečností, která nastala 

v minulosti (např. při hodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi). Mluvíme 

o validit ě postdiktivní či retrodiktivní .73 Pokud je kritérium přítomno již ve 

chvíli měření, hovoříme o souběžné validitě. Například kritériem validity 

může být shoda s dalšími nástroji, které měří tutéž skutečnost a jsou 

považovány za validní. Čím větší je shoda mezi různými nástroji, tím je 

pravděpodobnější, že zvolený nástroj je validní.74  

Jiným způsobem prokazování validity je výběr skupiny, o níž víme, že má 

vlastnost, kterou chceme měřit, či naopak tuto vlastnost má v minimální míře. 

Například, když bude testován nástroj na měření ekologického myšlení, 

předpokládá se, že lidé s ekologickými hodnotami budou v měření dosahovat 

vyšších hodnot než lidé bez těchto hodnot. Hovoříme o tzv. kontrastní 

validit ě, jelikož rozdílné skupiny lidí se v měření výrazně odlišují 

(kontrastují).75 Komplikací může být dostupnost výrazně rozdílných skupin. 

Dalším v literatuře zmiňovaným typem validity je konvergentní 

a diskriminační (divergentní) validita. Zde je kritériem míra, do jaké se 

různá měření stejného konceptu shodují, respektive neshodují. v případě 

konvergentní validity se předpokládá, že při měření spolu budou různé 

proměnné stejného konceptu navzájem souviset. Například při měření šetrnosti 
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k životnímu prostředí můžeme zjišťovat, zda šetrné spotřebitelské chování 

koreluje s kladnými postoji k recyklaci. Kdežto výsledky měření rozdílných 

proměnných (např. konzervatismu a liberalismu) se mají vzájemně výrazně 

rozcházet. Tyto typy validity jsou však problematické tím, že vlastně 

nedokazují, zda nástroje skutečně měří daný koncept, ale pouze prokazují, že 

nástroje, které zamýšlí koncept měřit, se v měření vzájemně shodují či 

neshodují.76 

Výše uvedené druhy validity se snadno prověřují v případě kvantitativních 

měření, jelikož ta nabízejí číselná data, která jsou porovnatelná. Naproti tomu 

v kvalitativních měřeních je obtížné tyto typy validity stanovit. Proto někteří 

výzkumníci navrhují usilovat spíše o autenticitu než validitu měření. Tedy 

cílem měření se stává více zprostředkování pravdivého, upřímného 

a vyváženého záznamu o sociální realitě z pohledu někoho, kdo v této realitě 

žije, než prokazování souvislosti mezi konceptem a měřitelnou skutečností.77 

Někdy se v této souvislosti hovoří o tzv. ekologické validitě, „která zjišťuje, 

do jaké míry odpovídají závěry experimentů naší běžné každodenní zkušenosti 

v přirozených, reálných podmínkách“78.  

Základní podmínkou validity měření je jeho reliabilita. Proto při hodnocení 

metod měřících přínos je třeba hodnotit, jestli jsou reliabilní neboli spolehlivé. 

„Reliabilní měření je takové měření, které nám při opakované aplikaci dává 

shodné výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil.“ 79 

Jedná se o test-retestovou reliabilitu.  Pokud se stav sledované proměnné 

změnil, hodnocení reliability zjišťuje, nakolik je rozdíl mezi dřívějším 

a opakovaným měřením dán skutečnými změnami sledované proměnné 

(například změna ve znalostech) a nakolik jde o chybové odchylky (dané 

např. denní dobou, ve které jsou znalosti zjišťovány). Reliabilní je taková 

metoda, u které se neobjevují chyby.80 Jedním ze způsobů ověřování reliability 

je měření proměnné v jednu chvíli v zásadě shodnými metodami. Pokud 

                                                 
76 TROCHIM, Research Methods Knowledge Base, [online] 
77 NEUMANN, Social Research Methods, 171 
78 BAHBOUH, Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie, 415 
79 DISMAN, Jak se vyrábí sociologická znalost, 62 
80 BAHBOUH, Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie, 313 



 

46 

metody budou přinášet shodná data, mluvíme o ekvivalenční reliabilit ě. 

Speciálním případem ekvivalenční validity je shoda posuzovatelů či 

hodnotitelů – observer/inter-coder reliability. Pokud jde o shodu uvnitř 

metody – například mezi jednotlivými částmi dotazníku – jedná se 

o tzv. konzistenci. Tento typ reliability se dále dělí podle toho, mezi kolika 

částmi metody je shoda zjišťována. Pokud se jedná o shodu mezi dvěma stejně 

velkými částmi, mluvíme o split-half reliabilit ě. Jde-li o shodu mezi více 

částmi, používají se koeficienty konzistence jako například Cronbachovo 

alfa.81 Reliabilitu je možné různými způsoby zvyšovat. Především je zapotřebí, 

aby metody vycházely z jasné a jednoznačné definice konceptu. Rozhodující je 

také úroveň měření neboli čím specifičtější informace je měřena, tím je větší 

jistota, že skutečně bude měřen pouze zvolený koncept a ne něco jiného. Dále 

reliabilitu zvyšuje použití více ukazatelů stejného konceptu a v neposlední řadě 

realizace pilotních studií, kdy si zvolené metody můžeme ověřit.82 Opět je 

nutné dodat, že měření reliability je obtížnější v případě kvalitativních metod, 

protože neposkytují číselná data. Navíc kvalitativní výzkumníci zdůrazňují 

hodnotu měnícího se a rozvíjejícího se vztahu se zkoumaným objektem, čímž 

vylučují stabilitu proměnné i použitých metod měření, která je základem 

ověřování reliability v kvantitativním výzkumu. Proto spíše platí, že „reliabilita 

u kvalitativních výzkumů je dána shodou výpovědí a jejich logickou 

konzistencí.“83 Je tak zachována různorodost a flexibilita nástrojů 

a výzkumníků, které společně umožňují zachytit různé aspekty zkoumaného. 

Někdy je validity a reliability obtížné dosáhnout také proto, že mohou 

chybět personální i finanční zdroje pro další testování zvolených nástrojů nebo 

jednoduše nezbývá čas na prověření nástroje. Ačkoli toto jsou objektivní 

překážky, nesnímají z hodnotitele povinnost validitu a reliabilitu měření zvážit 

a tak dodat svému hodnocení větší důvěryhodnost.  
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2.5. Výběr hodnot, měřítek a ukazatelů 

 

Dalším krokem hodnocení je výběr hodnot, měřítek a ukazatelů. Hodnocení 

je „proces zjišťování kvality vykonávaného“84, přičemž kvalita je vyjádřením 

hodnoty. Hodnota je vlastnost, kterou u hodnocené věci očekáváme, abychom 

mohli stanovit její kvalitu. Bez stanovení hodnot nelze hodnotit. „Kvalita je 

výsledek mezi očekáváním a výkonem“85 vzhledem ke zvolené hodnotě. 

Hodnotou může být například respekt k odlišným názorům.  

Prvním krokem hodnocení výsledků je tedy rozhodnutí, jaké hodnoty budou 

u hodnoceného hledány. Hodnoty si může realizátor programu GRV stanovit 

sám, ale mohou být stanovena také někým jiným (např. donorem, standardy ve 

vzdělávání apod.). Hodnoty se odrážejí do měřítek neboli kritérií. „Kritéria  

jsou stanovena kladením si otázek o aspektech [hodnoceného] vztahujících se 

ke kvalitě naší práce.“86 Jsou to konkrétní charakteristiky , které 

u hodnoceného subjektu hledáme, abychom určili, zda je dobré či špatné 

kvality. Vymezují oblasti měření v rámci zvolené hodnoty, které jsou pro 

hodnotitele stěžejní.  

Měřítkem kvality může být jakýkoli aspekt kvality, existují ale také ustálená 

kritéria hodnocení. Patří mezi ně přehled kritérií sestavený Výborem 

pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee - DAC) 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, který doplnila Evropská 

komise o další dvě kritéria. Celkem je přehled tvořen sedmi kritérii. Každé 

z nich představuje jednu možnou oblast či zaměření, které může hodnocení 

zaujmout. Smyslem tohoto přehledu je zajistit, aby důležité aspekty nebyly při 

hodnocení opomenuty, a zároveň napomáhat stanovení hodnotících otázek. 

Mezi těchto sedm kritérií patří: 

 

� Relevance – cíle činnosti jsou v souladu s potřebami příjemců 

činnosti, prioritami partnerů apod. 
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� Účelnost – činnost dosáhla stanovených záměrů (cílů) či přispěla 

k nezamýšleným výsledkům činnosti. 

� Účinnost – vstupy byly hospodárně využity k dosažení výsledků. 

� Udržitelnost – přínos činnosti trvá i po jejím ukončení nebo je 

pravděpodobnost, že činnost bude mít dlouhodobý přínos. 

� Dopad – činnost má pozitivní nebo negativní, primární či 

sekundární dlouhodobý účinek. 

� Koherence/komplementarita - činnost přispívá k dosažení širších 

a dlouhodobějších cílů organizace a k dalším programům, které 

organizace realizuje. 

� Přidaná hodnota - činnost ilustruje a využívá jedinečný vklad, 

který organizace může v dané oblasti činností nabídnout.87 

 

Na základě kritérií hodnocení jsou určeny „ukazatele, které umožňují měřit 

situaci vzhledem ke zvolenému kritériu. Jejich cílem je vyjádřit významnou 

charakteristiku systému.“88 Ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní 

znaky hodnoceného. Například kvantitativním ukazatelem je poměr mezi 

aktivními a pasivními účastníky aktivity. Kvalitativním ukazatelem může být 

vnímání aktivity účastníky. Podle charakteru ukazatele jsou vybrány 

nevhodnější nástroje jeho měření. Jakmile jsou data shromážděna, jsou 

porovnána s definovanými měřítky kvality, a tak je určena kvalita 

hodnoceného.
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3. Hodnocení výsledků v globálním rozvojovém 

vzdělávání 

 

Tato kapitola vrací pozornost zpět od obecných předpokladů měření 

výsledků k jejich konkrétní aplikaci v oblasti GRV. Zabývá se tím, jak se 

s problematikou přínosu potýkají ti, kdo se věnují realizaci globálního 

rozvojového vzdělávání.  

 

3.1. Problematika přínosu v globálním rozvojovém vzdělávání 

 

Většina aktérů GRV se shodne na tom, že je reálné hodnotit přínos na 

rovině výstupů (např. počet návštěvníků výstavy zaměřené na GRV), protože 

lze vyloučit přítomnost jiných faktorů, které mají na výstupy jejich činnosti 

vliv. Naproti tomu měření a hodnocení přínosů v oblasti přímých výsledků 

vyžaduje, aby byl vliv vnějších faktorů sledován. Nejedná se o snadný úkol, ale 

přesto je na poli GRV shoda o tom, že přínos v této oblasti by se měl hodnotit. 

K tomu je třeba být vybaven teoretickými znalostmi o procesu učení a změny. 

Pokud chceme demonstrovat přínos, který má GRV na úrovni přímých 

výsledků, je třeba mít jasno v tom, jakých změn v oblasti znalostí, dovedností, 

postojů a chování chceme dosáhnout, jaký je vztah mezi učebním procesem 

a učebními výsledky a jaká jsou klíčová stádia individuální změny postojů, 

organizační změny a budování kapacit.89 Tyto znalosti pomohou najít 

a vysvětlit výsledky, i když přínos ne vždy jasně neprokážou. Douglas Bourn 

upozorňuje na skutečnost, že stále víme velmi málo o dynamice učení ve 

vztahu k rozvojovému vzdělávání. Proto klade důraz na potřebu rozvíjet 

základnu poznatků, které nám umožňují chápat a zkoumat, jak se lidé učí, co 

dělají s tím, co se naučí, jak přemýšlejí, jak reflektují učení apod.90 
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Jinak je tomu na rovině dlouhodobých dopadů, protože se jedná o velmi 

komplexní výsledky a navíc v dlouhodobém časovém horizontu. Většina aktérů 

GRV si myslí, že určení přínosu je v těchto případech velmi obtížné.  

 

„Jelikož dlouhodobý rozvoj povědomí a postojů k rozvoji je velmi komplexní, 

konkrétní přínos globálního vzdělávání je těžké stanovit (…) není možné být si 

jistý tím, že například výsledky globálního vzdělávání jako povědomí o globálních 

problémech jsou výsledkem hodnocené činnosti. Neexistuje žádný příčinný vztah 

mezi záměry a výsledky.“91 

 

Proto navrhují, že měření přínosů se má spíše soustředit na přímé výsledky 

činností a jestliže se má hodnotit dlouhodobý dopad činnosti, má se tak dít na 

úrovni celého sektoru GRV, protože aktéři v něm zastoupení mají společně 

větší kapacitu zvládnout finanční a časové požadavky takového měření 

(např. dlouhodobé výzkumné studie, průzkumy veřejného mínění apod.). Navíc 

lze očekávat, že dlouhodobé dopady budou většinou výsledkem jejich 

společného úsilí, a tak je logické, že by je měli hodnotit dohromady.92  

Přestože dlouhodobé dopady zpravidla nejsou zjišťovány, mnohé organizace 

při plánování svých programů GRV přemýšlejí o dlouhodobých záměrech své 

činnosti. Tyto záměry se často vztahují k obecným cílům GRV, jako je 

například změna v porozumění a postojích k světové chudobě 

a mezinárodnímu rozvoji. Význam plánování dlouhodobých záměrů, ačkoli 

výsledky v této oblasti zpravidla nezjistíme, spočívá v pojmenování hodnot 

a přesvědčení, ze kterých vycházíme. Plánování přímých výsledků z nich 

potom vychází. Samozřejmě ideální by bylo prokázat, že tyto výsledky 

přispívají k dosažení dlouhodobých dopadů, ale jak již bylo řečeno, to je velmi 

obtížné měřit, a proto je nutné ptát se „alespoň, zda domněnky, které máte, 

pokud jde o vazby mezi výstupy, přímými výsledky a očekávaným dopadem, 

zůstávají v platnosti“93. 

                                                 
91 ASBRAND, LANG-WOJTASIK, SHEUNPFLUG, Quality, Impact and Assessment in 
Development Education and Public Awareness, 4 
92 IDEA, Paper on Quality and Measuring the Impact of Development Education, 5 
93 TIMM, Global Education Guide, 13 
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Z výše uvedeného vyplývá, že většina měření přínosu v GRV se týká 

přímých výsledků. Proto i následující text se věnuje měření výsledků přímých. 

 

3.2. Přehled měření přímých výsledků v globálním rozvojovém 

vzdělávání podle míry jejich validity 

 

Hodnocení výsledků v GRV využívá mnoho různých nástrojů pro měření 

dosažených změn. Následující přehled nabízí systematické rozčlenění 

provedených měření do kategorií podle míry jejich validity. Zdrojem informací 

pro tento přehled byly veřejně dostupné zprávy o uskutečněných hodnoceních 

českých i zahraničních programů GRV.94 

V současné době existuje velmi malé množství zpráv o měření výsledků 

v GRV, které se explicitně zabývají otázkou validity. Částečně tvoří výjimku 

evaluační zpráva hodnotící výstavu zaměřenou na dopady spotřebitelského 

chování na životní prostředí a chudobu v rozvojových zemích. Sběr dat proběhl 

ve třech různých školách a čtyřech skupinách žáků o průměrném věku 17 let 

v období října až prosince 2012. Cílem evaluace bylo odpovědět na následující 

otázky:  

 

- Jak hodnotí učitelé přínos výstavy pro vlastní praxi?  

- Jak učitelé zapojili výstavu do svého kurikula? Jak s výstavou 

pracovali? Jaké bariéry se v jejich práci s výstavou objevily?  

- Jak výstava ovlivnila uvažování žáků o rozvojových a spotřebitelských 

otázkách? K jakým otázkám je motivovala?  

 

Evaluace vychází z rozhovorů se třemi koordinujícími učiteli a z dotazníků 

vyplněných 204 žáky dva až čtyři týdny od ukončení výstavy. U dotazníků 

byla validita částečně prověřena. Součástí dotazníků byl test globální 

                                                 
94 Uvedený přehled čerpá ze zpráv o hodnocení dostupných během psaní diplomové práce. 
Tyto zprávy byly získány z knihovny Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a dále 
vyhledáváním na Internetu pomocí klíčových hesel a odkazů z prostudované literatury.  
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spotřebitelské odpovědnosti, u něhož byla zkoumána obsahová validita diskuzí 

se zástupci zadavatele hodnocení, kteří jsou považováni za odborníky v oblasti 

globální spotřebitelské odpovědnosti. Dále byla prověřena konvergentní 

validita zkoumáním vzájemné korelace jednotlivých položek testu. Celkovou 

validitu měření podporuje systematičnost, s jakou hodnotitel nakládal s daty.95  

Příkladem měření s vysokou mírou zjevné validity je přístup popsaný 

v příručce How do we know it´s working?96 vydané britskou organizací RISC 

(Reading International Solidarity Centre). Autoři publikace provedli akční 

výzkum ve školách zavádějících globální výuku. Pomocí aktivit zaměřených na 

globální výchovu (příklad viz Přílohu č. 1) provedli výchozí hodnocení 

znalostí, postojů a hodnot mezi žáky jednotlivých škol. Po dvou letech 

zavádění globální výchovy na těchto školách provedli hodnocení znova za 

použití stejných aktivit jako v případě prvního hodnocení. Výsledky obou 

hodnocení byly porovnány, aby byla změřena efektivnost globální výchovy 

a plánován její další rozvoj. O dva roky později bylo provedeno závěrečné 

hodnocení efektivnosti pomocí stejných aktivit. Ačkoli se příručka přímo 

nezmiňuje o posuzování validity měření, nabízí detailní popisy postupů měření, 

záznamových archů, upozorňuje na úskalí měření a uvádí konkrétní případové 

studie. Díky této systematičnosti lze posoudit zjevnou validitu nástrojů a lze 

z ní vycházet také při posuzování ostatních druhů validity (obsahové, souběžné 

apod.). Zjevnou validitu podporuje také zapojení expertů z řad organizace 

RISC a učitelů šesti zúčastněných škol do tvorby aktivit a jejich 

připomínkování. Ve prospěch zjevné validity hovoří také to, že ve zvoleném 

způsobu hodnocení je žák aktivním partnerem v procesu hodnocení 

dosažených změn, protože je zřejmé, že sám žák může nejlépe zhodnotit 

výsledky, které se týkají jeho znalostí, dovedností a postojů.  

Za částečně validní lze označit měření výsledků projektu Liberal Education 

and Global Citizenship Project, jehož prostřednictvím jedenáct amerických 

univerzit přepracovalo vyučované obory tak, aby rozvíjely znalosti studentů 

o světě a jejich smysl pro společenskou odpovědnost. Účelem hodnocení bylo 

                                                 
95 ČINČERA, Interaktivní výstava Supermarket svět: evaluační zpráva, 10-13 
96 ALLUM, LOWE, ROBINSON, How do we know it´s working? 
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změřit pokrok studentů vzhledem k cílům projektu v průběhu jednoho 

semestru. Výsledky poskytly údaje také pro porovnání dosažených výsledků 

mezi jednotlivými školami. Cílem projektu bylo vytvářet nové znalosti 

o globálních otázkách; podněcovat k větší občanské angažovanosti 

a společenské odpovědnosti; vést k hlubší znalosti a diskuzi o praxi 

demokracie; rozvíjet interkulturní kompetence. K hodnocení byl využit 

dotazník, který studenti dostali na začátku a na konci semestru. Validita 

dotazníku je odvozována od procesu, kterým vznikal. Jeho tvorby se účastnil 

externí odborník na hodnocení, zaměstnanci asociace amerických univerzit 

(Association of American Colleges and Universities), zástupci z jednotlivých 

škol účastnících se projektu a členové projektového týmu. Tento proces zajistil 

především relevantnost nástroje pro měření díky účasti všech jedenácti 

hodnocených škol, které se na jeho tvorbě podílely, a proto jim byl tzv. šitý na 

míru. Nicméně pro prokázání validity měření tato skutečnost nestačí. Zda 

validita byla nějakým způsobem dále zkoumána, se však v záznamu o měření 

nedočteme.97   

Za relativně validní lze považovat měření výsledků projektu Umfolosi in 

Oxford, v jehož rámci taneční a vokální skupina ze Zimbabwe navštívila školy 

v Oxfordshire s cílem umožnit žákům prostřednictvím hudby, tance a divadla 

nalézt spojitosti mezi jejich životem a životem lidí v Zimbabwe a odbourávat 

stereotypy. Cílem hodnocení bylo zhodnotit přínos projektu pro rozvoj znalostí 

a postojů studentů ve vztahu k Zimbabwe. Zpětně (tj. po provedení hodnocení) 

byly identifikovány tyto oblasti hodnocení změn: míra, do jaké se představy 

žáků o Zimbabwe staly realističtějšími a postoje méně stereotypními, míra, do 

jaké vzrostly znalosti žáků o Zimbabwe a schopnost vcítit se do situace lidí 

žijících v Zimbabwe a míra, do jaké vzrostla sebedůvěra žáků účastnit se 

představení, a schopnost uplatnit tuto sebedůvěru i v jiných oblastech života. 

K hodnocení byly využity rozhovory se žáky na začátku dvoutýdenní návštěvy 

skupiny ze Zimbabwe ve škole a další o týden později. Tématem rozhovorů 

byly představy žáků o Zimbabwe, způsob, jakým komunikovali s dalšími lidmi 

o projektu, jejich vlastní hodnocení projektu a jejich reakce na to, že byli 
                                                 
97 MUSIL, Assessing Global Learning, 19-29 
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uvolněni z výuky – na potřebu doplnit si chybějící látku. Dalšími nástroji 

hodnocení byly deníky, do kterých si žáci každý den měli poznamenat jednu 

věc, která se jim líbila, jednu věc, která se jim zdála obtížná, a jednu věc, 

kterou se naučili. Hodnocení využilo rovněž další materiály vytvořené žáky 

v průběhu projektu – poezii a další psané práce, žáky nakreslenou mapu 

Afriky, která znázorňovala představy a znalosti žáků o africkém kontinentu 

(pro srovnání žáci mapu kreslili před i po skončení projektové aktivity). 

Součástí hodnocení byly také každodenní porady a jedno závěrečné setkání 

členů projektového týmu a učitelů účastnících se škol. Použití mnoha nástrojů 

k měření zajistilo souběžnou validitu nástrojů – hodnotící tým si ověřil data 

získaná pomocí jednoho nástroje oproti datům získaným jiným nástrojem. 

Další posouzení validity tohoto měření by umožnil například přístup 

k operacionalizaci toho, co jsou to stereotypní představy o Zimbabwe či 

sebedůvěra žáků nebo co tvoří znalost o africké zemi. Bylo by tak možné 

posoudit obsahovou validitu nástrojů, tedy zda pojmou všechny aspekty 

operacionalizovaných konceptů.98  

Další kategorií jsou měření, o jejichž validitě písemné záznamy 

nevypovídají, což nevylučuje, že měření mohou být validní. Takových 

záznamů je nespočet. Omezují se většinou jenom na výčet použitých nástrojů, 

nikoli jejich hodnocení podle kritérií validity. Například ve zprávě z evaluace 

programu PRVák organizace ADRA, o.s., jsou vyjmenovány jako nástroje 

polostrukturované rozhovory, dotazníky, evaluační návštěva realizovaných 

aktivit a analýza dokumentace, ale nejsou dále nikterak popsány, což 

znemožňuje zhodnocení jejich validity.  

 

3.3. Přehled měřítek kvality v globálním rozvojovém 

vzdělávání 

 

Pro oblast GRV byl vytvořen přehled kritérií pro hodnocení kvality 

a dopadů podobný výše uvedeným kritériím DAC. Tento přehled je výsledkem 
                                                 
98 McCOLLUM, Improving Practice: Measuring our Effectiveness, 14-21 
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snahy vytvořit pan-evropský referenční rámec kvality rozvojového/globálního 

vzdělávání.99 Tento rámec obsahuje klíčové prvky kvality. Některé prvky se 

týkají organizačních charakteristik, jiné způsobů práce s externími 

obecenstvy/partnery/příjemci. 

 

A. organizační prvky: 

� uznání hodnoty a podpora GRV v organizaci – poslání, činnost 

a étos organizace explicitně uznávají a podporují GRV 

� plánování a management – tvorba plánů a management činností 

GRV jsou systematické 

� koherence – GRV využívá metody, postupy či aktivity realizované 

třetí osobou 

� monitoring a evaluace – monitoring a evaluace jsou plánovány, 

realizovány a využívány 

� budování kapacit a učení – rozvoj zaměstnanců/školení 

a organizační učení zaměřené na GRV jsou v organizaci využívány  

 

B. způsoby práce s externími obecenstvy/partnery/příjemci: 

� partnerství – činnost využívá explicitních a definovaných 

partnerství s ostatními 

� participace – činnost GRV zapojuje obecenstva/partnery/příjemce 

� pluralita  – činnost GRV se zabývá odlišnými perspektivami a staví 

na nich, např. – ale nejenom – na perspektivě globálního Jihu 

� rozvoj znalostí, porozumění, dovedností, hodnot a postojů – 

činnost se rozvojem znalostí, porozumění, dovedností, hodnot 

a postojů explicitně zabývá 

                                                 
99 Za rozvojem evropského referenčního rámce kvality stojí pracovní skupina „Quality and 
Impact“, která je součástí evropského programu DEEEP (Developing Europeans’ 
Engagement for the Eradication of Global Poverty) iniciovaného fórem organizace 
CONCORD (The European NGO confederation for relief and development) nazvaným 
Development Awareness Raising and Education Forum. 
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� udržitelnost a dopad – činnost GRV vede k trvalému zájmu mezi 

obecenstvy/partnery/příjemci100  

 

Dalším příkladem referenčního rámce je přehled hodnotících kritérií 

vytvořený účastníky Visegrádského regionálního semináře GRV v Praze 

v březnu 2011. Oproti předchozímu rámci zahrnuje navíc tato kritéria:  

 

� facilitativní a zmocňující metody – metody jsou různorodé, pečlivě 

vybrané, participativní apod. 

� vlastnictví zúčastněných stran – činnost reaguje na zkušenosti 

členů cílové skupiny, staví na jejich osobním zapojení, zdůrazňuje 

jejich zodpovědnost za spoluvytváření procesu apod. 

� překonání euro-centrismu – organizace globálního Jihu jsou 

plnohodnotnými partnery, experti z Jihu mají klíčové role v projektu 

apod.101 

 

K některým prvkům kvality byly přiřazeny úrovně, které vyjadřují pokrok či 

zvýšení kvality. Jedná se už o konkrétní vyjádření toho, co je považováno za 

kvalitní. Například v rámci prvku plurality  jsou odstupňovány čtyři stupně 

kvality podle toho, do jaké míry jsou zvažovány různé názory: 

 

Stupeň 1 – Je představen jeden aspekt problému a jedno řešení. 

Stupeň 2 – Existuje množství podobných názorů, tj. majoritní názory vedou 

proces. Odlišné názory jsou potlačovány nebo jim není věnována pozornost. 

Stupeň 3 – Menšinové názory jsou brány v potaz při tvorbě a dosažení 

společného porozumění. 

Stupeň 4 – Pluralita různých názorů a otázek je jádrem procesu. Mocenské 

vztahy mezi odlišnými názory jsou prozkoumány. Osobní porozumění je 

rozvíjeno v kontextu pochopení, že společný konsenzus není nutně potřeba.102 

                                                 
100 FRICKE, DARE Forum May 2011: Quality & Impact Working Group Report, 1 
101 KRAUSE, Global Education Quality Matrix, (nestránkováno) 
102 FRICKE, DARE Forum May 2011: Quality & Impact Working Group Report, 4 
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Uvedené definice jednotlivých měřítek jsou obecné. Záleží na každém 

hodnotiteli, jak si definuje kvalitu pro jednotlivá měřítka – tedy v jednotlivých 

oblastech. Může se například ptát, jakou přidanou hodnotu musí hodnocená 

činnost mít, aby byla označena za kvalitní. Důvodem této obecnosti je jednak 

obtížnost vymezení kvality pramenící zaprvé z chybějícího konsensu o tom, co 

představuje „dobré“ globální rozvojové vzdělávání. Zadruhé je obtížné 

jednotně vymezit kvalitu GRV v důsledku různosti cílových skupin, prostředí 

a rozsahu GRV. Je zřejmé, že kvalita bude jinak definována v případě 

krátkodobé práce s mládeží na polském venkově a jinak při práci se studenty 

rozvojových studií například v Berlíně.103 Třetí příčinou obtížnosti vymezení 

kvality v GRV je nedostatek teoretické reflexe praxe GRV a jeho konceptů. 

Jinými slovy chybí informované hodnocení toho, co funguje a co ne, co má 

pozitivní dopady a co naopak negativní apod.  

Můžeme usilovat o nalezení konsenzu v tom, co představuje dobrou kvalitu 

v GRV. Můžeme stanovit kritéria kvality pro různé cílové skupiny, prostředí 

i rozsah GRV. Stejně jako lze prohloubit teoretickou reflexi praxe a naše 

znalosti o konceptech GRV. Nicméně je oprávněné domnívat se, že i tak bude 

potřeba, aby si jednotliví aktéři definovali kvalitu sami, jelikož univerzální 

vymezení kvality nikdy neobsáhne specifické detaily týkající se kvality 

činností, jejichž různorodost je obrovská. Dobrým příkladem tohoto přístupu je 

dokument Irské asociace rozvojového vzdělávání (IDEA), který říká, že 

referenční rámec kvality bude pouze pomůckou při vymezení kvality pro 

jednotlivé organizace: 

  

„Doufáme, že referenční rámec umožní organizacím, aby si vytvořily svá vlastní 

měřítka a ukazatele úspěchu… Máme pocit, že takové odlišení je důležité 

vzhledem k tomu, že rozvojové vzdělávání v Irsku bude realizováno společným 

úsilím projektů malého rozsahu, víceletých programů, sítí, sekcí neziskových 

                                                 
103 SZENIAWSKA, Quality and Impact in Development Education, 27 
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organizací zaměřených na rozvojové vzdělávání, neziskových organizací 

zaměřených výhradně na rozvojové vzdělávání, komunitních skupin aj.“104 

 

Dalším příkladem je příručka a A Journey to Quality Development 

Education, která v úvodu výslovně říká, že pomáhá definovat činnost a to, co je 

pro realizátora činnosti kvalita, ale že záměrně nenabízí odpověď na otázku, co 

je kvalita v GRV.105 Konkrétním příkladem toho, jak lze definovat kvalitu pro 

určitou oblast GRV, jsou publikace …are we nearly there?106 a dokument 

Yorkshire Benchmarks107, které definují kvalitu GRV realizovaného školským 

zařízením. 

 

Tato kapitola poukázala na to, že většina měření přínosu v GRV nejde dál 

než na úroveň přímých výsledků. Jedna z podkapitol představila konkrétní 

nástroje, které jsou k měření výsledků používány, a hodnotila je z hlediska 

jejich validity. Bohužel konstatuje, že není k dispozici mnoho hodnotících 

zpráv, ze kterých je možné usuzovat, jak se otázkou validity zabývaly. 

Zbývající část kapitoly se věnovala přehledu měřítek a ukazatelů, pomocí 

kterých mohou být změřené výsledky GRV hodnoceny, aby byla určena kvalita 

činnosti. 

 

Teoretická část práce čtenáře seznámila s východisky globálního 

rozvojového vzdělávání, dále s jeho cíly, principy a očekávanými výsledky. 

Zabývala se dále teorií hodnocení – metodami měření přínosu, zásadami 

validního a reliabilního měření, kritérii a ukazateli hodnocení. Nakonec 

zkoumala zaměření již realizovaných hodnocení výsledků v GRV, jejich 

validitu a doporučená kritéria hodnocení. Poznatky z teoretické části čtenář 

uplatní při čtení další části práce, která se věnuje analýze praxe hodnocení 

v českých organizacích zabývajících se GRV. 

                                                 
104 IDEA, Paper on Quality and Measuring the Impact of Development Education, 8 
105 FRICKE, A Journey to Quality Development Education, (nestránkováno) 
106 ALLUM, LOWE, ROBINSON, …are we nearly there?A Self Evaluation Framework for 
Global Citizenship, RISC, 2010 
107 YORKSHIRE AND HUMBER GLOBAL SCHOOLS ASSOCIATION, Benchmarks for 
the Global Dimension, [online]  
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4. Výzkumná část 

 

Následující podkapitoly seznamují čtenáře s cílem, metodologií, analýzou 

a výsledky výzkumu, který jsem v rámci své diplomové práce uskutečnila. 

 

4.1. Cíl výzkumu 

 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak organizace působící 

v oblasti globálního rozvojového vzdělávání hodnotí výsledky své činnosti.  

 

4.2. Metodologie výzkumu 

 

Výzkum probíhal od února do května roku 2013. V první polovině února 

jsem vytvořila dotazník, který měly organizace možnost vyplnit do poloviny 

dubna. Potom byla data analyzována. Bohužel návratnost dotazníků byla nízká 

a měly slabou vypovídající hodnotu, proto jsem od jejich využití ve výzkumu 

upustila. Souběžně s dotazníkovým šetřením jsem do výzkumu zařadila 

rozhovory. V první polovině března jsem oslovila organizace s žádostí 

o rozhovor. Ve druhé polovině března a začátkem dubna proběhly rozhovory 

v organizacích, které byly ochotny účastnit se výzkumu. Následně jsem data 

z rozhovorů analyzovala a interpretovala. V polovině května jsem výsledky 

výzkumu s interpretacemi rozeslala všem organizacím účastnícím se výzkumu, 

aby se k nim mohly vyjádřit. Jejich připomínky jsem na konci května 

zohlednila při konečné formulaci závěrů analýzy a v diskuzi. 

 

Vzorek 

 

Dotazníkového šetření se účastnily organizace, které jsou členy pracovní 

skupiny GRV Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Vzorek respondentů 

pro rozhovory byl vybírán záměrně oslovením organizací, o kterých jsem 
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věděla, že své projekty nějakým způsobem hodnotí. Tyto informace jsem 

získala během setkání pracovní skupiny GRV Českého fóra pro rozvojovou 

spolupráci, kde jsem měla možnost zástupce jednotlivých organizací oslovit 

a zeptat se jich, zda svou činnost nějak hodnotí. Celkem byli o rozhovor 

požádáni zástupci šesti organizací. Z toho pět s rozhovorem souhlasilo. Avšak 

pouze tři rozhovory byly nahrávány, proto dvě organizace nebyly do výzkumu 

nakonec zařazeny. Podrobné informace o účastnících výzkumu jsou v tabulce 

uvedené níže. 

Dále byl o rozhovor požádán jeden z evaluátorů projektů GRV. Výběr byl 

záměrný, protože jsem znala pouze jednoho evaluátora, který se věnuje 

hodnocení GRV. Evaluátor s rozhovorem souhlasil. Rozhovor měl ve výzkumu 

spíše informativní účel – pomáhal pochopit kontext hodnocení, evaluátor měl 

přehled o stavu hodnocení v organizacích GRV. Rozhovor nebyl podrobně 

analyzován. 

Informace o cíli, způsobu provedení a využití výzkumu byly respondentům 

poskytnuty v písemné formě. 

 

Organizace A B C 

Zdroj dat 

- rozhovor 

(respondent R1) 

- dotazník (D1) 

- zadání evaluace 

- evaluační zpráva 

- rozhovor 

(respondent R2) 

- evaluační 

formulář pro 

učitele účastnící 

se projektu 

- rozhovor 

(respondenti R3 

a R4) 

- dotazník (D2) 

- evaluační zprávy 

- seznam otázek 

k polo-

strukturovaným 

rozhovorům 

s účastníky 

projektu 

Pozice 

respondentů 

Koordinátor 

hodnoceného 

projektu 

Ředitel 

organizace 

Koordinátoři 

hodnoceného 

projektu 
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Hodnocený 

projekt 

Tříletý 

Ukončený v r. 2012 

Tříletý 

Ukončený v r. 

2012 

Ještě probíhá (od r. 

2004) 

Zaměření 

projektu 

Rozvoj porozumění 

globální 

propojenosti mezi 

studenty a učiteli 

účastnícími se 

projektu. Podpora 

jejich angažovanosti 

v lokálních 

a globálních 

otázkách  

Rozvoj znalostí 

a kompetencí 

učitelů pro 

začleňování 

rozvojových 

témat do výuky 

Rozvoj znalostí 

a kompetencí 

účastníků pro práci 

v oblasti rozvojové 

spolupráce a GRV 

Jedná se 

o první 

projekt GRV 

v organizaci 

Ano Ne Ano 

Povinnost 

hodnocení 

Hodnocení 

požadováno 

donorem108 

Hodnocení 

požadováno 

donorem 

Hodnocení 

z vlastní iniciativy 

Externí 

evaluátor 

Ano Ano Ne 

Zkušenosti 

s hodnocením 

v rámci 

organizace 

První hodnocení První hodnocení V organizaci již 

proběhla či 

probíhají jiná 

hodnocení 

 

   

                                                 
108 Donor je ten, kdo projekt finančně podpořil. V případě zkoumaných projektů GRV je ve 

dvou případech donorem Evropská komise. V jednom případě je donorem Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky. 
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Partnerský 

projekt 109 

Ano Ano Ano 

 

 

Metody sběru dat 

 

a) Rozhovor 

Dva analyzované rozhovory byly uskutečněny osobně, jeden pomocí 

programu Skype. Se souhlasem respondentů byly rozhovory nahrávány na 

diktafon. Rozhovory trvaly v rozmezí 30 až 50 minut. Rozhovor byl na začátku 

spíše otevřený, protože bylo vždy potřeba ujasnit si, jakou terminologii 

hodnocení respondent používá a jak hodnocení vůbec chápe. V průběhu 

rozhovoru jsem se doptávala podle potřeby na věci, kterým jsem úplně 

nerozuměla, nebo kde jsem chtěla, aby se o nich respondent zmínil podrobněji.  

Pomocí rozhovorů byla získána bohatší data než z dotazníků, protože bylo 

možné doptávat se, a tak respondenti odpovídali podrobněji než v případě 

dotazníků. Zároveň respondenti mluvili i o dalších tématech, která nebyla 

v dotaznících zahrnuta.   

 

b) Sběr dokumentace 

Od respondentů účastnících se výzkumu jsem dostala různé podklady, které 

se vztahovaly k jejich praxi hodnocení – hodnotící zprávy, zadání hodnocení, 

projektové publikace, záznamové archy, evaluační formuláře, dotazníky 

používané v rámci hodnocení aj. Přehled dokumentů, které jsem získala od 

jednotlivých respondentů, je v tabulce uvedené výše.  

Dokumenty nebyly podrobeny samostatné analýze, ale umožnily pochopení 

některých informací a souvislostí.  

 

                                                 
109 Partnerský projekt je projekt, na jehož realizaci se podílí více organizací.  
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Analýza dat  

 

Při kódování a analýze dat z rozhovorů jsem pracovala s přepisy nahrávek. 

Tyto přepisy jsem si několikrát přečetla. Při dalším čtení jsem si na levý okraj 

zapisovala hlavní informace vztahující se k cíli výzkumu. Poté jsem si text 

znovu přečetla a  poznámky případně doplnila či upravila. Při následujícím 

čtení jsem si na pravý okraj poznamenala hlavní kategorie zastřešující předešlé 

poznámky na levém okraji. Text jsem si opět přečetla a hledala souvislosti 

mezi kategoriemi, v některých případech jsem kategorie sloučila. Nakonec 

jsem citace z rozhovorů rozřadila do jednotlivých kategorií. Pro pojmenování 

kategorií jsem použila části citací. Každý rozhovor byl analyzován odděleně. 

Poslední fází byla kontrola, zda kategorie opravdu odpovídají výpovědím 

účastníků výzkumu. Způsobem ověření kategorizace bylo její porovnání 

s kategoriemi, ke kterým analýzou rozhovorů došla vedoucí mé diplomové 

práce.  

 

Interpretace dat 

 

Každá kategorie z analýzy byla zvlášť interpretována. Organizace dostaly 

čas dvou týdnů na to, aby interpretace okomentovaly. Komentáře byly poté 

zapracovány. 
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4.3. Analýza a interpretace rozhovorů 

 

Následující podkapitola obsahuje příběhy praxe hodnocení tak, jak je 

v rozhovorech popsali respondenti tří organizací účastnících se výzkumu. 

Kromě příběhů hodnocení podkapitola obsahuje kategorizaci a interpretaci 

rozhovorů. Kategorie jsou vyznačeny tučným písmem a interpretace kurzívou. 

Každé citaci z rozhovoru je přiřazeno číslo řádku z přepisu rozhovoru, který je 

uveden v příloze. 

 

RESPONDENT R1: PŘÍBĚH HODNOCENÍ 110 

Podle mě se člověk k evaluaci dostane, protože musí, a pak teprve hledá, 

jak. Pracuju tady dlouho. Ale takhle velký projekt s tolika partnery jsem nikdy 

nevedla a neřídila a neměla jsem s tím zkušenosti. Říkala jsem si, proboha, jak 

najdu evaluátora. My jsme prostě nevěděli, kdo to bude evaluovat. Měla jsem 

velké štěstí, že jsem narazila na evaluátorku, která nám potom evaluovala. Mně 

se vždycky líp spolupracuje s lidmi, které aspoň trochu znám a prostě abych 

věděla, že je dobrá a že si sedneme. Takže pro mě to byla v mnoha ohledech 

strašná úleva, provedla mě tím, dá se říct. Byl u ní také jednoznačný bonus, že 

ona tu /zemi/ znala, znala /jazyk/, že se trochu domluvila, i tu kulturu. Znala 

ten systém, což se odráželo na vstřícnosti té druhé strany, že ji brali. To já bych 

třeba nevěděla - člověk si řekne rozvojová země, tam účet nedostanete, a ono 

to tak nebylo, i ty školy musí vykazovat nějaké doklady. 

Měla jsem představu, že evaluace je prostě nějaké hodnocení, že si sedneme 

a řekneme, jaké to bylo, bylo to dobré a tak. No, ale to, co si dělá evaluátorka, 

rozhodně tak jednoduché nebylo. Překvapilo mě, kolik času to zabralo, už 

jenom napsat ten inception report, tu objednávku. Evaluátorka řekla, vy mi 

řeknete, na co se mám ptát. Takže vymyslet a dostat se do toho. V rámci 

projektu jsem měla dost aktivit, a ještě navíc do toho přemýšlet o tomhle. 

Na evaluaci jsme měli v rozpočtu docela slušný balík peněz, sto dvacet tisíc, 

a evaluátorka je skutečně vyčerpala. To byl pro mě šok a pro všechny kolegy 
                                                 
110 Přepis rozhovoru viz v příloze č. 2. 
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taky, že na evaluaci šlo tolik peněz. Měli jsme pochybnosti, jestli to má být tak 

detailní. A co tam evaluátorka bude dělat, proboha, a tak. Ale ona na tom 

opravdu ten čas strávila. Byla na místě, byla se mnou v /zemi/, každý den měla 

naplánovanou návštěvu nějaké školy, někdy byly dvě ty školy. Na školách 

mluvila s žáky asi hodinu. S nimi i s celou třídou procházela a zjišťovala, jak 

znají metodiku, co jsme tam učili. Pak se bavila s učiteli, kteří to učili, 

a s ředitelem, jak vnímá ten projekt, jak ho podporuje. To bylo jak v /zemi/, tak 

potom i v Čechách. Vyžadovala, abych při rozhovorech nebyla s ní: „Oni mi 

neřeknou tak otevřeně, co si myslí, když tam u toho budeš sedět ty, protože 

buď to platíš, nebo s nimi spolupracuješ.“ Chovala se dost objektivně, nehrálo 

v tom roli, že se kamarádíme. Rozhodně se nenechala nějak uplatit, aby do 

zprávy něco nedávala. Můžu vám dát celou evaluační zprávu, tam to všechno 

bude úplně podrobně. Má to 56 stránek v angličtině a je to docela hutný text. 

Včetně těch dotazníků i vyhodnocení odpovědí.  

Dneska už vím, že příští projekty budu taky chtít evaluovat. Zařadila bych 

hodnocení v průběhu, protože tak můžeme něco včas změnit. Některé věci 

třeba v projektovém řízení nedáváme vůbec, protože se to neosvědčilo. Docela 

zajímavé jsme měli zjištění k tvorbě projektu. Taková drobnost, neudělali jsme 

podrobnou analýzu potřeb, od které se odvíjel celý projekt. Na konci jsme 

evaluací zjistili, že v /zemi/ se jim líbilo, co jsme jim nabídli, ale že oni by 

radši úplně něco jiného. Pro mě z hlediska koordinátora bylo hodně podnětné 

přemýšlet, co by z hlediska těch partnerů mohlo být.  

Na druhou stranu člověk má taky obavy, co když evaluátor přijde na to, že 

ten projekt je úplně zbytečný, a co na to řekne ten donor, co to všechno platil. 

V první verzi zprávy jsem měla pocit, že to byl průser, totální koordinátorský 

průšvih. Přišlo mi, že evaluátorka hodně vyslyšela názor těch našich partnerů, 

dobrovolníků, a že úplně nepřikládala váhu názoru našemu. Vyvěsím na web 

tak dvoustránkové shrnutí. Ne asi celou zprávu. Evaluátorka razí teorii, že se to 

má zveřejnit. Mně přijde, že každý si tam najde, co chce slyšet. Je tam i kritika, 

takže nevím, jestli by nám to zbytečně neuškodilo třeba v hledání partnerů.  

Evaluaci beru jako zpětnou vazbu pro nás, pro organizaci - jak příště napsat 

projekt, na co si dát pozor z hlediska projektového řízení, jak časovat věci, pak 
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ty vztahy s partnery, jak s nimi komunikovat, nebo jak si to víc hlídat. Až 

někde budou evaluace, už se na to budu dívat jinýma očima. Co jsem si všimla, 

tak ani v druhých organizacích s evaluací neměli zkušenost, taky se na to 

koukali podobně jako já měsíc před nimi. Mně se teď líbí i myšlenka peer 

review, která mi připomíná ty evaluace. 

 

RESPONDENT R1: KATEGORIE A INTERPRETACE ROZHOVORU  

 

Dělali jsme evaluaci proto, že jsme ji měli povinnou, ale je hodně 

osvícených lidí, co to vnímají jako přínosné. 

Evaluace je požadována zvenku donorem. Organizace tudíž vnímala evaluaci 

především jako povinnost, kterou musí splnit, a až později hledala, k čemu jí 

může být. Zároveň neměla předchozí zkušenost s evaluací, která by utvářela 

její motivaci.   

Byla povinná. Nebo… já jsem nebyla na začátku psaní toho projektu anebo 

v době, kdy se podepisovala smlouva s Evropskou komisí, ale pravděpodobně 

to bylo povinné, nebo moji kolegové, kteří to psali, tak to vyhodnotili, že by to 

bylo důležité. (R1 8-11) 

Takže to bylo prostě jako základní, že jsme ji měli povinnou. Na druhou stranu 

už jako v průběhu toho, co jsem koordinovala ten projekt, tak jsem prošla 

nějakýma kurzama, který pořádal /název organizace/, a tam jako říkali, že 

evaluace je důležitá a tak. Takže jsme se k tomu dostali. Takže pro mě to bylo 

takový jako z druhý strany, že ne že bych jako úplně chtěla, ale protože jsem to 

měla povinný. (R1 16-21) 

Podle mě, nevim jak jiný organizace, se člověk k tý evaluaci dostane, protože 

musí, pak teprve hledá jak teda. Je hodně osvícených lidí, co to vnímaj jako 

přínosný. (R1 159-161) 
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V rozpočtu jsme měli na evaluaci docela slušný balík peněz.  

vs. To byl pro mě šok, tolik peněz za evaluaci. 

Rozpor mezi tím, jakou evaluaci si představoval donor a tím, co si 

představovali pracovníci organizace. Podle objemu peněz určených na 

evaluaci se zdá, že donor měl představy o komplexní evaluaci, která je 

nákladná, kdežto pracovníci si nedovedli představit, co by mělo být hodnoceno 

a stát tolik peněz. Původně měli jiné představy o rozsahu a obsahu evaluace.   

Ale my jsme ji měli v rozpočtu, a měli jsme na ni docela slušný balík peněz, 

kromě auditu, který byl taky povinný. (R1 11-12) 

A pak třeba mě ještě zděsila jako cena, že prostě jsme zaplatili. Já jsem říkala, 

že sto dvacet tisíc jsme měli v rozpočtu a /evaluátorka/  to skutečně jako 

vyčerpala. A to byl pro mě šok a jako pro všechny tady kolegy jako, že tolik 

peněz na evaluaci. (R1 49-52) 

Když si ji budeme moct dovolit, tak rádi. U druhého projektu měli rozpočet asi 

30 tisíc, tak se rozhodli, že budou evaluovat metodické materiály projektu. 

(R1 140-142) 

Ona se dá evaluace udělat i levněji, když se zaměří třeba jen na něco. Takovým 

způsobem – co je nejdůležitější. (R1 177-178) 

 

Proboha, jak najdu evaluátora? - Měla jsem štěstí, líp se mi pracuje 

s lidma, který znám.   

Koordinátorka měla obavy, jak najde evaluátora. Na jedné straně neměla 

žádné zkušenosti s výběrem evaluátorů a na druhé straně zřejmě není mnoho 

(osvědčených) evaluátorů v oblasti GRV a je těžké je najít. 

Ale u auditu třeba byl rozdíl, že rovnou ve smlouvě s Evropskou komisí byla 

jakoby předjednaná auditorská firma, která nám potom dělala audit. Což u té 

evaluace nebylo. (R1 12-15) 

Měla jsem hodně velký štěstí, že jsem jako narazila na /evaluátorku/, která nám 

potom evaluovala. A… což bylo jako pro mě taky – proboha, jak najdu 
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evaluátora. My jsme prostě nevěděli, kdo to bude evaluovat. A pak jsem občas 

někde potkávala /evaluátorku/, která se mezitím osamostatnila a posílala 

nabídku, že dělá evaluaci. (R1 30-34) 

Jakoby mně se vždycky líp spolupracuje s lidma, který aspoň trochu znám 

a prostě abych věděla, že je dobrá, a že si sedneme. Takže pro mě to byla 

v mnoha ohledech strašná úleva, protože v podstatě s /evaluátorkou/ jsme měly 

několik schůzek, kdy na té první mi vysvětlila, co to teda ta evaluace je, jakými 

způsoby se může dělat. Kromě toho mi poslala prostě několik odkazů, jak 

vypadají třeba její evaluační zprávy, jak někoho jiného, jaké jsou žádosti 

o evaluaci nebo objednávky evaluace, že se ještě jako dělá výběrové řízení 

a takové věci. (R1 37-44) 

Ona mě tím provedla, dá se říct… (R1 46) 

Takže to byla dobrá volba, než jako někoho bůhví koho jako. (R1 336) 

 

Zkušenosti konkrétního evaluátora jako bonus.  

Člověk si řekne rozvojová země. 

Koordinátorka velmi kladně hodnotila to, že evaluátorka dobře znala podmínky 

v jedné ze zemí, kde hodnocení probíhalo, a zároveň byla místními přijata pro 

svoje znalosti jejich jazyka a kultury. Těmto zkušenostem je částečně 

připisována úspěšnost evaluace. 

U koordinátorky dochází ke střetu jejích představ o místní „rozvojové“ kultuře 

s tím, co v kultuře zažívá. Její představy jsou překážkou toho, aby vztah 

s místními byl skutečně partnerský. 

U /evaluátorky/ byl jednoznačný bonus, že ona tu /název země/ znala, znala 

/jazyk/, že se trochu domluvila, i tu kulturu. Prostě výbornej evaluátor, ale 

zaměřenej jiným směrem, by tam nadělal paseku, kdežto ona mluvila 

s ředitelema škol, který se jí snažili namluvit, že oni prostě neví, kdy ty lekce 

naši dělali, protože prostě to nějak zapomněli, ale ona jim říkala, ale houby, 

vždyť máte třídní knihy a to jako máte povinnost od vašeho ministerstva 
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školství to zapisovat, tak mi ukažte, já se podívám jako. Jo třeba, nebo tvrdili, 

účetnictví to my nemáme, to my ne.  A ona co jako děláte, to tady kradete, 

nebo jak jako vykazujete příjmy, jak nakupujete věci? (R1 313-321) 

To já bych tam nevěděla třeba. Člověk si něco myslí, ale ona tam prostě 

pracovala a věděla, že to prostě nejde. Člověk si řekne rozvojová země, tam 

jako účet nedostanete a něco a ono to prostě tak úplně nebylo, ono i ty školy 

musí vykazovat nějaký doklady. (R1 322-325) 

Znalost toho systému. … vstřícnost tý druhý strany, na tom se hodně odráželo, 

že ji brali. (R1 327-328) 

Ona byla (…) na nějakým projektu rozvoje venkova, nějaká místní venkovská 

komunita, tam pracovala v neziskovce. (R1 330-332) 

Když řekla, že dva roky žila v /název země/, že to zná, že není žádnej nováček. 

Už jen u toho, jak se nás snažil taxikář ošulit, až po ty ředitele škol. Prostě ona 

mu řekla: žádný takový. (R1 333-335)  

 

Měla jsem představu, že evaluace je nějaký hodnocení, ale tak jednoduchý 

to nebylo. Překvapilo mě, kolik času to zabralo. 

U koordinátorky se projevuje nízká úroveň vlastního osvojení si pojmu 

evaluace. Její původní představy o náplni hodnocení byly redukované na 

reflexi s učiteli, proto jí konečná podoba evaluace přijde o dost náročnější, jak 

metodologicky, tak časově. 

Já jsem měla pocit, že evaluace je prostě nějaký hodnocení, že si sednem 

a řeknem: bylo to dobrý a tak. No. Ale to, co jako si dělá /evaluátorka/, tak 

rozhodně tak jako jednoduchý to nebylo. (R1 46-49) 

My jsme měli potom ještě na podzim vlastní evaluační setkání s učiteli. Máme 

ten projekt rozdělenej na několik částí a jedna z nich je jakoby školení učitelů 

a práce s těmi učiteli a se školami. A v rámci toho jsme měli vlastní kulatý stůl 

– evaluační setkání, to jsme měli my, ale /evaluátorka/ na tom vystupovala, 

reportovala to, co zatím zjistila. Takže já jsem měla představu, že evaluace 
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projektu bude něco, jako že se potkáme s učitelema, popovídáme si o tom, jaký 

to bylo. (R1 125-131) 

Jestli to /má být/ tak detailní. A co tam bude dělat proboha a tak. Ale jako ona 

na tom opravdu ten čas strávila. (R1 56-57) 

Mě to překvapilo, kolik času to zabralo, už jenom napsat ten inception report, 

tu objednávku. /Evaluátorka/ řekla, to ne já vám budu psát co, ale vy mi 

řeknete, na co se mám ptát. Takže vymyslet a dostat se do toho, v rámci 

projektu jsem měla dost aktivit a ještě navíc do toho přemýšlet o tomhle. 

(R1 144-147) 

 

Metodika evaluace /co evaluátorka dělá/: „Sama to připravovala.“  

Výstup evaluace: „Těch padesát šest stránek vám můžu dát.“    

Metodologii evaluace a její provádění měla na starost evaluátorka. Souvisí se 

zvoleným designem evaluace, kde externí odborník má za úkol být 

„objektivním“ a nestranným hodnotitelem. Pokud by byly použity 

participativní metody hodnocení, evaluátorka by nebyla tak nezávislá. O těchto 

možnostech však koordinátorka pravděpodobně nevěděla, nebo je nechtěla 

využít. 

Tak jako ona to vyhodnocení dělala /evaluátorka/ a /evaluátorka/ třeba 

vytvářela dotazníky různý a prostě sbírala sama. No víceméně ona jako někde 

byla přímo, tak to všechno dělala sama. Připravovala. (R1 96-98) 

Sama. Že jsme jí dali prostě různý texty, průběžný zprávy, reporty ze školení, 

hodnocení účastníků kurzu, a takový věci to všechno dostala, veškerý data, 

průběžný zprávy, co jsme psali donorům. (R1 103-105) 

Byla prostě na místě, byla se mnou v /název země/, každý den měla 

naplánovanou návštěvu nějaký školy, někdy byly dvě ty školy. Na školách 

mluvila s žáky asi hodinu. S nima i s celou třídou procházela a zjišťovala, jak 

znají tu metodiku, co jsme tam učili, pak se bavila s učiteli, kteří to učili a 

s ředitelem, jak vnímá ten projekt, jak ho podporuje. (R1 112-116) 
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V /název země/ byla s dobrovolníky, po návratu z /název země/ jsme měli 

setkání s dobrovolníky – víkendovku, tak na tý víkendovce byla s nima, tam 

právě vyhodnocovala ty dotazníky, takže ona měla … V případě /tamních/ 

žáků byly nejdřív rozhovory a pak vytvořila dotazník elektronickej a pak jim 

ho poslala a oni jí ho vyplňovali a v případě dobrovolníků byly nejdříve 

dotazníky a potom setkání s dobrovolníky, i když ona se i v /název země/ 

viděla s těma dobrovolníkama a mluvila s nima. (R1 117-123) 

Pak se všema partnerskýma organizacemi se viděla, s těma českýma tady 

v Čechách. (R1 123-124) 

/Evaluátorka/ využívá všechny možné techniky – googledocs. Rychle se to 

vyhodnotí, to je super. Veškerá možná sociální média… (R1 136-138) 

Byla na těch školách a díky těm dotazníkům zjišťovala ty znalosti a pak se 

pokoušela změřit změnu postojů, což je takový téma, že se to moc změřit nedá, 

protože je to těžko měřitelný, kdy znalosti, podle tý evaluace, že žáci určitý 

znalosti mají, že se něco naučili, u těch postojů, že ke změně postojů moc 

nedošlo díky projektu a aby docházelo, je potřeba ještě dlouhodobější práce. 

(R1 229-234) 

Něco tam bylo jako, co si myslíte o /název země/… Nedělali jsme výzkum 

předem. Ještě mě napadá, že ta metodika, co mám, je, že to tam nějak 

srovnává, že vyloženě metodicky ti žáci v hodinách jsou vedený k tomu, co jste 

si mysleli dřív, co víte teď. Tak to tam jako je, že to tam v těch výstupech 

máme. (R1 251-255) 

Já vám můžu dát celou tu evaluační zprávu. Tam to všechno bude úplně 

podrobně, má to 56 stránek v angličtině a je to docela hutný text. Včetně těch 

dotazníků i vyhodnocení odpovědí. (R1 134-136) 

 

Nezávislost evaluátorky 

Souvisí s výše uvedeným – se zvolenou metodologií a též s nízkou úrovní 

osvojení si provádění evaluace – koordinátorka jako by netušila, že nezávislost 

související s externím hodnocením je na druhé straně vykoupená nevýhodami 
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externí evaluace. Zdá se, že nemá povědomí o sebe-evaluaci, kde sice chybí 

nezávislost, ale je tam například větší jistota pochopení kontextu, protože 

pracovníci, kteří svou činnost hodnotí, ji znají v souvislostech. Koordinátorce 

je nezávislost podána jako podmínka dobré evaluace, a tak se ji snaží přijmout, 

i když se jí zároveň brání. 

Myslíte v rámci organizace? Tam je potom trochu narušená ta nezávislost. 

(R1 181-182) 

/Evaluátorka/ i třeba na těch rozhovorech vyžadovala, abych tam nebyla s ní, 

když dělala rozhovory s někým. Udělali jsme pár výjimek /v zemi/, protože, ale 

jako málo, protože chtěla – oni mi neřeknou tak otevřeně, co si myslí, když tam 

u toho budeš sedět ty – protože buď to platíš, nebo s nima spolupracuješ. 

(R1 184-188) 

Ona se chovala dost objektivně, nehrálo v tom roli, že se kamarádíme. Jako 

neplatilo – to tam dávat nebudu… Rozhodně se nenechala nějak uplatit, aby to 

tam nedávala. (R1 198-200) 

Díky těm sto komentářům u tý finální podoby jsme měli možnost dost ovlivnit. 

Ale v některých věcech ona napsala, ale já si stejně myslim, že… Budiž jí její 

nezávislost. Že by opravovala tak, jak si řekneme. V některých věcech jsem 

z toho měla pocit, že vyslyšela všechny okolo, jenom ne mě. (R1 284-288) 

 

Bylo to pro nás strašně užitečný. Evaluaci beru jako zpětnou vazbu. Po 

téhle zkušenosti budu prosazovat evaluaci jako průběžnou kontrolu.  

Pozitivní zkušenost z první evaluace vyústila v přijetí evaluace jako užitečného 

nástroje ke zlepšování činnosti.  

Když to beru zpětně, tak to bylo strašně užitečný pro nás, že jsme si tím prošli. 

Pro mě jako koordinátorku… (R1 22-23) 

Její připomínky pro mě byly hodně nápomocný už v průběhu toho posledního 

roku projektu. (R1 57-58) 
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Třeba některý věci právě v tom projektovým řízení nedáváme vůbec, protože 

se to neosvědčilo. (R1 215-216) 

Docela zajímavý jsme měli zjištění k tvorbě projektu, kde si dát pozor, jako 

taková drobnost, že jsme neudělali podrobnou analýzu potřeb, od který se 

úplně odvíjel celý projekt. Takže jsme na konci tou evaluací zjistili, že v /název 

státu/ jako dobrý, že se jim líbilo, to co jsme jim nabídli, ale že oni by jakoby 

radši úplně něco jinýho. Takže sice analýza nějaká byla, ale byla trošku 

neobjektivně udělaná. … Takže pro mě v tom, z hlediska prvního koordinátora 

to bylo hodně podnětný, přemýšlet, co by z hlediska těch partnerů mohlo být. 

(R1 216-225) 

Audit je jako finanční kontrola a evaluace je jakoby obsahová. (R1 15-16) 

Evaluaci beru jako zpětnou vazbu pro nás, jako pro organizaci. (R1 211-212) 

Jak příště napsat ten projekt, na co se potom z hlediska projektovýho řízení, na 

co si dát pozor, jak časovat ty věci, pak ty vztahy s partnery, jak s nima 

komunikovat nebo jak si to hlídat víc. (R1 212-214) 

Já jsem sice jako nějaký zkušenosti... Prostě tady pracuju dlouho. Ale takhle 

velkej projekt s tolika partnery jsem nikdy nevedla a neřídila a neměla jsem 

s tím zkušenosti. (R1 23-25) 

Říkala jsem si, že po týhle zkušenosti třeba příští projekty budu prosazovat 

třeba evaluaci v polovině projektu, nebo aby začala hned, a aby průběžně 

kontrolovala, protože díky tomu se může rovnou něco nastavit jinak a změnit. 

(R1 58-61) 

V těch dalších projektech, které budeme dělat, který budou ať zaměřený na 

GRV, nebo budou partnerský, tak se tam dá vychytat spousta jako dalších věcí. 

Na co brát ohledy. (R1 68-70) 

Ale jako dneska už jako vím, že příští projekty budu taky chtít evaluovat. Teď 

jsme dostali třeba grant z Český rozvojový agentury, tak jsme taky rovnou 

psali, že chceme evaluaci v třetím roce, chceme na to mít peníze, takže už na to 

taky myslíme v budoucnu, protože je to užitečný. (R1 161-164) 
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Zařadila bych hodnocení v průběhu, protože tak můžeme něco včas změnit. 

(R1 300-301) 

Asi až evaluace někde budou, už se na to budu dívat jinýma očima. Máme 

druhej vzdělávací projekt, kde prostě si chci tu evaluaci přečíst, ale nemluvím 

do toho koordinátorce, jak by to měla dělat nebo tak, ale no prostě, že se na to 

trošku budu dívat jinak, asi vzdělávat nebo třeba příště, až to budeme zadávat, 

tak se podívám, jaký jsou trendy nějaký. (R1 341-345) 

 

vs. Všechno jsme neudělali tak dobře. Člověk má obavy, co na to řekne 

donor. Vyvěsím jen shrnutí, ne celou evaluační zprávu. Nevím, jestli by 

nám to zbytečně neuškodilo. 

Koordinátorka si je vědoma i potenciálu evaluace odhalovat chyby. Pro interní 

potřebu zpětné vazby, jak dělat projekt lépe, tento potenciál hodnotí kladně. Na 

druhé straně jí není příjemné, že o negativních výsledcích se má dozvědět 

i donor, protože ten chce kvalitní výsledek. Organizace se tedy cítí negativními 

výsledky evaluace ohrožena, protože je závislá na financování donorem, který 

chce od ní hodnotné výsledky. Navíc ne se všemi závěry v evaluační zprávě 

koordinátorka souhlasí. Evaluátorka má jinak nastavené hodnoty, které se 

projevují v závěrečném hodnocení projektu, ale třeba i v tom, že je jednoznačně 

pro zveřejnění evaluační zprávy. V tomto je mezi koordinátorkou 

a evaluátorkou neshoda, kterou koordinátorka řeší tím, že zveřejní pouze část 

zprávy. 

No prostě řadu věcí jsme neudělali tak dobře, protože jsme netušili o nějakých 

možnostech. (R1 61-62) 

Na druhou stranu člověk má taky obavy, co když evaluátor přijde na to, že ten 

projekt je úplně zbytečnej a co na to řekne ten donor, co to všechno platil. 

(R1 164-166) 

Což je pro nás taková zpráva, že neukončovat spolupráci se školama, 

spolupracovat s nima dál, nebo víc. Metodicky nebo třeba i nabídnout další 
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možnosti. /Zjištění evaluace bylo/, že ke změně postojů moc nedošlo. (R1 233-

236) 

Něco jsem chtěla ještě upravit, někde to zohlednila, někde ne, nebylo to úplně, 

ale že jsem v první verzi tý zprávy měla pocit, že to byl průser, totální 

koordinátorský průšvih. (R1 267-269) 

Pro mě je to potom nepříjemný, že to budu vysvětlovat Evropský komisi, která 

se bude ptát, proč to tam takhle bylo. (R1 288-289) 

Vyvěsím minimálně takový dvoustránkový shrnutí na web asi. Ne asi celou 

zprávu. … Jakože to je takový průhledný. Celá zpráva, to je moc dlouhý. Od 

soboty je to uzavřený a ještě je to na mě moc brzo. (R1 291-294) 

/Evaluátorka/ razí teorii, že ano /zveřejnit/. Mně přijde, že každej si tam najde, 

co chce slyšet,…nevim, prostě, že tam nejsou jen pozitivní věci, je tam i co se 

nepovedlo, kritika, takže nevím, jestli by nám to zbytečně neuškodilo třeba 

v hledání partnerů. Takže mi přijde, že právě pro nás je důležitý, abysme se tím 

nějak zabývali, ale…takže tak. (R1 296-300) 

 

Ani ostatní s tím nemají zkušenost. 

Pracovníci v této oblasti se učí zkušenostmi a jejich porovnáváním s druhými, 

kteří jsou na tom stejně. 

Co jsem si všimla, tak ani v /název organizace/ s tím neměli zkušenost, tak byla 

/jméno/, tak /jméno/ neměla zkušenost s takovou evaluací, tak na to se taky 

koukali podobně jako já měsíc před nima… (R1 151-153) 

Co jsem se setkala, jak to dělají jiný organizace, to je hrozně těžký měření 

postojů, že nepřišly úplně na to, jak to udělat, jak se ptát. (R1 250-251) 

Podle mě, nevim jak jiný organizace, se člověk k tý evaluaci dostane, protože 

musí, pak teprve hledá jak teda. Je hodně osvícených lidí, co to vnímaj jako 

přínosný. (R1 159-161) 
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Zásadní připomínky byly kolem partnerství: Vyslyšela všechny okolo, jen 

ne mě. 

Koordinátorka přijala zpětnou vazbu týkající se jejího partnerství v dané zemi. 

Evaluátorka sice hodnotila toto partnerství a měla k němu hodně připomínek, 

ale vlastně paralelně příliš nefungovalo právě její partnerství 

s koordinátorkou. Nevyladily si vzájemně svoje hodnoty. Došlo proto 

k nepochopení až nepřijetí některých závěrů evaluátorky. 

To je obecný, jakože jak nezapomínat na partnera nebo prostě jak ho vtahovat 

do rozhodování o celém projektu a tak. (R1 73-75) 

Když už jsme jakoby ta lead agency, jako ta hlavní organizace, tak prostě si to 

hlavně řídíme a partnery jenom přizýváme k něčemu, co jako je jejich úkolem. 

Ale /evaluátorka/ mě vyvedla z omylu a říkala prostě jakože, když jsou to 

partneři, tak jsou na stejné úrovni jako v nějaké hierarchii a že mají taky právo 

mluvit jako do rozpočtu, právo mluvit do těch aktivit, a tak. (R1 76-81) 

U nás si třeba v evaluaci partneři stěžovali, že nedostali možnost třeba, nebo že 

to vnímali, jakože nedostali možnost. Jako já zase jsem to za sebe vnímala, že 

kolikrát ji dostali a nereagovali. (R1 81-83) 

Pořád se to s nimi konzultovalo. Jednak k tomu, co se jako bude evaluovat, to 

jsme s nima probírali, tématicky jako na co se zaměřit, a jaký jsou ty evaluační 

otázky… až po to finále, jako po tu jakoby finální verzi evaluační zprávy. (R1 

86-89) 

Takže i k tomu se měli možnost ještě vyjadřovat. Někteří partneři toho využili, 

někteří ne. (R1 92-93) 

Já jsem to celý navrhla a oni mi to schválili, udělali jsme pár drobných změn. 

(R1 150-151) 

Takže jsme na konci tou evaluací zjistili, že v /název země/ jako dobrý, že se 

jim líbilo, to co jsme jim nabídli, ale že oni by jakoby radši úplně něco 

jinýho.(R1 218-220) 
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Mně přišlo, že z pozice nás, že tam /evaluátorka/ hodně vyslyšela názor těch 

našich partnerů, dobrovolníků a tak a že úplně nepřikládala názor náš. Lidi 

mají tendenci, když jim někdo řekne, pojďte si stěžovat, tak oni si stěžujou 

a stěžujou a zapomenou třeba na něco pozitivního. (R1 262-265) 

Všichni partneři si stěžovali, že s nima nikdo nekomunikoval, rozhodovali jsme 

tady z kanceláře, což já teda tak nevnímám. … /evaluátorka/ měla možnost 

mluvit s těma dobrovolníkama jenom v posledním roce, takže ty odpovědi byly 

trochu zkreslený událostma toho posledního roku. …Hodnocení celýho 

dobrovolnickýho tříletýho programu bylo uzavřeno větou: dobrovolníci byli 

roztrpčeni nevyjasněnými kompetencemi koordinátorky a koordinátorky 

dobrovolníků. To platí ale jenom pro ten třetí rok, /evaluátorka/ neměla šanci 

obsáhnout všechno. (R1 269-284) 

V některých věcech jsem z toho měla pocit, že vyslyšela všechny okolo, jenom 

ne mě. (R1 287-288) 

 

RESPONDENT R2: PŘÍBĚH HODNOCENÍ 111 

 

My nehodnotíme žádné programy. My vždycky na konci každého programu 

máme takovou rychlou aktivitku na zjištění toho, jestli se to žákům líbilo. Jestli 

jim ten obsah přišel zajímavý, jestli se dozvěděli něco nového. Ale nějaké 

hodnocení, v němž by byly postojové věci, tak to neděláme. Jen takové 

základní věci. Protože ten čas, který my od nich dostaneme je poměrně 

limitovaný. Musíme se rozhodnout, jestli budeme hodnotit, anebo budeme něco 

reálně dělat. Dělat devadesátiminutový program a na konci programu dělat 

dotazník, který zabere dospělým řekněme pět minut, takže dětem to zabere 

v podstatě patnáct, pak mnoho času nezbude. Takže jsme od dotazníkové 

metody upustili a děláme už jen takovou rychlovku na konci. 

Co se týče hodnocení s učiteli, tak to, co jsme dělali s učiteli my jako 

organizace, tak jsme dělali v průběhu těch tří let. Na každém semináři jsme se 

                                                 
111 Přepis rozhovoru viz v příloze č. 3. 
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zeptali, jestli by něco nechtěli, a tak dále. Řekněme takové neformální 

rozhovory a na základě toho jsme směřovali projekt. Chceme zjistit, jestli jim 

v průběhu vyhovovalo to, jak projekt probíhá. Jestli je dostatečná komunikace, 

jestli mají dostatek informací, dostatek zdrojů, jestli začlenili něco nového. Je 

to různé. V podstatě jak jsou spokojeni s projektem, aby ta cílová skupina byla 

spokojená, abychom nedělali něco, co nechtějí. Když máte s tím učitelem 

navázaný nějaký osobnější vztah a znáte ho nějakou dobu, tak se vám otevře 

mnohem líp, než když přijede cizí evaluátor. Snažíme se zjistit od nich co 

nejvíc, aby ten projekt byl udělaný pro ně. Ale tomu já třeba neříkám evaluace. 

Spíš směrování k tomu, aby ty výsledky byly úspěšné jak pro ně, tak pro nás 

a samozřejmě nejvíc pro tu cílovku.  

Evaluaci dělal evaluátor. V podstatě to byla první evaluace, kterou nám 

dělal někdo zvenčí. My jsme věděli, že něco bude, a že to bude v podstatě až 

ke konci toho projektu. To znamená někdy na konci toho třetího roku. Tam 

vlastně ze začátku byly dané nějaké věci. /Evaluátor/ se právě hodně řídil těmi 

informacemi z /země/. Moc jsme do toho nemluvili. Zpočátku jsme do toho 

mohli mluvit, kdybychom chtěli. Ale vzhledem k tomu, že to byla první věc, 

tak jsme nevěděli co od toho očekávat a měli jsme možná až trošku naivní 

představy, že nám vyjde výsledek, který nám k něčemu bude. 

Takhle je to evaluovaný a byla nám z toho dána nějaká kritéria projektu – 

indikátory, které byly splněny, a v podstatě cílová skupina byla spokojená. 

Určitě by ho doporučili dál. Ale pro nás, pro naši další práci, nám ta evaluace 

neřekla úplně to, co bychom chtěli, aby nám řekla. Nedala nám informace 

o tom, co dělat příště lépe. My jsme s tím nebyli spokojení, ale to tak je. Vzalo 

to docela dost času a peněz, ale je to poučení. Řekla bych, že to byla spíš 

evaluace pro toho donora. Jestli to bylo efektivní. Jestli to má všechny věci, 

které podle evropských kritérií má mít. Oni museli vyplnit spisy, které 

vypadaly poměrně nějakého evropského standardu.  

Když máte projekt, tak si na konci musíte říct, jestli byl úspěšný nebo nebyl, 

a proč. Samozřejmě ten projekt má nějaké výstupy a těch musíte dosáhnout. 

My reflektujeme, jestli se nám to povedlo nebo nepovedlo, a proč. To děláme, 

ale nemáme na to specifické nástroje. Záleží na tom, jak to máte nastavené. 
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Pokud výsledkem je, že vznikne 10 nějakých materiálů a držíte se plánů, tak to 

máte dosažené. Ale v tom vzdělávání je to jiné, než když pojedete do Afriky do 

nemocnice. U vzdělávání je to těžké být konkrétní. Když pracujete na tom, 

jestli ti učitelé víc začleňují témata, tak si myslíte, že dělají hodiny, které mají 

globální témata. Víte, že je mají, oni o tom napíší nějakou zprávu. Víte, že to 

udělali, a že na tom budou chtít pracovat. 

 

RESPONDENT R2: KATEGORIE A INTERPRETACE ROZHOVORU  

 

Musíme se rozhodnout, jestli budeme hodnotit, nebo reálně něco dělat. 

Organizace má na své aktivity vymezen poměrně krátký čas.  Když se 

rozhoduje, kolik času věnuje samotné realizaci činnosti a kolik jejímu 

hodnocení, dává maximum času realizaci aktivit, protože je pro ni důležitější 

něco dělat, než činnost reflektovat. Své hodnocení tedy zaměřuje pouze na 

časově nenáročné zhodnocení reakcí příjemců činnosti na její obsah, při čemž 

hlavní hodnotou je pro organizaci novost předávaných informací. 

 My vždycky na konci každého programu máme takovou rychlou aktivitku na 

zjištění toho, jestli se to žákům líbilo. Jestli jim ten obsah přišel zajímavý, jestli 

se dozvěděli něco nového. Něco jako „naučil jsi se něco nového?“ a tak. Jen 

takové základní věci. (R2 10-12, 15) 

Ale nějaké hodnocení, v němž by byly postojové věci, tak to neděláme. (R2 12-

13) 

Ale dělat devadesátiminutový program a na konci programu dělat dotazník, 

kterej zabere dospělým řekněme pět minut. Takže dětem to zabere v podstatě 

patnáct. Pak mnoho času nezbyde. Takže jsme od téhle dotazníkové metody 

upustili a děláme už jen takovou rychlovku na konci, kdy dělají ze svého těla 

metr a jen se ukazuje ano a ne pro nové téma. (R2 144-148) 

Na druhou stranu mám problém s tím, s jakou cílovou skupinou pracujeme – 

což jsou učitelé a žáci – je hodně těžké od nich ty věci zjistit aniž by jim to 

zabralo moc času. Protože ten čas, který my od nich dostaneme je poměrně 



 

80 

limitovaný. Musíme se rozhodnout, jestli budeme hodnotit, anebo budeme něco 

reálně dělat. Je to docela problém. Samozřejmě jsou školy, které dokážou dát 

čas a říct ano, to je pro nás důležité. Ale jsou školy, kde si ten učitel musí 

vybojovat místo v rozvrhu, aby tam mohl ať už sám, nebo s vaší pomocí dělat. 

Záleží na vedení školy, jaká to je škola – jestli základní, střední, nebo gympl. 

Myslím, že největší limit je čas. (R2 182-190) 

Pokud najdete učitele, který tomu chce věnovat ten čas a nějakým způsobem 

vám věří, nebo věří tomu, že je to dobrá věc, tak je to fajn. (R2 200-201) 

 

Hodnocení s učiteli děláme. Chceme zjistit, jak jsou spokojeni s projektem, 

ale tomu neříkám evaluace. 

Pro organizaci je prioritou hodnocení sledování spokojenosti učitelů 

s projektem. Hodnocení spokojenosti je tím, co projektu udává směr. 

To hodnocení teda s učiteli. Dělali jsme nějaké dotazníky a rozhovory. Nebo 

i neformální rozhovory při nějakých schůzkách, protože máme počet škol, se 

kterými spolupracujeme v rámci projektu. Třeba teď to byl projekt, který 

skončil, tříletý. Pracovali jsme s devíti školami. Tak s těmi učiteli jsme dělali 

nějaké rozhovory. (R2 24-28) 

Chceme zjistit, jestli jim v průběhu vyhovovalo to, jak projekt probíhá. Jestli je 

dostatečná komunikace, jestli mají dostatek informací, dostatek zdrojů, jestli 

začlenili něco nového. Je to různé. V podstatě jak jsou spokojeni s projektem. 

(R2 30-33) 

Aby ta cílová skupina byla spokojená. Abychom nedělali něco, co nechtějí. (R2 

38-39) 

Samozřejmě, že spolupracujeme s tou cílovou skupinou, kde platí to, co jsem 

říkala na začátku. Snažíme se zjistit od nich co nejvíc, aby ten projekt byl 

udělaný pro ně. Ale tomu já třeba neříkám evaluace. Spíš směrování k tomu, 

aby ty výsledky byly úspěšné jak pro ně, tak pro nás a samozřejmě nejvíc pro 

tu cílovku. (R2 86-90) 
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To, co jsme dělali s učiteli my jako organizace, tak jsme dělali v průběhu těch 

3 let. Na každém semináři jsme se zeptali, jestli by něco nechtěli, a tak dále. 

Řekněme takové neformální rozhovory a na základě toho jsme směřovali 

projekt. (R2 69-72) 

 

My a cizí evaluátor 

Evaluátor přišel zvnějšku. Organizace ho nepřijala jako partnera a on nepřijal 

ji. Dělal evaluaci sám. 

Teď se bavíme o evaluaci? – Tak ty dělal evaluátor. (R2 72, 74) 

Když máte s tím učitelem navázaný nějaký osobnější vztah a znáte ho nějakou 

dobu, tak se vám otevře mnohem líp, než když přijede cizí evaluátor. (R2 77-

79) 

 

Záleží, co myslíte hodnocením výsledků. Ten projekt má nějaké výstupy, 

kterých musíte dosáhnout a na konci si musíte říct, jestli byl úspěšný. 

Pokud je výsledkem, že vznikne deset nějakých materiálů a držíte se 

plánů, tak to máte dosažené, ale u vzdělávání je to těžké být konkrétní. 

Organizace má plánovány výstupy projektu, ale nemá definovány ostatní 

úrovně výsledků. Není jasné, co konkrétně je úspěšným výsledkem projektu. 

S tím souvisí i absence konkrétních nástrojů hodnocení. 

Záleží, co myslíte tím „hodnotíte výsledky“. Samozřejmě ten projekt má nějaké 

výstupy a těch musíte dosáhnout. Asi úplně nechápu otázku. (R2 97-98) 

Záleží na tom, jak to máte nastavený. Pokud výsledkem je, že vznikne 10 

nějakých materiálů a držíte se plánů, tak to máte dosažené. (R2 116-117) 

Teď nevím. U vzdělávání je to těžké být konkrétní, když pracujete na tom, 

jestli ti učitelé víc začleňují témata. Tak si myslíte, že dělají hodiny, které mají 

nějaká globální témata. Víte, že je mají, oni o tom napíšou nějakou zprávu. 

Víte, že to udělali a že na tom budou chtít pracovat. Ale v tom vzdělávání je to 

jiné, než když pojedete do Afriky do nemocnice. (R2 121-125) 
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My reflektujeme, jestli se nám to povedlo, nebo nepovedlo, a proč. To děláme, 

ale nemáme na to specifické nástroje. (R2 101-102) 

Když máte projekt, tak si na konci musíte říct, jestli byl úspěšný, nebo nebyl, 

a proč. (R2 104-105) 

 

Evaluátor dostal zadání zvenku. Moc jsme do toho nemluvili. M ěli jsme 

naivní představy, že vyjde výsledek, který nám k něčemu bude. 

Problémy v partnerství se zahraniční organizací i s evaluátorem – neproběhla 

společná diskuze nad plánem evaluace, ve které by byly zohledněny potřeby 

všech účastníků evaluace, včetně zohlednění jejich nezkušenosti s evaluací. 

Výsledkem je celková nespokojenost s evaluací jako něčím, co je navíc náročné 

na čas i finance. 

Tam byla otázka toho nastavení. Nastavení té evaluace z partnerské strany, 

/evaluátor/ dostal zadání od nich. (R2 204-205) 

/Evaluátor/ se právě hodně řídil těmi informacemi z /název země/. Moc jsme 

do toho nemluvili. (R2 217-218) 

Tam vlastně ze začátku byly dané nějaké věci. Zpočátku jsme mohli mluvit, 

kdybychom chtěli. Ale vzhledem k tomu, že to byla první věc, tak jsme 

nevěděli co od toho očekávat a měli jsme možná až trošku naivní představy. Že 

nám vyjde výsledek, který nám k něčemu bude. (R2 57-60) 

My jsme věděli, že něco bude a že to bude v podstatě až ke konci toho 

projektu. To znamená někdy na konci toho třetího roku. Ale jak říkám, neměli 

jsme s evaluací jako takovou žádné zkušenosti. Nevěděli jsme, co máme 

očekávat. (R2 211-214) 

My jsme s tím nebyli spokojení, ale to tak je. Vzalo to docela dost času 

a peněz, ale je to poučení. (R2 205, 222) 
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Byla to spíš evaluace pro donora, jestli to má všechny věci podle 

evropských kritérií. Indikátory byly spln ěny a cílová skupina byla 

spokojená. 

Neosvojení si evropských kritérií, které byly požadovány donorem. Organizace 

sice ví, že kritéria splnila, ale neví, k čemu jí to je. Problém může být 

v nedostatečném partnerství mezi donorem a příjemcem. 

Takhle je to evaluovaný a byla nám z toho dána nějaká kritéria projektu – 

indikátory, které byly splněny, a v podstatě cílová skupina byla spokojená. 

Určitě by ho doporučili dál. Ale pro nás, pro naši další práci, nám ta evaluace 

neřekla úplně to, co bysme chtěli, aby nám řekla. Nedala nám informace o tom, 

co dělat příště lépe. (R2 60-64) 

Já si myslím, že ta zpráva nebude příklad toho, jak to vypadat nemá. Bude to 

vypadat tak, že je zpracovaná podle evropských kritérií. Oni museli vyplnit 

spisy, které vypadaly poměrně nějakého evropského standardu. Myslím si, že 

ta zpráva sama o sobě nebude vypadat špatně. (R2 230-233) 

Řekla bych, že to byla spíš evaluace pro toho donora. Jestli to bylo efektivní. 

Jestli to má všechny věci, které podle evropských kritérií má mít. (R2 218-220) 

 

RESPONDENTI R3 A R4: PŘÍBĚH HODNOCENÍ 112  

 

Program je iniciativou několika organizací z různých evropských zemí. Každá 

organizace vysílá několik účastníků na stáž do zemí globálního Jihu, kde 

pracují pro místní neziskové organizace. Po návratu účastníci musí realizovat 

vlastní GRV aktivity a měli by se dále angažovat v místní komunitě. Kromě 

stáže absolvují také cyklus tří seminářů, které je mají spolu se stáží připravit na 

realizaci vlastních GRV aktivit. Účastníci mají mít na konci programu větší 

znalosti v oblasti GRV a také schopnosti pro výuku GRV. Mají být 

motivovanými a aktivními multiplikátory GRV. Na evropské úrovni existuje 

správní rada, kterou tvoří zástupci jednotlivých organizací. Ta iniciuje 

                                                 
112 Přepis rozhovoru viz v příloze č. 4. 



 

84 

evropskou úroveň hodnocení a hodnocení jižních partnerství. Spokojenost 

s programem a dopady na české účastníky programu hodnotí česká organizace 

zvlášť. 

 

Dalo by se říct, že naše hodnocení má takové tři úrovně, které se evaluují. 

Evropskou úroveň, českou úroveň (národní úroveň), kterou děláme my, 

a potom jsou to evaluace všech jižních partnerů, nebo naší spolupráce s jižními 

partnery a vlastně jakým způsobem probíhají jednotlivé stáže na té úrovni 

jižní-severní. Evropská úroveň je zaměřena na přínos pro účastníky. Tedy ta 

evropská a národní úroveň.  

Evropská úroveň – tam se hodnotí nějaký proces toho učení. S tím se začalo 

v roce 2011. A teď je to vymyšlené tak, že je to pěti-dotazníková studie, která 

je rozdělená tak, že vlastně účastníci nejdřív vyplňují jeden dotazník před tím, 

než se účastní toho cyklu, a potom druhý dotazník v rámci cyklu. Vlastně před 

tím, než odjíždějí na stáž, tak mají dva semináře (týdenní). A po druhém 

semináři se vyplňuje druhý dotazník. Potom až se vrátí, tak se vyplňuje další 

dotazník, a potom po roce a potom až za pět let. Má to být pětiletá studie toho, 

kam se oni posunuli od toho, co odjeli, ve svém myšlení a ve svém konání, 

v osobním zapojení do sociálních aktivit. Vlastně snaha je zjistit, jestli ten 

cyklus pro ně měl vůbec nějaký dopad, co se týče nejen osobního rozvoje, ale 

taky zapojení na evropské, nebo národní úrovni. Tenhle dotazník byl původně 

vytvořen naší partnerskou organizací z Německa. A každoročně za tu jeho 

aplikaci zodpovídá správní rada. Týká se to české organizace, ale není to, že 

bychom to dělali jen my. 

Na české úrovni děláme s účastníky hloubkové rozhovory, většinou do 

jednoho měsíce, co se oni vrátí ze stáže. Což jsme dělali jenom dva roky 

zpátky.  V podstatě jsou to polo-strukturované rozhovory, ze kterých potom 

vytahujeme určití kvantum znalostí o tom, co naši účastníci hodnotí jako 

pozitivní. Snažíme se tam nahlížet na celý program. Co se na programu dá 

zlepšit.  

Co se týče našich jižních partnerů, tak to proběhla zatím jen jedna studie. 

Letos by měla být další. Idea je vždy vytvořit prostor pro někoho, kdo by 
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evaluoval jednotlivé stáže v rámci jedné země. Zatím to vlastně proběhlo jen 

v /země/, z čehož nám vystoupily určité údaje, co se týče spolupráce s našimi 

hostitelskými organizacemi. Jak dobrá je naše spolupráce a zároveň jaký dopad 

hodnotí organizace s příjezdem Evropanů pro místní partnery. Je to hrozně 

v plenkách, s tím začínáme. My jsme členové steering committee /správní 

rady/, která má za úkol vymýšlení nových stáží. A když se vymýšlí nějaká 

taková evaluační stáž, tak do toho máme hodně co říct. Ale není to tak, že 

bychom tam vyloženě jeli a evaluovali.  

My nemáme vůbec žádné povinné evaluace. Po nás /donor/ evaluace 

nechce. Ale letos bychom na tom chtěli zapracovat, protože máme taky 10 let 

/programu/, tak je to jako taková nutnost částečně. Popravdě řečeno, je to u nás 

v organizaci docela horké téma. S tím jak končí /jiný program organizace/, 

myslím, že se o to zajímáme víc a víc i v rámci nějakého strategického 

plánování, abychom věděli, kam zaměřit síly. Přeci jen to není levný program, 

co si budeme povídat. Je to velká otázka, jestli to má takový dopad, jaký by 

mělo mít. Teď přemýšlíme, že bychom sesbírali informace za těch posledních 

deset let (v ČR to bude devět) – od účastníků zpětně zkusili zjistit, co dělají. 

A na tom třeba vystopovat, jak moc je k tomu pošoupl /program/. Mám pocit, 

že tu chybí zjistit, kam je to dlouhodobě směřuje nebo nesměřuje.  

Zároveň mám pocit, že komplexní evaluace /programu/ by byla složitá. 

Mělo by to mít dopad nejen na ty účastníky přímé. Oni dělají pak ty aktivity. 

A to má dopad na příjemce těch jejich aktivit. Ale to už by bylo asi nemožné 

hodnotit. Ještě mě přijde docela reálné hodnotit ty jejich GEAs113. Jen se 

podívat do minulosti, co byly jejich GRV aktivity. Nějakou inovativnost, nebo 

něco takového. Nebo podle nějakých kritérií kvality. Vždyť nějaká kritéria 

kvality máme na ty po-návratové aktivity. 

Pro nás je kvalitní výsledek třeba to, když nám navrácení účastníci udělají 

kvalitní GRV aktivitu. To je vlastně ten cíl. Aby oni se vrátili a byli aktivní na 

lokální úrovni. Takže pokud oni přijedou, když do toho mají chuť, a začnou se 

angažovat u nich v komunitě, nebo si najdou práci v nějaké GRV organizaci. 

                                                 
113 global education activities – aktivity GRV 
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Pokud je ta aktivita něčím zajímavá a specifická, tak pro mě je to kvalitní 

výsledek.  

To namýšlení evaluací je zrovna žhavé téma. Jsme ve fázi, že jsme se teď 

sešli se slečnou, která by tomu měla rozumět lépe než my, a v dubnu, květnu 

a červnu, kdy tady bude s námi v kanceláři, tak to budeme víc řešit. Jsme tak 

na půl dohodnuty, že by nám mohla pomoct vymyslet koncepci té naší 

evaluace, rozšířit jí, dát jí větší směr, a pomoct nám s naším hodnocením 

hloubkových rozhovorů. Protože my s tím nemáme skoro žádnou zkušenost, 

a protože ona byla v rámci /programu/ hodně zapojená, tak prostě byla možnost 

jí nějakým způsobem zapojit, takže my jsme jako na ní skočily. Není to žádná 

evaluátorka, ale má větší zkušenosti a má vhled do toho programu a ví, co se 

už udělalo. Takže doufám, že nám dá nějakou zpětnou vazbu, že nám to 

pomůže lépe zacílit, nasměrovat.  

Hlavní způsob, jak se v současnosti evaluace využívá je úprava 

předodjezdových a ponávratových seminářů podle obsahu toho, co bylo před 

dvěma, třemi lety a co nefungovalo. Už je známá evaluace toho roku, těch 

dvou /dotazníkových/ studií, kteří ti účastníci měli. To znamená, co se týká 

očekávání celého cyklu, jak jsou spokojeni s informacemi, které dostali a další 

věci z minulého roku. Takže jsme vlastně schopni vzít ty informace a nějakým 

způsobem třeba zlepšit program, co se týče obsahu. 

Ponávratové evaluace začaly probíhat až minulý rok.  Popravdě, já si 

pořádně nedovedu představit, jak by se daly využít v té naší roli organizace. 

V tomhle směru se zatím s nimi nepracuje. Takže je to zatím v procesu, není to 

namyšlený. Třeba to, co je hmatatelnější, tak je příprava seminářů. Myslím, že 

velký díl práce by se dal udělat na semináři, co je po návratu, co se týče reflexe 

a nastartování účastníků, aby byli ještě aktivnější než před tím. Ale jak do toho 

zakomponovat tu evaluaci. Nevím, jak bychom my na naší české úrovni s tím 

mohli pracovat. 

A co se týče využití evaluace, tak je dělaná se všemi účastníky, třeba 120 

lidí za rok a jsou z různých zemí. Takže třeba pro mě má větší smysl dělat 

nějaké evaluace v rámci ČR, s těmi našimi sedmi účastníky. Třeba to tak není, 
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ale mě přijde, že se to rozmělní. Že to na to dává nějaký evropský pohled, 

taková vyšší úroveň, ale co se týče konkrétní úrovně. 

 

RESPONDENTI R3 A R4: KATEGORIE A INTERPRETACE 

ROZHOVORU  

 

Způsob hodnocení na evropské úrovni 

Za metodiku evropského hodnocení odpovídá členská organizace z Německa. 

Další evropské organizace do plánování této úrovně hodnocení vtaženy nebyly. 

Česká organizace se se zvolenou metodou dotazníkového šetření příliš 

neztotožňuje, protože poskytuje velmi obecné informace. Pro organizaci má 

smysl získávat spíše konkrétní příběhy účastníků, ze kterých je možné hodnotit 

dopad. Smysl evropského dotazníkového šetření vidí ve využití z něj získaných 

informací při organizaci seminářů. 

A teď je to vymyšlené tak, že je to pěti-dotazníková studie, která je rozdělená 

tak, že vlastně účastníci nejdřív vyplňují jeden dotazník před tím, než se 

účastní toho cyklu, a potom druhý dotazník v rámci cyklu, vlastně před tím, 

než odjíždějí, tak mají dva semináře (týdenní). A po druhém semináři se 

vyplňuje druhý dotazník, a potom až se vrátí, tak se vyplňuje další dotazník, 

a potom po roce a potom… Až za pět let. (R3 16-21, 23) 

Tenhle dotazník byl původně vytvořen, zodpovídá za něj /název organizace/. 

To je naše partnerská organizace z /název země/. A každoročně tu jeho 

aplikaci… Prostě to, že se to rozešle, a to, že se to updatuje, že se najde člověk, 

který je kontrahovaný, který to vyhodnocuje. Většinou jsou to nějací studenti, 

kteří jsou zapojeni s /název organizace/ (no prostě sociologové) - tak za to 

zodpovídá správní rada114. V podstatě je to externista, který to vyhodnocuje, 

který dělá ty dotazníky. (R3 34-40) 

                                                 
114 Rada složená ze zástupců partnerských organizací. 
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Co se týče předodjezdových seminářů a toho ponávratového, tak ty jsou vždy 

vytvořeny týmem facilitátorů, lektorů, jsou tam taky bývalí účastníci 

/programu/ a ti mají na začátku března seminář, kde vymýšlejí organizaci 

jednotlivých seminářů, za běh seminářů zodpovídají oni. Jsou tam facilitátoři, 

ti jsou vždy dva, plus k tomu je nějakých sedm osm lidí, kteří se starají o svoje 

skupinky účastníků toho roku.  Na tom semináři už je známá evaluace toho 

roku, těch dvou studií, kteří ti účastníci měli. To znamená, co se týká 

očekávání celého cyklu, jak jsou spokojeni s informacemi, které dostali a další 

věci z minulého roku. (R3 240-248) 

A co se týče využití evaluace, tak je dělaná se všemi účastníky, třeba 120 lidí 

za rok a jsou z různých zemí. Takže třeba pro mě má větší smysl dělat nějaké 

evaluace v rámci ČR, s těmi našimi sedmi účastníky, než… třeba to tak není, 

ale mě přijde, že se to rozmělní. Že to na to dává nějaký evropský pohled na to, 

taková vyšší úroveň, ale co se týče konkrétní úrovně… (R3 289-293) 

 

Způsob hodnocení na české úrovni 

Česká organizace k hodnocení používá ponávratové rozhovory s účastníky. 

Rozhovory realizují přímo pracovníci programu. Zaměřují se na to, co 

účastníci hodnotí jako pozitivní a co se dá na programu zlepšit, dále na přínos 

pro účastníky. Do budoucna přemýšlí o hodnocení dlouhodobého dopadu – 

kam účastníky program nasměroval v dlouhodobém horizontu. 

My děláme, když se ti účastníci vrátí, tak s nimi děláme hloubkové rozhovory. 

Což jsme dělali jenom dva roky zpátky. Začalo se. (R3 56-58) 

A ten náš rozhovor děláme my, jako národní. A to je většinou do měsíce, co 

oni se vrátí ze stáže. (R3 323-324) 

V podstatě jsou to polostrukturované rozhovory, z kterých potom vytahujeme 

určitý kvantum znalostí o tom, co naši účastníci hodnotí jako pozitivní. (R3 65-

67) 

Snažíme se tam nahlížet na celý program. Co se na programu dá zlepšit. 

(R3 67-68) 
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Ale nedá se říct, že by jsme se soustředili jenom na jednu část, třeba co Vám to 

přineslo pro budoucí kariéru? (R3 68-69) 

/Přemýšlíme/, že by jsme sesbírali informace za těch posledních deset let (v ČR 

to bude devět) – od účastníků zpětně zkusit zjistit, co dělají. A na tom třeba 

vystopovat, jak moc je k tomu pošoupl /program/. (R4 142- 144) 

Kam je to směřuje nebo nesměřuje… (R3 153) 

 

Způsob hodnocení jižních partnerství: 

Evaluace jižních partnerství je v plenkách. 

Je snaha hodnotit dopad i na úrovni jižních partnerství, ale zatím 

metodologicky neuchopeno. Potenciálním zdrojem komplikací může být to, že 

jižní partneři nejsou zapojeni do plánování hodnocení – o evaluacích 

spolupráce v zemích jihu se rozhoduje v radě složené ze zástupců evropských 

organizací. Tudíž jižní partneři nemají příležitost vyjádřit se k hodnocení, což 

může bránit tomu, aby z výsledků hodnocení sami čerpali, protože může 

zohledňovat hlavně potřeby evropských partnerů. Jižní partneři zároveň 

nemohou přispět svými myšlenkami, které by proces hodnocení mohly vylepšit 

(znají lépe místní podmínky). Navíc se dostávají do ne-partnerského postavení, 

když v procesu plánování hodnocení nejsou zapojeni. 

A co se týče našich jižních partnerů, tak to proběhla zatím jen jedna studie. 

Letos by měla být další. (R3 72-73) 

Takže idea je vždy vytvořit prostor pro někoho, kdo by evaluoval jednotlivé 

stáže v rámci jedné země. Zatím to vlastně proběhlo jen v Beninu, ze které nám 

vystoupily určité údaje, co se týče spolupráce s našimi hostitelskými 

organizacemi. (R3 80-83) 

Jak dobrá je naše spolupráce a zároveň jaký dopad hodnotí organizace 

s příjezdem Evropanů pro místní partnery. Je to hrozně v plenkách, s tím 

začínáme. A ještě mám pocit, že letos je s tím /název země/ nějaká potíž. (R3 

85-87) 
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My jsme členové steering comitee115. Ta má za úkol třeba vymýšlení nových 

stáží, když je to něco takového jako evaluační stáž. (R3 89, 91-92) 

Prostě steering comitee rozhoduje o tom, co se bude dělat. A když se vymýšlí 

nějaká taková evaluační stáž, tak do toho má hodně co říct. Ale není to tak, že 

by jsme tam vyloženě jeli a evaluovali. (R3 102-104, 106) 

 

Chceme vědět, co náš program účastníkům přináší /chceme vědět, kam se 

posunuli od toho, co odjeli, ve svém myšlení a konání. 

Pro organizaci je důležité vědět, zda to, co dělá, má pro účastníky vůbec nějaké 

výsledky. Evaluace je proto pojatá především jako zjišťování toho, jestli je 

program pro účastníky v něčem přínosný, jaký na ně má dopad. Výsledky se 

týkají změny v myšlení, postojích a jednání -  hodnotné pro organizaci je, když 

program účastníka někam posune či nasměruje, v oblasti jeho hodnot nebo 

v jeho konání. Organizace tedy hodnotí též na vyšších úrovních, než jsou 

reakce. 

Evropská úroveň je zaměřena na přínos pro účastníky. Tedy ta evropská 

a národní úroveň. (R3 14-15) 

Evropská úroveň – tam se hodnotí nějaký proces toho učení. S tím se začalo 

v roce 2011. (R3 15-16) 

Prostě má to být pětiletá studie toho, kam se oni posunuli od toho, co odjeli. 

(R3 24-25) 

Ve svém myšlení a ve svém konání. (R3 27) 

V hodnotách a tak. Taky v osobním zapojení do sociálních aktivit. Vlastně 

snaha je zjistit, jestli ten cyklus pro ně měl vůbec nějaký dopad, co se týče 

nejen osobního rozvoje, ale taky zapojení na evropské nebo národní úrovni.  

(R4 29-32) 

                                                 
115 Správní rady 
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V podstatě všechny naše evaluace jsou z hlediska toho, co to přináší 

účastníkům. Evropská je. Česká. (R3 55-56) 

My když hodnotíme změnu postojů účastníků, se kterými máme úzké pouto, 

tak to ještě jde, ale u těch dětí na škole? (R4 205-206) 

 

Povinnost dělat GRV aktivity 

Dlouhodobý dopad programu se projeví v tom, že účastníci budou realizovat 

vlastní GRV aktivity. Povinnost realizovat po návratu ze stáže tyto aktivity pro 

některé není podstatná, protože by dělali aktivitu i z vlastní motivace (tedy 

nikoli z povinnosti). Pro jiné je zas povinnost jediným důvodem, proč něco 

dělají. Jinými slovy někdo povinnou aktivitu využije jako příležitost předat, co 

se naučil, jiný to bere jen jako „nutné zlo“. Tedy každý na povinnost reaguje 

jinak, což je zhodnoceno při hodnocení dopadu programu na účastníky.  

Ono je problém, že ze začátku ty GRV aktivity účastníků jsou povinné116, ty 

mají ve smlouvě, oni vědí, že někam jedou, vrací se, a musí to udělat. Ale ty 

první roky to tak neměli, to neměli ve smlouvě, takže to bylo dobrovolné. Což 

neznamená, že oni to nedělali. Ale není to úplně dohledatelné. (R3146-150) 

Ono se dá poznat, že z povinnosti udělají nějaké dvě besedy, ale nad rámec nic. 

(R4 151-152) 

 

My nemáme povinné evaluace, ale je to u nás horké téma, protože je to 

velká otázka, jestli to má takový dopad, jaký by mělo mít. 

Evaluaci pracovníci dělají z vlastní motivace, není povinná. Hledají vlastní 

způsob, jak evaluaci uchopit. Považují ji za nástroj k ospravedlnění si dalšího 

fungování programu: pracovníci vidí, že jiný program organizace končí, a tak 

si kladou otázku po oprávněnosti pokračovat v jejich programu. Program už 

funguje dlouho a stojí hodně peněz a vlastně se pořád neví, jaké má ve 

                                                 
116 Každý účastník je povinen po návratu ze stáže realizovat GRV aktivity. 
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skutečnosti výsledky. Evaluace by tyto výsledky měla ověřit. Na základě toho by 

pracovníci rozhodovali o další existenci programu. 

My nemáme vůbec žádné povinné evaluace. Po nás /donor/ evaluace nechce. 

(R3 136-137) 

Snažíme se. Myslím, že s tím jako začínáme. Letos bychom na tom chtěli 

zapracovat, protože máme taky 10 let /programu/, tak je to jako taková nutnost 

částečně. (R3 139-141) 

Popravdě řečeno, je to u nás v organizaci docela horké téma. S tím jak končí 

/jiný program organizace/, myslím, že se o to zajímáme víc a víc. (R3 180-181) 

I v rámci nějakého strategického plánování. (R4 182) 

Abychom věděli, kam zaměřit síly. (R3 184) 

Přeci jen desetileté fungování /programu/, přeci jen to není levný program, co 

si budeme povídat. Je to velká otázka, jestli to má takový dopad, jaký by mělo 

mít... (R3 187-189) 

 

Nejsme tady dlouho, abychom měli přehled o dlouhodobé strategii. 

Problém předávání zkušeností – nedostatečná informovanost o předchozích 

strategiích a jejich výsledcích, přednostech a záporech. 

Před tím bylo jen „před“ a „po“. Ale to by asi ani nebylo dostupné. (R3 45-46) 

Před tím byl jakýsi dotazník, ale o tom bohužel nic nevím. To jsem nebyla 

schopna dohledat, co k tomu bylo. Protože my tady nejsme tak dlouho, 

abychom měly přehled o dlouhodobý strategii. (R3 58-60) 

My to děláme teď druhý rok těmi hloubkovými rozhovory. (R3 63) 

 

Určité indikátory v projektu máme, jakože se nám třeba podaří udělat 35 

besed a tolik a tolik výstav. 
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Pro nás je kvalitní výsledek třeba to, když nám navrácení účastníci udělají 

kvalitní GRV aktivitu a když se začnou angažovat u nich v komunitě nebo 

si najdou práci v nějaké GRV organizaci. 

Konkrétní ukazatele kvality nastaveny pouze na rovině výstupů programu. Na 

vyšších úrovních výsledků kvalita není definována, nicméně pracovníci mají 

rámcovou představu o tom, co je kvalitní výsledek. Je to účastník, schopný 

udělat nějak zajímavou a specifickou GRV aktivitu a dále účastník angažující 

se v komunitě nebo GRV organizaci. 

Pokud vím, konkrétní indikátory nejsou. Pro nás je kvalitní výsledek třeba to, 

když nám navrácení účastníci udělají kvalitní GRV aktivitu. To je vlastně ten 

cíl. Aby oni se vrátili a byli aktivní na lokální úrovni. Takže pokud oni 

přijedou, když do toho mají chuť, a začnou se angažovat u nich v komunitě 

nebo si najdou práci v nějaké GRV organizaci. Pokud je ta aktivita něčím 

zajímavá a specifická, tak pro mě je to kvalitní výsledek. (R3 122-127) 

 

Já jakoby nevim. My jakože určité indikátory v projektu máme, jakože se nám 

třeba podaří udělat 35 besed a tolik a tolik výstav. (R3 132-133) 

 

Komplexní evaluace je složitá. Dopad na příjemce aktivit asi není možné 

měřit, ale můžeme hodnotit kvalitu aktivit. 

V zaměření hodnocení hraje roli složitost měření. Zdá se, že organizace se 

zajímá spíše o hodnocení aktivit, jelikož je snáze uchopitelné, protože aktivity 

jsou dosažitelnější než jejich příjemci.  

A zároveň mám pocit, že komplexní evaluace /programu/ by byla složitá. 

(R3 371) 

Mělo by to mít dopad nejen na ty účastníky přímé… Oni dělají pak ty 

aktivity… a jaký to má dopad na příjemce těch jejich aktivit. Ale to už by bylo 

asi nemožné. (R4 373-375) 
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Mně přijde docela reálné hodnotit ty jejich GEAs117. Jen se podívat do 

minulosti, co byly jejich GRV aktivity. (R3 377-378) 

Nějakou inovativnost nebo něco takového… (R4 379) 

Nebo podle nějakých kritérií kvality. Vždyť nějaká kritéria kvality máme 

v rámci /programu/. Na ty po-návratové aktivity. (R3 380-381) 

 

Namýšlení evaluací je zrovna žhavé téma. Jsme tak na půl dohodnuty se 

slečnou, která by tomu měla rozumět lépe než my. Byla možnost ji 

nějakým způsobem zapojit. Ona je jako na stáži. Doufám, že nám dá 

nějakou zpětnou vazbu, že nám to pomůže lépe zacílit, nasměrovat.  

Organizace spoléhá na pomoc zvenčí, protože pracovníci si připadají 

nezkušení v oblasti provádění hodnocení. Chtějí radu a inspiraci, protože jim 

na hodnocení záleží, považují ho za přínosný nástroj, který se vyplatí rozvíjet. 

Chtějí čerpat ze zkušeností někoho jiného.  

Organizace je ráda, že našla někoho, kdo jí s hodnocením může poradit – je to 

pro ni nové – zároveň jelikož je odborník v organizaci na stáži, tak je to pro 

organizaci zdarma, jinak by si to zřejmě nemohli dovolit.  

Bonus odborníka – má osobní zkušenost s účastí v hodnoceném programu.  

Taky jedna z možností, co jsem uvažovala o té evaluaci, kterou by jsme mohli 

teď v létě ještě namyslet se /jméno/. Ona je z mezinárodních studií, ona je tam 

doktorandka. Bude pomáhat s evaluací /dalšího programu organizace/. A my 

jsme tak na půl dohodnuty, že by jsme mohli vymyslet koncepci té naší, 

rozšířit jí, dát jí větší směr, pomoct nám s naším hodnocením hloubkových 

rozhovorů. Protože my s tím nemáme skoro žádnou zkušenost. Krom nějakých 

dotazníčků po nějakých seminářích… (R3 153-159) 

U vymýšlení konceptu jsme ve fázi, že jsme se teď sešli se slečnou, která by 

tomu měla rozumět lépe než my, a v dubnu, květnu a červnu, kdy tady bude 

s námi v kanceláři, tak to budeme víc řešit. Ale co se týče hloubkových 
                                                 
117 global education activities – tj. aktivity GRV 
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rozhovorů, tak ty otázky jsme z minulého roku neměnili, takže tam nějaké 

koncepčnější uvažování nebylo. Takže o tom budu moct hovořit v dubnu, 

květnu. (R3 231-236) 

To bylo tak, že ona bude dělat s /dalším programem organizace/ nějaké 

evaluace, zároveň ona je jako na stáži. A protože ani jedna z nás nemá 

s evaluací zkušenosti a protože ona byla v rámci /programu/ hodně zapojená, 

tak prostě byla možnost jí nějakým způsobem zapojit, jakože to namýšlení 

evaluací je zrovna žhavé téma. Takže mi jsme jako na ní skočily. Jsi tady 

a potřebujeme pomoc. Ale není to žádná evaluátorka, ale má větší zkušenosti 

a má vhled do toho programu a ví, co se už udělalo. Takže doufám, že nám dá 

nějakou zpětnou vazbu, že nám to pomůže lépe zacílit, nasměrovat. (R4 343-

350) 

Co se týče evaluací projektů, tak s tím nemám zkušenost žádnou. (R3 163-164) 

Nějaké teoretické základy, jak analyzovat rozhovor, nějaké kódování. To asi 

máme ze školy, ale ne přímo… (R4 167-168) 

Field experience nemáme. (R3 169) 

Kapacita a kompetence. Já jsem v tomhle nová. V GRV se pohybuju delší 

dobu, ale evaluaci jsem v životě nedělala. (R3 358-359) 

Já mám jednu takovou pasivní zkušenost. /V jiném projektu/ se s náma 

lektorama snažila nějak pracovat v evaluaci, ale to bylo jen okrajové. (R4 178-

179) 

My sami to asi nezvládneme, to bychom museli někoho najmout. (R4 369-370) 

  

Spousta organizací by myslím potřebovala školení o evaluaci. / Nevím, jak 

to dělají jinde. 

Představa, že ostatní české GRV organizace se také potřebují vzdělávat 

v oblasti evaluace. Předpoklad, že jsou na tom jinde stejně jako oni. Na druhou 

stranu nedochází k předávání zkušeností s evaluací mezi partnery v programu. 

Organizace se domnívá, že partneři nehodnotí, protože buď mají málo, nebo 



 

96 

naopak příliš hodně účastníků, nebo že dobrovolní pracovníci se hodnocení 

nevěnují.  

To mají asi docela těžké. My když hodnotíme změnu postojů účastníků, se 

kterými máme úzké pouto, tak to ještě jde, ale u těch dětí na škole? (R4 205-

206) 

Takže jestli můžeš zalobovat ve FoRS /kvůli školení o evaluaci/. Myslím, že by 

to spousta organizací potřebovala. (R3 359-360, 362) 

Nevím, jestli si /partneři/ vůbec dělají evaluace, protože oni mají třeba dva 

účastníky. (R3 295-296) 

Ani nemají zaměstnance, dělají to na dobrovolné bázi, nemají koordinátora. 

Anebo mají těch účastníků tolik, že… (R4 297-298) 

Přesně tak, třeba němci mají kolem 50 účastníků. Ti určitě dělají jen tu 

evropskou evaluaci. (R3 299-300) 

 

Zlepšit obsah seminářů nebo metodu přednesu je hlavní způsob, jak se 

evaluace v současnosti využívá. 

Organizace umí využít ty výsledky evropského hodnocení, které se týkají 

spokojenosti se semináři mezi účastníky, protože tam se to samo nabízí. 

Takže oni vlastně jsou schopni vzít ty informace a nějakým způsobem třeba 

zlepšit program, co se týče obsahu. (R3 248-249) 

Pokud tam je třeba nějaké hodně kontroverzní téma, tak se tým může 

rozhodnout, že kontrahuje někoho, kdo bude mít jinou metodu přednesu 

daného tématu. Někteří lektoři jsou nesmírně útoční, mají drsné způsoby, takže 

vlastně pokud se to nesetká, oni jsou schopni vzít někoho jiného. Takže to je 

hlavní způsob, jak se v současnosti evaluace využívá. (R3 253-257) 
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Nedovedu si představit, jak by se daly využít po-návratové evaluace. 

Nevím, jak by jsme s tím na naší české úrovni mohli pracovat. Pro mě má 

větší smysl dělat nějaké evaluace v rámci ČR.  

Nejasnosti kolem využití výsledků po-návratových dotazníků mohou být 

způsobeny tím, že organizace nebyla přizvána k plánování evropského 

hodnocení a tak si ho neosvojila.  

Tyhle po-návratové evaluace začaly probíhat až minulý rok.  V tomhle směru 

se zatím s nimi nepracuje. Takže zatím ročník 2011 byl první, který dělal (to 

byl můj ročník – já jsem byla 2011 na /stáži/) dotazník rok po návratu. Rok po 

posledním semináři. Takže je /využití/ zatím v procesu, není to namyšlený. 

(R3 260-264) 

Popravdě, já si pořádně nedovedu představit, jak by se to dalo využít v té naší 

roli organizace. Třeba to co je hmatatelnější, tak je příprava seminářů. 

A úprava seminářů podle obsahu toho, co bylo před dvěma, třemi lety a co 

nefungovalo. Myslím, že velký díl práce by se dal udělat na semináři, co je po 

návratu, co se týče reflexe a nastartování účastníků, aby byli ještě aktivnější 

než před tím. Ale jak do toho zakomponovat do toho tu evaluaci (já ti ji 

schválně pošlu a budu moc ráda za nějakou tvoji zpětnou vazbu nebo návrh). 

Nevím, jak by jsme my, na naší české úrovni, s tím mohli pracovat. (R3 272-

279) 

Ale co se týče třeba seminářů, tak ty většinou můžeme ovlivnit tak, že v těch 

seminářích je nějaký člověk z ČR nebo od nás z organizace, který to 

připravuje. (R3 287-289) 

 

4.4. Výsledky 

 

Při výzkumu bylo obtížné najít společnou terminologii hodnocení, kterou by 

používaly všechny organizace. Organizace začínají od praxe, ne teorie 

hodnocení. Proto prvním krokem analýzy rozhovorů bylo porozumění 

terminologii, které jednotlivé organizace používají. Ačkoli z výzkumu vzešly 
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tři různé příběhy evaluace, lze u nich najít společné prvky. Cílem výzkumu 

nebylo hodnotit praxi hodnocení jednotlivých organizací, ale analyzovat 

a dávat informace do souvislostí.  

 

Ne/povinnost hodnocení 

U dvou organizací byla povinnost hodnotit prvotním motivačním faktorem 

ke komplexnímu hodnocení programu. Tato povinnost byla stanovena zvenku 

donorem. Organizace tedy musely hodnocení uskutečnit. Vzhledem 

k nezkušenosti (teoretické i praktické) neviděly další přínos hodnocení, který 

by je mohl motivovat hodnocení dělat. Jejich budoucí motivace k hodnocení je 

formována konkrétní zkušeností s hodnocením – zda pro ně bylo nějak 

užitečné či ne. Je tedy velké riziko, že když organizace nebude hodnocení 

považovat za přínosné, tak nebude příště motivovaná hodnocení dělat, což se 

v případě jedné organizace stalo. V případě druhé organizace pozitivní přínosy 

převážily a organizace je motivovaná dále na hodnocení činnosti pracovat. 

Potenciál dalšího rozvoje hodnocení v obou organizacích je v teoretickém 

vzdělávání se o hodnocení a jeho možných přínosech. Překážkou ale mohou 

být hodnoty pracovníků, jelikož v jedné organizaci, kde bylo hodnocení 

povinné, dávají pracovníci přednost činnosti před její reflexi. Neboli 

hodnotnější je aktivity realizovat, než hodnotit jejich výsledky.  

Organizace, která dělá hodnocení dobrovolně, je motivovaná vnitřní 

potřebou dokázat, že program je přínosný, že má výsledky, a proto má smysl 

v něm pokračovat. Hodnocení je nástrojem, který poskytuje informace pro 

strategické plánování a pro zlepšování programu. Tato organizace má oproti 

dalším dvěma větší potřebu prokázat, že činnost má nějaký dopad, a že má 

určitou kvalitu. Tato potřeba hodnotit je zakotvena v individuálních hodnotách 

samotných pracovníků organizace. Záleží tedy na osobnosti pracovníků, zda 

považují hodnocení za důležité nebo ne. Vzdělání a zkušenosti týkající se 

hodnocení v tomto případě nehrají roli. 
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Ne/partnerství 

Pro kvalitu hodnocení je rozhodující, jak je nastaveno partnerství mezi 

organizací a zadavatelem hodnocení, resp. mezi evaluátorem a organizací. 

V případě dvou organizací, které dělaly hodnocení povinně, nedošlo k žádné 

komunikaci se zadavatelem hodnocení, která by objasnila účel hodnocení. 

Jelikož se v obou organizacích jednalo o první hodnocení, organizace neměly 

žádnou zkušenost, a tak od začátku bylo velké riziko, že dojde k nepochopení 

toho, k čemu požadované hodnocení je. Nakonec v jedné organizaci došlo 

k celkovému nepřijetí hodnocení, jelikož ho vnímali jako něco, co není určeno 

jim, ale donorovi, jenž byl zároveň zadavatel hodnocení. Tato organizace 

nediskutovala hodnocení ani s evaluátorem. Mohla komentovat plán 

hodnocení, ale této možnosti nevyužila, protože si připadala nezkušená. 

Otázkou je, zda nebylo úlohou evaluátora vést organizaci k tomu, aby si 

hodnocení osvojila. Tedy zda by evaluátor mimo jiné neměl organizaci 

poskytnout podporu při plánování a realizaci hodnocení. Ve druhé organizaci 

bylo hodnocení částečně přijato díky tomu, že bylo pro organizaci něčím 

přínosné, což mohlo být dáno tím, že evaluátor s organizací diskutoval 

zaměření a účel hodnocení. Na druhé straně v některých věcech se evaluátor 

nechoval příliš partnersky a nevyladil si s organizací hodnoty, což vedlo 

koordinátorku organizace k nepřijetí některých výsledků hodnocení a odmítnutí 

jejich zveřejnění. 

V organizaci, kde nebylo hodnocení povinné, a tudíž nebylo třeba navazovat 

partnerství se zadavatelem či evaluátorem, však paralelně také docházelo 

k tomu, že hodnocení bylo prosazováno na úrovni jižních partnerství, aniž by 

se jednalo s tamními partnery. Zároveň společné hodnocení výsledků činnosti 

evropských partnerů také není plánováno společně, což může způsobovat 

problémy s využíváním výsledků až po jejich úplně odmítnutí jednotlivými 

partnerskými organizacemi. Stejně tak v případě povinného hodnocení u jedné 

organizace neměli partneři z globálního Jihu příležitost plně se hodnocení 

účastnit. Měli možnost plán hodnocení komentovat, ale příliš toho nevyužili, 

což bylo zřejmě dáno tím, že neměli dostatečné zkušenosti a zároveň oporu 

někoho, kdo by je celým procesem hodnocení provedl. Zároveň celkově neměli 
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v projektu rovnocenné postavení, takže hodnocení tuto nerovnost dále 

replikovalo. Z partnerů se v uvedených případech staly dobré zdroje informací 

pro hodnocení, ale oni samotní neměli příležitost z hodnocení čerpat 

a především obohacovat ho o svůj pohled a zkušenost. Problémy v partnerství 

si protiřečí se samotnými principy GRV, protože partnerství je jedním 

z principů GRV. 

 

Ne/zkušenost 

Zkoumané organizace mají první zkušenost s hodnocením. Na začátku měly 

zkreslené představy o hodnocení. Organizace, které hodnotily povinně, 

netušily, co vše hodnocení zahrnuje a jak v něm postupovat. Představovaly si 

hodnocení jako jednoduchou reflexi s účastníky programu hodnotící, co se 

dařilo, a co ne. Proto jsou mimo jiné překvapeny cenou a časem, který je třeba 

donorem požadovanému hodnocení věnovat. Pokud v takovém hodnocení vidí 

smysl (přínos), tak nelitují investovaného času a peněz. Opačně je tomu 

v případě organizace, které hodnocení z jejího pohledu nic nepřináší.  

Nezkušenost byla limitujícím faktorem při diskuzi nad plány evaluace, ale i 

v provádění evaluace. Organizace, které hodnotily povinně, spoléhaly na 

externího evaluátora. Tak se však velkou měrou vzdaly příležitosti ovlivnit 

obsah a průběh hodnocení, a tak se jeho výsledky mohly stát hodně vzdálenými 

jejich potřebám. Jak bylo řečeno výše, záleželo na evaluátorovi, jestli 

vzhledem k nezkušenosti organizací měl tendenci dělat evaluaci sám, nebo 

organizaci do plánování hodnocení zapojil. Sběr a analýzu dat v obou 

organicích měl na starost už pouze evaluátor, což sice mohlo vzbuzovat dojem 

nezávislosti hodnocení, ale je otázkou jestli takto získané výsledky opravdu 

měly pro organizace hodnotu. Organizace však neměly pravděpodobně 

povědomí o jiných alternativách hodnocení (např. o participativních metodách 

hodnocení). 

Obě organizace, které dělaly hodnocení povinně, mají přesto na dalším 

vzdělávání menší zájem než organizace, která hodnocení dělá dobrovolně. 

Tudíž k velkému rozvoji hodnocení u nich zřejmě nedojde. Všechny 

organizace se učí také porovnáváním s dalšími organizacemi, které však na tom 
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jsou v oblasti hodnocení podobně, a tak nedochází k výraznému učení. Na 

druhou stranu je opomíjeno předávání informací uvnitř organizace i mezi 

partnery, a tak je možné, že organizace neúčelně opakují to, na co už přišel 

dříve někdo jiný.   

Ačkoli poptávka po evaluátorech je, ukazuje se jako obtížné najít dobrého 

evaluátora. Jednak je jich zřejmě celkově málo a zároveň není přehled o tom, 

kteří jsou dobří. Výběr se děje spíše náhodně. Co se na evaluátorech hodnotí, je 

znalost problematiky GRV a znalost prostředí, ve kterém se hodnotí. 

 

Zaměření hodnocení 

U všech organizací začínajících s hodnocením lze zachytit tendenci 

zaměřovat se na hodnocení okamžitých reakcí spíše než na dlouhodobé 

dopady, protože okamžité reakce příjemců činnosti jsou snáze měřitelné. 

V případě jedné organizace je úroveň okamžitých reakcí reflektována také 

proto, že je to méně časově náročné než hodnocení složitějších 

a dlouhodobějších výsledků. Zároveň omezením pro hodnocení vyšších úrovní 

výsledků je absence měření před realizací činnosti, ze kterého by byl patrný 

počáteční stav nutný pro zjištění přínosu. Evaluátoři neměli k dispozici 

počáteční data. Organizace, ve které je hodnocení dobrovolné, se však chce do 

budoucna zaměřit na hodnocení dlouhodobého dopadu pro účastníky – dopady 

na jejich myšlení, jednání a konání.  

Zkoumané organizace mají problémy s definováním úspěchu (jak vypadá 

kvalitní výsledek). Když už je výsledek nějak konkrétně definován, tak se 

jedná zpravidla o kvantifikované výstupy. Tedy o okamžité výsledky činnosti. 

Vyšší úrovně výsledků (přímé výsledky a dlouhodobé dopady) nejsou 

explicitně definovány. To souvisí s plánováním projektů. Pokud nejsou 

konkrétně definovány cíle, tak zpravidla nejsou definovány ani jednotlivé 

výsledky. U jedné organizace lze zachytit alespoň rámcovou představu o tom, 

co tvoří kvalitní výsledek na vyšších úrovních. Jedná se o organizaci, která má 

zájem na měření dopadu. 
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Kritéria kvality u povinných evaluací stanovil donor. Jak ale vyplývá 

z rozhovorů, konkrétně obsah kritérií nikdo v organizacích nedefinoval. 

O obsahu kritérií kvality rozhodoval evaluátor, potažmo donor. 

Obecně je hodnocení pro organizace přínosné, když může zlepšovat činnost 

organizace – odhalovat chyby a na základě toho upravovat činnost. Dále je 

přínos hodnocení v tom, že ověřuje efektivnost programu.  

  

 

 

 

  



 

103 

5. Diskuze 

 

Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit, jak české organizace působící 

v oblasti globálního rozvojového vzdělávání hodnotí výsledky své činnosti. 

Výsledky výzkumu ukazují, že stěžejními faktory v hodnocení jsou 

ne/povinnost hodnocení, ne/partnerství mezi organizacemi, evaluátory 

a donory, dále ne/zkušenost s hodnocením a ne/schopnost definovat úspěch. 

Všechny tyto faktory mají vliv na průběh a přínosnost hodnocení.  

Literatura zabývající se hodnocením výsledků globálního rozvojového 

vzdělávání (McCollum, Bourn 2001; Asbrand, Lang-Wojtasik, Sheunpflug 

2005; Timm 2009; IDEA 2011) se shoduje na tom, že většina měření se 

zaměřuje na hodnocení výsledků na úrovni výstupů a přímých výsledků, 

protože jejich zjišťování je méně náročné. Výzkum tento závěr potvrzuje. 

Dlouhodobý dopad je sice také měřen, ale ve srovnání s měřením ostatních 

výsledků je toto měření okrajové. S tím souvisí také definování měřítek 

(kritérií) hodnocení. Většinou jsou kritéria konkrétně definována jen pro nižší 

úrovně výsledků. To znamená, že zjišťování kvality118 je reálné jen na této 

úrovni, protože změřené výsledky je možné porovnávat s konkrétními 

definicemi kvality, které si organizace stanovila. Na dalších úrovních je 

hodnocení kvality obtížné, jelikož kvalita buď není definována vůbec, nebo je 

definována vágně. Vágnost definicí kvality u některých organizací může být 

způsobena tím, že organizace neví, jaké výsledky činnost přinese, a proto 

hodnocením prvotně zjišťuje, jakých výsledků bylo dosaženo (měřítkem je 

účelnost), spíše než hodnotí tyto výsledky podle různých dalších měřítek. 

Zjišťují tedy smysl – zda dělají dobré věci. V tom spočívá naděje do budoucna. 

Ohledávání smyslu (relevance) může přinést citlivost pro další kritéria 

(a přesněji odpovědět například na otázku, zda dělají dobré věci dobře). 

                                                 
118 Kvalita je vyjádřením hodnoty. Hodnota je vlastnost, kterou u hodnocené věci 
očekáváme, abychom mohli stanovit její kvalitu. Bez stanovení hodnot nelze hodnotit. 
Kvalita je výsledek mezi očekáváním a výkonem vzhledem ke zvolené hodnotě. 
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Aby bylo možné hodnotit změnu, a tak určit výsledky, je potřeba znát 

počáteční stav. Výzkum však ukázal, že organizace, které měly evaluaci 

povinnou a přizvaly k ní externího evaluátora, počáteční data sbírají 

minimálně, svou činnost hodnotí až po skončení programu. Data většinou 

nejsou sbírána ani v průběhu činnosti. Zdá se, že organizace zařadily 

hodnocení až na konec programu proto, že o nutnosti sbírat data pro hodnocení 

po celou dobu projektu nevěděly. Data proto mohou chybět a zpětně je nelze 

zjistit. Podobně Storrs119 (mezi jinými) říká, že hodnocení je třeba plánovat 

souběžně s plánováním projektu. K tomu se přiklánějí i někteří členové 

pracovní skupiny Globálního rozvojového vzdělávání Českého fóra pro 

rozvojovou spolupráci a rovněž evaluátorka, s níž jsem měla možnost 

uskutečnit jeden výzkumný rozhovor.120  

Podmínkou dobrého hodnocení je partnerství, což je zdůrazňováno na všech 

úrovních. Wadsworth121 vyjmenovává čtyři strany účastnící se hodnocení – 

evaluátora, hodnoceného, cílovou skupinu a další zainteresované 

(např. donory). Čím více se jednotlivé strany vzájemně prolínají, tím větší je 

šance, že celý proces hodnocení a následné změny budou vycházet z potřeb 

cílové skupiny a komunikace s ostatními stranami bude efektivní. Tedy 

spolupráce realizátorů a cílové skupiny je cestou nejenom k efektivnější 

činnosti, ale také k více validní a věrohodnější evaluaci. Výzkum ukázal, že 

partnerství není automatické. Organizace se zatím spíše učí vzájemné 

spolupráci s evaluátory, potažmo donory. Partnerství s cílovou skupinou je 

nerozvinuté.   

S nerozvinutým partnerstvím může souviset nejasnost, jaký dopad bude 

hodnocení na hodnocené mít. V literatuře122 i praxi se někdy dostávají do 

protikladu pojetí evaluace jako kontroly zvnějšku a evaluace jako příležitosti 

k učení se. Výzkum ukázal, že tato pojetí se mohou dostávat do protikladu 

                                                 
119 STORRS, Evaluation in development education: crossing borders, 8 
120 Tento názor jsem si poznamenala na setkání pracovní skupiny GRV na začátku března 
2013. Rozhovor s evaluátorkou jsem uskutečnila 5. dubna 2013. Přepis rozhovoru v této 
práci bohužel nebylo možné uveřejnit, jelikož je příliš obsáhlý. 
121 WADSWORTH,  Everyday evaluation on the run, 15 
122 Např. IVERSON, Attribution and aid evaluation in international development 
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i v rámci jedné organizace (viz například rozhovor 1). Hodnocení může být 

vnímáno jako kontrola ve chvíli, kdy externí odborník hodnotí a pracovníci se 

na tomto hodnocení plně neúčastní nebo nemají s evaluátorem vyladěné 

hodnoty. Na druhé straně, pokud organizace je nějakým způsobem do 

hodnocení zapojena – ať už tím, že si hodnocení dělá sama, nebo tím, že 

externí evaluátor jí dá možnost ovlivnit obsah hodnocení – je velká šance, že 

hodnocení bude nástrojem učení se. Tyto předpoklady je ale nutné ověřit 

dalším výzkumem, ve kterém bude zastoupen větší počet organizací. 

Uvedené výsledky vycházejí z kvalitativního výzkumu. Analýza 

kvalitativních dat je nutně subjektivní, odráží se v ní osobní zkušenost 

výzkumníka a jeho schopnost porozumět významům sdělení. Platnost postupu 

(tj. analýzy a interpretace výsledků), lze podpořit metodou triangulace, 

například pomocí kombinace různých výzkumníků. V případě předkládaného 

výzkumu plnila roli druhého výzkumníka vedoucí mé práce, která souběžně 

a nezávisle zpracovávala výzkumné rozhovory nebo jejich části.     

K analýze byly vybrány tři rozhovory. Každý rozhovor měl jiný průběh. 

V prvním a třetím rozhovoru respondentky hovořily samy, aniž bych je musela 

více pobízet otázkami. Při druhém rozhovoru jsem rozhovor vedla hodně sama, 

a proto mohou být výsledná data zkreslena. Respondentka mnou byla nucena 

odpovídat na otázky, které by ji samotnou v danou chvíli zřejmě nenapadly. 

Rozhovor nedával tolik prostoru pro zachycení myšlenek, které jsou pro ni 

významné.  

Tento rozhovor nebyl uskutečněn osobně, ale prostřednictvím programu 

Skype. Tudíž nebylo možné použít neverbální komunikaci, která by napomohla 

navázání kontaktu a získání si důvěry. Dalším důvodem, proč jsem se více 

doptávala, může být nesoulad mojí terminologie hodnocení a terminologie 

hodnocení respondentky. Obecně mohla podobu rozhovorů ovlivnit nedůvěra 

respondentů ke mně jako výzkumníkovi.  

V některých částech rozhovoru jsem měla na určitou věc vlastní názor nebo 

jsem věděla, jak je téma zpracované v literatuře, a tak jsem respondentku nutila 

odpovídat na otázky, které mi umožňovaly srovnat její praxi hodnocení s tím, 

co jsem znala, hodnotit ji. Jinými slovy převážila u mě potřeba hodnotit něčí 
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praxi nad snahou zjistit, jak o praxi hodnocení uvažuje respondentka sama. 

Objevuje se zde podobnost s pojetím evaluace jako kontroly, které se objevilo 

v prvním rozhovoru. Stejně jako první respondentka, která vnímala evaluaci 

ambivalentně (jako kontrolu i příležitost k učení) a váhala nad plným 

zveřejněním evaluačních výstupů, jsem měla obavy, že zveřejněním mých 

závěrů organizaci nějak poškodím.  

Ačkoli k analýze byly vybrány pouze tři rozhovory, výsledná data jsou 

bohatá. Při jejich zpracování bylo možné vysledovat opakující se významové 

vzorce, pozorovatelné též u dalších dvou organizací, s jejichž koordinátory 

jsem dělala rozhovor.123 Vzorce se týkaly ne/povinnosti hodnocení, 

ne/partnerství mezi organizacemi, evaluátory a donory, ne/zkušenosti 

s hodnocením a ne/schopnosti definovat úspěch.   

Další výzkumné možnosti by se otevřely zařazením nepoužitých rozhovorů, 

případně rozhovorů se zbývajícími organizacemi, které u nás uskutečňují 

globální rozvojové vzdělávání. Bylo by pak možné srovnávat zkušenosti 

s hodnocením mezi organizacemi i vývoj zkušeností v rámci jedné organizace. 

Například porovnat organizace, které výsledky vzdělávání hodnotí z vlastního 

rozhodnutí, nikoli z povinnosti. (Ve stávajícím výzkumu je taková organizace 

jediná.) Nebo sledovat posuny ve znalostech a dovednostech hodnocení 

u organizací, které již hodnotily své programy častěji než jednou.  

 

 

 

                                                 
123 Tyto rozhovory nebyly zahrnuty do výzkumu proto, že nebyly k dispozici jejich přepisy, 
jelikož nebyly nahrávány.  
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Závěr  

 

Práce se snažila zpřístupnit čtenáři poznatky o hodnocení výsledků 

v globálním rozvojovém vzdělávání. Nabídla nejenom teorii hodnocení, ale 

také výsledky výzkumu, jehož cílem bylo prozkoumat praxi hodnocení 

některých českých organizací zabývajících se globálním rozvojovým 

vzděláváním.  

Chtěla jsem tak přispět k diskuzi o způsobech, jak nejlépe zjišťovat 

a ověřovat kvalitu výsledků tohoto typu vzdělávání, protože jejich kvalita 

rozhodne o tom, zda globální rozvojové vzdělávání bude úspěšným nástrojem 

pro řešení světové chudoby a nerovností. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Aktivita m ěřící změnu ve znalostech a postojích 

Aktivita „Afrika: co byste vid ěli v nějaké zemi v Africe?“124 

 

Tato aktivita byla vytvořena, aby bylo zjištěno, co žáci vědí a co si myslí 

o afrických zemích. 

 

Postup: 

Žákům je položena otázka: Kdybyste navštívili zemi v Africe, co byste 

viděli? Jejich úkolem je napsat nebo nakreslit své myšlenky. 

Kresby jsou označeny, aby mohly být později interpretovány. Všechny 

komentáře a vysvětlení jsou zaznamenávány. 

Poté jsou komentáře roztříděny pomocí následujícího záznamového archu:  

 

Druh odpovědi odpovědi Počet/% 

Přírodní prostředí 

klima, krajina, 

zvířata a rostliny 

  

Člověkem 

vytvořené 

prostředí 

budovy, 

obhospodařování 

půdy 

  

                                                 
124 ALLUM, LOWE, ROBINSON, How do we know it´s working? A toolkit for measuring 
attitudinal change, 17-25 



 

 

Lidé a společnost 

každodenní život, 

jídlo, vztahy, 

chudoba/bohatství 

  

Kultura a historie 

historické události, 

památky, jazyk, 

hudba, náboženství 

  

Energie, doprava 

a komunikace 

elektřina, 

technologie, 

doprava 

  

Ekonomická 

aktivita 

způsoby výdělku, 

obchod, průmysl, 

turismus 

  

Země nebo jejich 

části 

  

 

Sleduje se zastoupení odpovědí v jednotlivých kategoriích a zjišťuje se, jaké 

odpovědi chybí. 

K měření změny ve znalostech a představách žáků je aktivita zopakována. 

Zjišťuje se, zda je větší rovnováha mezi jednotlivými druhy odpovědí ukazující 

povědomí o rozmanitosti ve všech aspektech života v jakékoli africké zemi. Jde 

například o rovnováhu mezi výpověďmi o městském a venkovském prostředí, 

o chudobě a bohatství, o tradičním a současném. 



 

 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s respondentem R1 

 

JV: Mně zajímá především ta metodická jakoby stránka toho hodnocení, než 1 
úplně konkrétní výsledky toho, co jste hodnotili. Takže spíš jako, jestli mi 2 
můžete říct, jak vůbec jste se k té evaluaci rozhodli, potom jak probíhala. 3 
A třeba nakonec, když to stihneme tak, jak ty výsledky chcete použít nebo 4 
jestli už jste je použili. Takový jakoby obecný rámec, ať víme, o čem bychom 5 
se bavili. 6 

R1: Hm. Tak jakoby to základní. Jednak dělali jsme evaluaci proto, protože 7 
jsme ji měli povinnou. Byla povinná. Nebo… já jsem nebyla na začátku psaní 8 
toho projektu anebo v době, kdy se podepisovala smlouva s Evropskou komisí, 9 
ale pravděpodobně to bylo povinné nebo moji kolegové, kteří to psali, tak to 10 
vyhodnotili, že by to bylo důležité. Ale my jsme ji měli v rozpočtu a měli jsme 11 
na ni docela slušný balík peněz, kromě auditu, který byl taky povinný. Ale 12 
u auditu třeba byl rozdíl, že rovnou ve smlouvě s Evropskou komisí byla 13 
jakoby předjednaná auditorská firma, která nám potom dělala audit. Což u té 14 
evaluace nebylo, ale prostě byla v rozpočtu. Audit je jako finanční kontrola 15 
a evaluace je jakoby obsahová. Aspoň tak to vnímám. Takže to bylo prostě 16 
jako základní, že jsme ji měli povinnou. Na druhou stranu už jako v průběhu 17 
toho, co jsem koordinovala ten projekt, tak jsem prošla nějakýma kurzama, 18 
který pořádal /název organizace/, a tam jako říkali, že evaluace je důležitá 19 
a tak. Takže jsme se k tomu dostali. Takže pro mě to bylo takový jako z druhý 20 
strany, že ne, že bych jako úplně chtěla, ale protože jsem to měla povinný. Tak 21 
jsem se k tomu dostala. Ale když to beru zpětně, tak to bylo strašně užitečný 22 
pro nás, že jsme si tím prošli. Pro mě jako koordinátorku… Já jsem sice jako 23 
nějaký zkušenosti... Prostě tady pracuju dlouho. Ale takhle velkej projekt 24 
s tolika partnery jsem nikdy nevedla a neřídila a neměla jsem s tím zkušenosti.  25 

JV: Takže jste to měli povinně. A vy jste teda říkala, že jste to měli 26 
i v rozpočtu na tu evaluaci ty peníze. Takže to znamená, že nějaký plán té 27 
evaluace byl, ale vy jste říkala, že jste chodila do /název organizace/, tak 28 
předpokládám, že se to ještě nějak adaptovalo, ten obsah tý evaluace. 29 

R1: Měla jsem hodně velký štěstí, že jsem jako narazila na /evaluátorku/, která 30 
nám potom evaluovala. A… což bylo jako pro mě taky – proboha, jak najdu 31 
evaluátora? My jsme prostě nevěděli, kdo to bude evaluovat. a pak jsem občas 32 
někde potkávala /evaluátorku/, která se mezitím osamostatnila a posílala 33 
nabídku, že dělá evaluaci. Takže já jsem ji znala z /název organizace/, coby 34 
ředitelku, a tehdy jsme se o těch evaluacích bavily trochu. A pak jako najednou 35 
tady se naskytla příležitost, takže jsem ji oslovila, jestli by to nechtěla dělat. 36 
A pro mě… Jakoby mně se vždycky líp spolupracuje s lidma, který aspoň 37 



 

 

trochu znám a prostě abych věděla, že je dobrá a že si sedneme. Takže pro mě 38 
to byla v mnoha ohledech strašná úleva, protože v podstatě s /evaluátorkou/ 39 
jsme měly několik schůzek, kdy na té první mi vysvětlila, co to teda ta 40 
evaluace je, jakými způsoby se může dělat. Kromě toho mi poslala prostě 41 
několik odkazů, jak vypadají třeba její evaluační zprávy, jak někoho jiného, 42 
jaké jsou žádosti o evaluaci nebo objednávky evaluace, že se ještě jako dělá 43 
výběrové řízení a takové věci. 44 

JV: Takže vlastně jste si mohla vybrat. 45 

R1: Ona mě tím provedla, dá se říct. … Teda z mýho pohledu, já jsem měla 46 
pocit, že evaluace je prostě nějaký hodnocení, že si sednem a řeknem: bylo to 47 
dobrý a tak. No. Ale to, co jako si dělá /evaluátorka/, tak rozhodně tak jako 48 
jednoduchý nebylo. A pak třeba mě ještě zděsila jako cena, že prostě jsme 49 
zaplatili. Já jsem říkala, že sto dvacet tisíc jsme měli v rozpočtu a /evaluátorka/ 50 
to skutečně jako vyčerpala. A to byl pro mě šok a jako pro všechny tady kolegy 51 
jako, že tolik peněz na evaluaci. 52 

JV: Pamatuji si, že jste říkala, že kolegové jako říkali: Potřebujeme to vůbec? 53 

R1: No přesně tak. 54 

JV: Bylo to hlavně z toho finančního hlediska? 55 

R1: No nebo i jestli to tak detailní. A co tam bude dělat proboha, a tak. Ale 56 
jako ona na tom opravdu ten čas strávila a její připomínky pro mě byly hodně 57 
nápomocný už v průběhu toho posledního roku projektu. Říkala jsem si, že po 58 
týhle zkušenosti třeba příští projekty budu prosazovat třeba evaluaci v polovině 59 
projektu, nebo aby začala hned, a aby průběžně kontrolovala, protože díky 60 
tomu se může rovnou něco nastavit jinak a změnit. No prostě řadu věcí jsme 61 
neudělali tak dobře, protože jsme netušili o nějakých možnostech. 62 

JV: a ještě se zeptám: Pokračovali jste v tomto typu projektu? Protože já jsem 63 
tady četla (v dotazníku), že se chcete poučit, vyhnout se chybám, tak jsem si 64 
říkala, že to znamená, že chcete dělat něco podobnýho, protože jinak by pro 65 
vás ta evaluace byla k ničemu? 66 

R1: Rozhodně, ale mě jako příde, že … nemusí to znamenat pokračovat přímo 67 
v tomto projektu, ale třeba v těch dalších projektech, které budeme dělat, který 68 
budou, ať zaměřený na GRV, nebo budou partnerský, tak se tam dá vychytat 69 
spousta jako dalších věcí. Na co brát ohledy. Jako v tý evaluační zprávě ty 70 
nejzásadnější připomínky byly třeba na spolupráci v rámci partnerství s těma 71 
partnerskýma organizacema, což je obecný, protože většinou máme projekty, 72 
kde s někým jako jsme v partnerství. Jo, takže to je obecný, jakože jak 73 
nezapomínat na partnera nebo prostě jak ho vtahovat do rozhodování o celém 74 
projektu a tak. Co třeba jako mně …chápu, že jsem ty možnosti ani netušila, že 75 
jako, že když už jsme jakoby ta lead agency, jako ta hlavní organizace, tak 76 



 

 

prostě si to hlavně řídíme a partnery jenom přizýváme k něčemu, co jako je 77 
jejich úkolem. Ale /evaluátorka/ mě vyvedla prostě z omylu a říkala prostě 78 
jakože, když jsou to partneři, tak jsou na stejné úrovni jako v nějaké hierarchii, 79 
a že mají taky právo mluvit jako do rozpočtu, právo mluvit do těch aktivit, 80 
a tak. … u nás si třeba v evaluaci partneři stěžovali, že nedostali možnost třeba, 81 
nebo že to vnímali, jakože nedostali možnost. Jako já zase jsem to za sebe 82 
vnímala, že kolikrát ji dostali a nereagovali. No ale tak… 83 

JV: Vy jste taky říkala, že vlastně i k té evaluaci oni se mohli vyjádřit, k těm 84 
plánům jakoby, k té jeho finální podobě. 85 

R1: Oni v podstatě jako za celou dobu měli, pořád se to s nimi konzultovalo. 86 
Jednak k tomu, co se jako bude evaluovat, to jsme s nima probírali, tematicky 87 
jako na co se zaměřit a jaký jsou ty evaluační otázky… až po to finále, jako po 88 
tu jakoby finální verzi evaluační zprávy, kdy ještě /evaluátorka/ sem tam jako 89 
udělala nějakou drobnou chybku nebo nepřesnost, že prostě to je 90 
komplikovaný projekt, který v některých věcech jako zkreslila, tak spíš to 91 
opravovali. Takže i k tomu se měli možnost ještě vyjadřovat. Někteří partneři 92 
toho využili, někteří ne. 93 

JV: a /evaluátorka/ teda byla ten hlavní jakoby, co jakoby to vždycky i ta data 94 
prostě jako sbírala? Jakoby jestli to všechno viselo na ní? 95 

R1: Tak jako ona to vyhodnocení dělala /evaluátorka/ a /evaluátorka/ třeba 96 
vytvářela dotazníky různý a prostě sbírala sama. No víceméně ona jako někde 97 
byla přímo, tak to všechno dělala sama. Připravovala. 98 

JV: Takže jakoby, co se týče sběru těch dat, tak tam se nikdo jinej kromě ní 99 
neangažoval? 100 

R1: No, na tu evaluaci. Jinak v tom projektu jsme sbírali různá data. 101 

JV: Jo to ona analyzovala… 102 

R1: Sama. Že jsme jí dali prostě různý texty, průběžný zprávy, reporty ze 103 
školení, hodnocení účastníků kurzu, a takový věci, to všechno dostala, veškerý 104 
data, průběžný zprávy, co jsme psali donorům. 105 

JV: Hodnocení účastníků bylo teda? 106 

R1: My jsme nedělali srovnávací kurzy, ale pokud byli, tak jsme měli 107 
i písemnou zpětnou vazbu. 108 

JV: To je ta evaluace, jak jste říkala na začátku. 109 

R1: Takže něco takovýho, že si to uděláme malý. 110 

JV: Tohle teda vytvářela /evaluátorka/, všechny tyhle … 111 



 

 

R1: Byla prostě na místě, byla se mnou v /název země/, každý den měla 112 
naplánovanou návštěvu nějaký školy, někdy byly dvě ty školy. Na školách 113 
mluvila s žáky asi hodinu. S nimi i s celou třídou procházela a zjišťovala, jak 114 
znají tu metodiku, co jsme tam učili. Pak se bavila s učiteli, kteří to učili 115 
a s ředitelem, jak vnímá ten projekt, jak ho podporuje. Takže to bylo jak 116 
v /název země/, tak potom i v Čechách. V /název země/ byla s dobrovolníky, 117 
po návratu z /název země/ jsme měli setkání s dobrovolníky – víkendovku, tak 118 
na tý víkendovce byla s nima. Tam právě vyhodnocovala ty dotazníky, takže 119 
ona měla… V případě /tamních/ žáků byly nejdřív rozhovory a pak vytvořila 120 
dotazník elektronickej a pak jim ho poslala a oni jí ho vyplňovali a v případě 121 
dobrovolníků byly nejdříve dotazníky a potom setkání s dobrovolníky, i když 122 
ona se i v /název země/ viděla s těma dobrovolníkama a mluvila s nima. Pak se 123 
všema partnerskýma organizacemi se viděla, s těma českýma tady v Čechách. 124 
My jsme měli potom ještě na podzim vlastní evaluační setkání s učiteli. Máme 125 
ten projekt rozdělenej na několik částí a jedna z nich je jakoby školení učitelů 126 
a práce s těmi učiteli a se školami. A v rámci toho jsme měli vlastní kulatý stůl 127 
– evaluační setkání, to jsme měli my, ale /evaluátorka/ na tom vystupovala, 128 
reportovala to, co zatím zjistila. Takže já jsem měla představu, že evaluace 129 
projektu bude něco, jako že se potkáme s učitelema, popovídáme si o tom, jaký 130 
to bylo. 131 

JV: Mě by docela zajímalo konkrétně, co jste hodnotili, ty oblasti, co pro vás 132 
bylo, co jste chtěli, ty jsou vlastně ty evaluační otázky. 133 

R1: Já vám můžu dát celou tu evaluační zprávu. Tam to všechno bude úplně 134 
podrobně, má to 56 stránek v angličtině a je to docela hutný text. Včetně těch 135 
dotazníků i vyhodnocení odpovědí. /Evaluátorka/ využívá všechny možné 136 
techniky – googledocs. Rychle se to vyhodnotí, to je super. Veškerá možná 137 
sociální média… 138 

JV: Chcete použít /evaluátorku/ třeba i do budoucna? 139 

R1: Když si ji budeme moct dovolit, tak rády. U druhého projektu měli 140 
rozpočet asi 30 tisíc, tak se rozhodli, že budou evaluovat jen metodické 141 
materiály projektu. 142 

JV: Zdá se, že to pro vás bylo hodně časově náročný. 143 

R1: Mě to překvapilo, kolik času to zabralo, už jenom napsat ten inception 144 
report, tu objednávku. /Evaluátorka/ řekla, to ne, já vám budu psát co, ale vy 145 
mi řeknete, na co se mám ptát. Takže vymyslet a dostat se do toho, v rámci 146 
projektu jsem měla dost aktivit a ještě navíc do toho přemýšlet o tomhle. 147 

JV: To záleželo na vás, to byla vaše odpovědnost nebo vždycky jste ještě 148 
musela, na co se budete ptát probrat s těmi partnery? 149 



 

 

R1: Já jsem to celý navrhla a oni mi to schválili, udělali jsme pár drobných 150 
změn. Co jsem si všimla, tak ani v /název organizace/ s tím neměli zkušenost, 151 
tak byla /jméno/, tak /jméno/ neměla zkušenost s takovou evaluací, tak na to se 152 
taky koukali podobně jako já měsíc před nima… 153 

JV: Taky tam prezentovali na té pracovní skupině evaluaci té výstavy… jak se 154 
to jmenovalo? 155 

R1: Svět v nákupním košíku, to byla spíš publikace než výstava. 156 

JV: Pak ještě nějakou výstavu – /jméno/, tak mi přišlo, že pro něj byla ta 157 
evaluace – že ty zkušenosti v týhle oblasti pro něj moc nejsou. 158 

R1: Podle mě, nevim jak jiný organizace, se člověk k tý evaluaci dostane, 159 
protože musí, pak teprve hledá jak teda. Je hodně osvícených lidí, co to vnímaj 160 
jako přínosný. Ale jako dneska už jako vím, že příští projekty budu taky chtít 161 
evaluovat. Teď jsme dostali třeba grant z Český rozvojový agentury, tak jsme 162 
taky rovnou psali, že chceme evaluaci v třetím roce, chceme na to mít peníze, 163 
takže už na to taky myslíme v budoucnu, protože je to užitečný. Na druhou 164 
stranu člověk má taky obavy, co když evaluátor přijde na to, že ten projekt je 165 
úplně zbytečnej a co na to řekne ten donor, co to všechno platil. 166 

JV: Věříte si? 167 

R1: Já jsem doufala, že to nebude takovej průšvih. 168 

JV: No a vždycky tam máte povinně tu evaluaci, teďka v těch projektech? Asi 169 
jo, když je to z Evropský unie? 170 

R1: Abych pravdu řekla, tak nevím v jakých projektech. Teď jsem to 171 
nezjišťovala, protože hodně projektů skončilo, ale nebyly všechny evropský. 172 
Teď jsou dva nový, ty jsou teď na začátku, takže nevím a jsou tříletý, takže je 173 
zatím čas. 174 

JV: Takže největší bariéra jsou asi ty peníze, pak ten strach, ten se nějak 175 
překoná. 176 

R1: Ona se dá evaluace udělat i levněji, když se zaměří třeba jen na něco. 177 
Takovým způsobem – co je nejdůležitější. 178 

JV: Jaká je vlastně možnost využívat vlastní zdroje k tý evaluaci, jako, že je to 179 
ještě ve vašich silách, že by jeden člověk… 180 

R1: Myslím, že to prakticky není. Myslíte v rámci organizace? Tam je potom 181 
trochu narušená ta nezávislost. 182 

JV: Jako interní/externí? 183 

R1: /Evaluátorka/ i třeba na těch rozhovorech vyžadovala, abych tam nebyla 184 
s ní, když dělala rozhovory s někým. Udělali jsme pár výjimek v /název země/, 185 



 

 

protože, ale jako málo, protože chtěla – oni mi neřeknou tak otevřeně, co si 186 
myslí, když tam u toho budeš sedět ty – protože, buď to platíš, nebo s nima 187 
spolupracuješ. 188 

JV: Asi záleží na tom, co hodnotíš, kdybyste hodnotili něco, kde by bylo jedno, 189 
jak na to budete reagovat, tak by to asi bylo jinak. 190 

R1: Jo, nevím, jestli to znáte to hodnocení seminářů, jak ty lidi – nebylo to moc 191 
dobrý, ale napíšeme jí, že jo, protože taková sympatická lektorka, to by z toho 192 
byla smutná… Dost mají lidi tendenci. 193 

JV: A k tý /evaluátorce/, oni museli tušit, že na vás nějak navázaná je. 194 

R1: My jsme tam zdůrazňovali, že ona sice jako navázaná je, ale zdůrazňovali 195 
jsme, že je nezávislá, že nepatří k nám. 196 

JV: Že není z vašich řad. 197 

R1: Ona se chovala dost objektivně, nehrálo v tom roli, že se kamarádíme. Jako 198 
neplatilo – to tam dávat nebudu… Rozhodně se nenechala nějak uplatit, aby to 199 
tam nedávala. 200 

JV: Ještě mě napadlo, u tohohle projektu ta evaluace už je prostě skončená, do 201 
budoucnosti už nic nebude? Jak jsem četla tu literaturu o hodnocení právě 202 
v GRV, tam se furt dokolečka píše, že se projekty zhodnotí na konci a ten 203 
dlouhodobý dopad už nikdo neměří. Takže jak ty peníze dojdou s tím 204 
projektem, tak už do budoucna nikdy nepůjde změřit ten dopad. Pokoušely se 205 
o to nějaký organizace, ale to je většinou jakoby strašně složitý, protože ty 206 
výsledky s tím odstupem času, není jistý, že je to výsledek tý činnosti té 207 
organizace. Jestli třeba jste o tom přemýšleli, jestli třeba ještě někdy s těma 208 
lidma budete chtít hodnotit v budoucnu, jestli to má ještě nějakej dopad, to co 209 
jste s nima dělali. 210 

R1: Já myslím, že asi ne. Evaluaci beru jako zpětnou vazbu pro nás, jako pro 211 
organizaci. Jako zpětnou vazbu v tom, jak příště napsat ten projekt, na co se, 212 
potom z hlediska projektovýho řízení, na co si dát pozor, jak časovat ty věci, 213 
pak ty vztahy s partnery, jak s nima komunikovat, nebo jak si to hlídat víc. Tak 214 
to beru. Třeba některý věci právě v tom projektovým řízení nedáváme vůbec, 215 
protože se to neosvědčilo. Hodně docela zajímavý jsme měli zjištění k tvorbě 216 
projektu, kde si dát pozor, jako taková drobnost, že jsme neudělali podrobnou 217 
analýzu potřeb, od který se úplně odvíjel celý projekt. Takže jsme na konci tou 218 
evaluací zjistili, že v /název země/ jako dobrý, že se jim líbilo, to co jsme jim 219 
nabídli, ale že oni by jakoby radši úplně něco jinýho. Takže sice analýza nějaká 220 
byla, ale byla trošku neobjektivně udělaná. Takže na základě jedný školy jsme 221 
vydedukovali, že celý /název oblasti v zemi/ potřebuje tohle, ale ono přitom to 222 
nepotřeboval celý /název oblasti v zemi/, ale jenom ta jedna škola. Takže pro 223 



 

 

mě v tom, z hlediska prvního koordinátora to bylo hodně podnětný, přemýšlet, 224 
co by z hlediska těch partnerů mohlo být. 225 

JV: Ještě se zeptám třeba jinak. Tohle jsou hodně procesní věci, co ty samotný 226 
efekty, jako výsledek tý činnosti? To jste taky zjišťovali během tý evaluace, 227 
jakoby skutečně produkt toho, co jste dělali – znalosti těch… 228 

R1: To tam /evaluátorka/ taky jakoby hodnotila. Díky tomu, že byla na těch 229 
školách a díky těm dotazníkům zjišťovala ty znalosti a pak se pokoušela změřit 230 
změnu postojů, což je takový téma, že se to moc změřit nedá, protože je to 231 
těžko měřitelný. Kdy znalosti, podle tý evaluace, že žáci určitý znalosti mají, 232 
že se něco naučili. U těch postojů, že ke změně postojů moc nedošlo díky 233 
projektu, a aby docházelo, je potřeba ještě dlouhodobější práce. Což je pro nás 234 
taková zpráva, že neukončovat spolupráci se školama, spolupracovat s nima 235 
dál, nebo víc. 236 

JV: To nemůžou zajistit ti učitelé? 237 

R1: Metodicky nebo třeba i nabídnout další možnosti. Zjištění evaluace bylo, 238 
že ke změně postojů moc nedošlo. 239 

JV: Nepoužívala /evaluátorka/ tu publikaci How do we know it´s working od 240 
RISCu?Tam hodně… 241 

R1: Je tam citovaná, ale teď si to nevybavim. 242 

JV: Když evaluaci získáváš na konci projektu, tak bylo asi těžký srovnávat 243 
před a po, když jste neměli žádný počáteční data, kde byste si řekli, fajn, oproti 244 
začátku jsme došli tam a tam. 245 

R1: Ano. 246 

JV: To příště… 247 

R1: Příště by to chtělo udělat. 248 

JV: Abyste věděli… 249 

R1: Co jsem se setkala, jak to dělají jiný organizace, to je hrozně těžký měření 250 
postojů, že nepřišli úplně na to, jak to udělat, jak se ptát. Něco tam bylo jako, 251 
co si myslíte o /název země/… Nedělali jsme výzkum předem. Ještě mě 252 
napadá, že ta metodika, co mám, je, že to tam nějak srovnává, že vyloženě 253 
metodicky ti žáci v hodinách jsou vedený k tomu, co jste si mysleli dřív, co 254 
víte teď. Tak to tam jako je, že to tam v těch výstupech máme. 255 

JV: Ještě k těm kritériím, jak jste říkala, že jste hodnotili podle DAC kritérií. 256 
Dopad a tak. To jste vybírali taky s /evaluátorkou/, že vám řekla, můžeme 257 
využít tyhle kritéria a v rámci těch kritérií jste si nějak specifikovali blíž, co je 258 
pro vás ……logicky? 259 



 

 

R1: To bude v tý zprávě. Já jsem psala otázky, na který ona… 260 

JV:Ještě se zeptám zpětně. Nějaký slabý stránky toho hodnocení? 261 

R1: Mě přišlo, že z pozice nás, že tam /evaluátorka/ hodně vyslyšela názor těch 262 
našich partnerů, dobrovolníků, a tak a že úplně nepřikládala názor náš. Lidi 263 
mají tendenci, když jim někdo řekne, pojďte si stěžovat, tak oni si stěžujou 264 
a stěžujou a zapomenou třeba na něco pozitivního. V tom finále, uzavřeli jsme 265 
to minulý týden tu zprávu, tak jsme se tam snažili zohlednit, dávali jsme ještě 266 
stoh komentářů k tý zprávě. Nebo něco jsem chtěla ještě upravit, někde to 267 
zohlednila, někde ne, nebylo to úplně, ale že jsem v první verzi tý zprávy měla 268 
pocit, že to byl průser, totální koordinátorský průšvih. Všichni partneři si 269 
stěžovali, že s nima nikdo nekomunikoval, rozhodovali jsme tady z kanceláře, 270 
což já teda tak nevnímám. Potom v tý poslední verzi,…. /evaluátorka/ tam 271 
měla možnost mluvit s těma dobrovolníkama jenom v posledním roce, takže ty 272 
odpovědi byly trochu zkreslený událostma toho posledního roku. No a zrovna 273 
v tom posledním roce se stalo, prostě jsme trošku změnili strategii, kdy byla 274 
nová koordinátorka dobrovolníků v tý partnerský organizaci, která byla taková 275 
bezradná pořád, takže bezradná koordinátorka nevěděla, co má dělat, tak jsme 276 
ji jako trochu víc řídili, což ve finále stálo strašně moc času mě nebo nás, co 277 
jsme na tom pracovali a hrozně se nám to odrazilo v tý zpětný vazbě od těch 278 
dobrovolníků, že oni si na to stěžovali, že nevěděli, kdo je teda řídí. Tam je 279 
hodně věcí, který je dobrý slyšet, ale pak se to hodně odrazilo, že hodnocení 280 
celýho dobrovolnickýho tříletýho programu bylo uzavřeno větou: dobrovolníci 281 
byli roztrpčeni nevyjasněnými kompetencemi koordinátorky a koordinátorky 282 
dobrovolníků. To platí ale jenom pro ten třetí rok, /evaluátorka/ neměla šanci 283 
obsáhnout všechno, ale musím říct, že jsme díky těm sto komentářům u tý 284 
finální podoby měli možnost dost ovlivnit. Ale v některých věcech ona 285 
napsala, ale já si stejně myslim, že… Budiž jí její nezávislost. Že by 286 
opravovala tak jak si řekneme. V některých věcech jsem z toho měla pocit, že 287 
vyslyšela všechny okolo, jenom ne mě. Pro mě je to potom nepříjemný, že to 288 
budu vysvětlovat Evropský komisi, která se bude ptát, proč to tam takhle bylo. 289 

JV: Bude se to dávat ještě někam jinam nebo jen Evropský komisi? 290 

R1: Přemýšlím o variantě, že vyvěsím minimálně takový dvoustránkový 291 
shrnutí na web asi. Ne asi celou zprávu. Ale asi takovýto dvoustránkový 292 
shrnutí na začátku. Jakože to je takový průhledný. Celá zpráva, to je moc 293 
dlouhý. Od soboty je to uzavřený a ještě je to na mě moc brzo. 294 

JV: Pamatuju si, že jste říkala, že ještě nevíte, jestli to zveřejňovat… 295 

R1: /Evaluátorka/ razí teorii, že ano. Mě přijde, že každej si tam najde, co chce 296 
slyšet,…nevim prostě, že tam nejsou jen pozitivní věci, je tam i co se 297 
nepovedlo, kritika, takže nevím, jestli by nám to zbytečně neuškodilo třeba 298 



 

 

v hledání partnerů. Takže mi přijde, že právě pro nás je důležitý, aby jsme se 299 
tím nějak zabývali, ale…takže tak. Zařadila bych hodnocení v průběhu, protože 300 
tak můžeme něco včas změnit. Mě se teď líbí i ta myšlenka peer review, která 301 
mi jako připomíná ty evaluace. 302 

JV: Jo je, ale já jsem si říkala kolikrát, že je to strašně náročný… Mít jistotu, že 303 
všichni ti partneři v tý peer budou tak angažovaní, takovej je z toho můj pocit, 304 
že to nebude na tuty, že to vyjde a budou z toho nějaký výsledky, fakt záleží, 305 
kdo jsou ty partneři.  306 

R1: Záleží. A jak jsou zaneprázdněný. 307 

JV: Ještě když jsou v různých zemích, tak ještě setkání… 308 

R1: To mi nepřijde rozumný, do toho bych nešla. Tam je dobrý se sejít, ne si 309 
jen psát. Vyjednávat… Vysvětlovat si, co tím kdo myslel. 310 

JV: Řeknete mi ještě něco, obecně, co je důležitý, na co bych se měla ptát? 311 

R1: Ještě mi tam přijde jako užitečná věc, schopnosti, zkušenosti toho 312 
konkrétního evaluátora, kdy u /evaluátorky/ byl jednoznačný bonus, že ona tu 313 
/název země/ znala, znala /jazyk/, že se trochu domluvila i tu kulturu, prostě 314 
výbornej evaluátor, ale zaměřenej jiným směrem, by tam nadělal paseku. 315 
Kdežto ona mluvila s ředitelema škol, který se jí snažili namluvit, že oni prostě 316 
neví, kdy ty lekce naše dělali, protože prostě to nějak zapomněli, ale ona jim 317 
říkala: ale houby, vždyť máte třídní knihy a to jako máte povinnost od vašeho 318 
ministerstva školství to zapisovat, tak mi ukažte, já se podívám jako. Jo třeba, 319 
nebo tvrdili: účetnictví, to my nemáme, to my ne to a ona: co jako děláte, to 320 
tady kradete, nebo jak jako vykazujete příjmy, jak nakupujete věci? Takže 321 
jednoduše, to já bych tam nevěděla třeba. Člověk si něco myslí, ale ona tam 322 
prostě pracovala a věděla, že to prostě nejde. Člověk si řekne rozvojová země, 323 
tam jako účet nedostanete a něco a ono to prostě tak úplně nebylo, ono i ty 324 
školy musí vykazovat nějaký doklady. 325 

JV: Tak to je velkej bonus. 326 

R1: To bylo, znalost toho systému. Ještě i taková ta kulturita, vstřícnost tý 327 
druhý strany, na tom se hodně odráželo, že jí brali. 328 

JV: Ona dělala konkrétně v /název země/ předtím? 329 

R1: Ona byla v /název města/ nebo někde v tý oblasti kolem /název města/, 330 
byla tam na nějakým projektu rozvoje venkova, nějaká místní venkovská 331 
komunita, tam pracovala v neziskovce. Byla v jiný oblasti /název země/ 332 
samozřejmě, ale ono to tak jako částečně stačilo, zvlášť když řekla, že dva roky 333 
žila v /název země/, že to zná, že není žádnej nováček. Už jen u toho, jak se nás 334 
snažil taxikář ošulit, až po ty ředitele škol. Prostě ona mu řekla: žádný takový. 335 
Takže to byla dobrá volba, než jako někoho bůhví koho jako. 336 



 

 

JV: Já se ještě zeptám vy konkrétně - chystáte se nějak vzdělávat v tý evaluaci, 337 
po teoretický stránce? Teďka myslím, abyste se příště cítila víc kompetentnější. 338 

R1: Upřímně na to asi nebudu mít čas. 339 

JV: A přání by bylo? 340 

R1: Přání by asi bylo. Asi až evaluace někde budou, už se na to budu dívat 341 
jinýma očima. Tady máme druhej vzdělávací projekt /název/, kde prostě si chci 342 
tu evaluaci přečíst, ale nemluvím do toho koordinátorce, jak by to měla dělat 343 
nebo tak, ale no prostě, že se na to trošku budu dívat jinak, asi vzdělávat nebo 344 
třeba příště, až to budeme zadávat, tak se podívám, jaký jsou trendy nějaký. 345 

JV: On to dost řeší, když to nechcete dělat sami tu evaluaci, tak to řeší zkušenej 346 
evaluátor, tak stačí základní znalost. 347 



 

 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s respondentem R2 

 

JV: Já ve své diplomové práci pojímám hodnocení ve smyslu toho, že mě 1 
zajímá, jak se organizace staví k hodnocení. Spíš než konkrétně jaké výsledky 2 
jste naměřili pomocí hodnocení. Je to takhle srozumitelné? 3 

R2: Ano. 4 

JV: Na začátek bych se tedy zeptala, jaké programy v současnosti hodnotíte? 5 

R2: My nehodnotíme žádné programy. 6 

JV: Žádné? 7 

R2: Žádné. 8 

JV: To tedy znamená, že nemáte nastavené žádné evaluace? 9 

R2: Ne. My vždycky na konci každého programu máme takovou rychlou 10 
aktivitku na zjištění toho, jestli se to žákům líbilo. Jestli jim ten obsah přišel 11 
zajímavý, jestli se dozvěděli něco nového. Ale nějaké hodnocení, v němž by 12 
byly postojové věci, tak to neděláme. 13 

JV: Takže je to spíš takový první dojem z té aktivity? 14 

R2: Spíš. Něco jako „naučil jsi se něco nového?“, a tak. Jen takové základní 15 
věci. 16 

JV: A na úrovni projektů předpokládám, že hodnocení děláte? 17 

R2: Jak to hodnocení myslíte? 18 

JV: Určitě máte nějaké projekty, v nichž často bývá evaluace. Pro donora, nebo 19 
nemusí být pro donora, ale může být třeba i pro vás. Mě zajímá hlavně tahle 20 
úroveň hodnocení. Jestli tohle děláte. 21 

R2: Děláme. Ale většinou to děláme s učiteli, ne s žáky. Protože naší hlavní 22 
cílovou skupinou jsou učitelé. Pak máme programy i pro žáky, kde pak 23 
samozřejmě jsou tou cílovkou žáci. To hodnocení teda s učiteli. Dělali jsme 24 
nějaké dotazníky a rozhovory. Nebo i neformální rozhovory při nějakých 25 
schůzkách, protože máme počet škol, se kterými spolupracujeme v rámci 26 
projektu. Třeba teď to byl projekt, který skončil, tříletý. Pracovali jsme s devíti 27 
školami. Tak s těmi učiteli jsme dělali nějaké rozhovory. 28 

JV: Tyhle rozhovory se zaměřují na co? Co tím chcete zjistit? 29 

R2: Chceme zjistit, jestli jim v průběhu vyhovovalo to, jak projekt probíhá. 30 
Jestli je dostatečná komunikace, jestli mají dostatek informací, dostatek zdrojů, 31 



 

 

jestli začlenili něco nového. Je to různé. v podstatě jak jsou spokojeni 32 
s projektem.  33 

JV: Takže vám to má dát hlavně informaci o tom, jestli děláte dobře to, co 34 
děláte? Je to tak? 35 

R2: Je. 36 

JV: Abyste věci kdyžtak upravili. 37 

R2: Ano. Aby ta cílová skupina byla spokojená. Abychom nedělali něco, co 38 
nechtějí.  39 

JV: Já si ještě vzpomínám, že na setkání /název organizace/ jste mluvili 40 
o nějakém mezinárodním hodnocení. Čeho se to týkalo? 41 

R2: To je to, co jsem teď říkala. To byl mezinárodní projekt, kde my jsme 42 
hodnotili tu českou část a partner si hodnotil tu svou práci. Takže to byl 43 
mezinárodní projekt, kde to naše hodnocení bylo s deseti zapojenýma školama 44 
– hodnotit, jakým způsobem se podařilo vytvořené globální curriculum začlenit 45 
do výuky. Stačí říci globální témata.  46 

JV: Takže ty rozhovory kromě toho, co jste říkala, aby vám řekli, jestli je dobré 47 
to, co těm školám nabízíte, tak bylo to i o tom, jak se daří začleňovat témata do 48 
výuky? 49 

R2: Ano. 50 

JV: Byla ta evaluace přínosná? Řeklo vám to tyhle věci, nebo spíš ne? 51 

R2: Tak jako v podstatě to byla naše první evaluace, kterou nám dělal někdo 52 
zvenčí. Pokud se ptáte na toto přímo. Myslím si, že by nám mohla dát mnohem 53 
víc informací. 54 

JV: Já si vzpomínám, že to bylo dáno i tím, že jste do toho plánu evaluace 55 
nemohli moc mluvit. Je to tak? 56 

R2: Jo. Tam vlastně ze začátku byly dané nějaké věci. Zpočátku jsme mohli 57 
mluvit, kdybychom chtěli. Ale vzhledem k tomu, že to byla první věc, tak jsme 58 
nevěděli co od toho očekávat a měli jsme možná až trošku naivní představy. Že 59 
nám vyjde výsledek, který nám k něčemu bude. Takhle je to evaluovaný a byla 60 
nám z toho dána nějaká kritéria projektu – indikátory, které byly splněny, 61 
a v podstatě cílová skupina byla spokojená. Určitě by ho doporučili dál. Ale 62 
pro nás, pro naši další práci, nám ta evaluace neřekla úplně to, co bysme chtěli, 63 
aby nám řekla. Nedala nám informace o tom, co dělat příště lépe.  64 

JV: Já se teď přiznám, že tomu moc nerozumím. Vy jste říkala, že jste dělala 65 
rozhovory. To byly přímo tyhle rozhovory, o kterých teď mluvíme? Které vám 66 



 

 

nic nedaly? Vy jste předtím říkala, že jste se zkoušeli ptát těch učitelů, jestli 67 
jim vyhovuje, co děláte. Jsou ještě jiné rozhovory než tyhle? 68 

R2: Ne. To, co jsme dělali s učiteli my jako organizace, tak jsme dělali 69 
v průběhu těch 3 let. Na každém semináři jsme se zeptali, jestli by něco 70 
nechtěli a tak dále. Řekněme takové neformální rozhovory a na základě toho 71 
jsme směřovali projekt. Teď se bavíme o evaluaci? 72 

JV: Ano. 73 

R2: Tak ty dělal evaluátor. 74 

JV: Takže se dá říci, že pro vás byly přínosnější ty vaše rozhovory než celkově 75 
ta evaluace? 76 

R2: Přesně tak. Když máte s tím učitelem navázaný nějaký osobnější vztah 77 
a znáte ho nějakou dobu, tak se vám otevře mnohem líp, než když přijede cizí 78 
evaluátor.  79 

JV: Vy jste ještě říkala, že to byla pro vás první evaluace. To znamená první 80 
zvnějšku?  81 

R2: Ano. Měli jsme nějakou zadanou zakázku. 82 

JV: Znamená to tedy, že předtím nebyla nutnost, nebo spíš povinnost tyhle 83 
externí evaluace dělat? Že u vašich předchozích aktivit to nebylo? 84 

R2: Nebylo. To je první evropský projekt, který jsme měli. Ty české projekty 85 
to nevyžadují. Myslím externího evaluátora. Samozřejmě, že spolupracujeme 86 
s tou cílovou skupinou, kde platí to, co jsem říkala na začátku. Snažíme se 87 
zjistit od nich co nejvíc, aby ten projekt byl udělaný pro ně. Ale tomu já třeba 88 
neříkám evaluace. Spíš směrování k tomu, aby ty výsledky byly úspěšné jak 89 
pro ně, tak pro nás a samozřejmě nejvíc pro tu cílovku.  90 

JV: Možná spíš než evaluace zpětná vazba? 91 

R2: Spíš. 92 

JV: Takže můžu říct ještě takové shrnutí? Dá se tedy říct, že neděláte 93 
hodnocení výsledků nějak systematicky, že hodnotíte vůči cílům, které si 94 
v činnosti stanovujete? Spíš chcete vědět zpětnou vazbu pro vaši činnost. Ale 95 
výsledky takové na konci projektů nehodnotíte, kromě této externí evaluace.  96 

R2: Záleží, co myslíte tím „hodnotíte výsledky“. Samozřejmě ten projekt má 97 
nějaké výstupy a těch musíte dosáhnout. Asi úplně nechápu otázku. 98 

JV: Vy si stanovíte, čeho chcete dosáhnout, a mě zajímá, jestli to pak zpětně 99 
hodnotíte. 100 



 

 

R2: My reflektujeme, jestli se nám to povedlo, nebo nepovedlo, a proč. To 101 
děláme, ale nemáme na to specifické nástroje.  102 

JV: To ani neočekávám.  103 

R2: Když máte projekt, tak si na konci musíte říct, jestli byl úspěšný, nebo 104 
nebyl, a proč.  105 

JV: A jak to teda děláte? Nějak neformálně? 106 

R2: My pracujeme v úzkým kolektivu, kde všichni vědí všechno. Máme 107 
přehled o tom, kdo dělá na jakém projektu. Během těch projektů každý týden 108 
na poradě řešíme, co se děje. Pokud měl někdo podobnou zkušenost z jiného 109 
projektu, že třeba něco nefungovalo, tak se snaží říct hele, tohle mi 110 
nefungovalo a dělal jsem to nakonec takhle.  111 

JV: Mě ještě napadá. Já jsem dělala rozhovor ještě s /jméno/ a ta říkala, že ti 112 
lidé, jak říkáte, často jsou u té aktivity a pak na konci té činnosti hodnotí 113 
dosažený výsledek spíš intuitivně. Mají pocit, že se to podařilo, nebo ne. Je to 114 
u vás nějak takhle? 115 

R2: Záleží na tom, jak to máte nastavený. Pokud výsledkem je, že vznikne 116 
deset nějakých materiálů a držíte se plánů, tak to máte dosažené. 117 

JV: Pokud je to takhle měřitelné, tak jasně. 118 

R2: Ale záleží na tom, co chcete hodnotit, nebo měřit, nebo cokoli.  119 

JV: Můžeme být konkrétní? Můžete mi dát příklad toho, co jste měřili? 120 

R2: Teď nevím. U vzdělávání je to těžké být konkrétní, když pracujete na tom, 121 
jestli ti učitelé víc začleňují témata. Tak si myslíte, že dělají hodiny, které mají 122 
nějaká globální témata. Víte, že je mají, oni o tom napíšou nějakou zprávu. 123 
Víte, že to udělali, a že na tom budou chtít pracovat. Ale v tom vzdělávání je to 124 
jiné, než když pojedete do Afriky do nemocnice. 125 

JV: Výsledky nejsou tak hmatatelné, že. 126 

R2: Samozřejmě. 127 

JV: Já si ještě pamatuju, že jste na /název organizace/ zmiňovala, že se chystá 128 
iniciativa zaměřená na kvalitu. Týká se to těch kritérii kvality, které vznikají na 129 
evropské úrovni? Teď nevím, jak se ta skupina jmenuje, deep impact myslím. 130 
Je to iniciativa vzniklá z tohohle popudu, nebo je to ještě něco jiného? 131 

R2: Není to iniciativa vzniklá z tohoto popudu. 132 

JV: Co to tedy je? 133 

R2: To je v rámci projektu, ve kterém jsme partneři společně s rakouskou 134 
organizací a se /název organizace/. / tom projektu, kde iniciátorem je rakouská 135 



 

 

strana, je jedna aktivita měření kvality. Každá ze tří organizací dělá nějaké 136 
programy. To znamená časově omezené vstupy do školy, kde se něco realizuje. 137 
Cílem je, jestli jde změřit nějaká kvalita toho, co děláme, jestli to má na žáky 138 
nějaký dopad.  139 

JV: To je přesně to, co mě zajímá. Co chci těmito krkolomnými otázkami 140 
zjistit. 141 

R2: Bude to až od podzimu. My vlastně děláme výukové programy, které jsme 142 
kdysi hodnotili. Já jsem u toho moc nebyla, takže Vám k tomu moc neřeknu. 143 
Byly to dotazníky. Ale dělat devadesátiminutový program a na konci programu 144 
dělat dotazník, kterej zabere dospělým řekněme pět minut. Takže dětem to 145 
zabere v podstatě patnáct. Pak mnoho času nezbyde. Takže jsme od téhle 146 
dotazníkové metody upustili a děláme už jen takovou rychlovku na konci, kdy 147 
dělají ze svého těla metr a jen se ukazuje ano a ne pro nové téma. Rakušani 148 
přišli právě s tím, že by se jim líbilo, kdybychom zhodnotili ty akce, které oni 149 
už také nějakou dobu dělají. V současné době hledáme, co a jak budeme měřit. 150 
Takže teď probíhá komunikace s evaluátory co by bylo nejlepší, nejjednodušší 151 
a nejefektivnější dělat. Na základě toho budou vznikat výukové programy, 152 
které budou hodnocené. Samozřejmě nebudou hodnoceny na všech školách. 153 
Máme nějaké indikátory, které musíme splnit, a všechny školy nebudou moci 154 
být hodnoceny, protože je to poměrně vysoké číslo. Ale nějaký vzorek bude 155 
vytvořen. Zatím se to plánuje. Myslím si, že tam budou nějaké dotazníky 156 
a skupinové aktivity, nebo rozhovory s učiteli.  157 

JV: Mě ještě napadá, co ty aktivity How do we know it´s working? o tom jste 158 
neuvažovali? Víte, o co jde? Je to hodně zaměřené na měření postojů. 159 

R2: Znám to. Jo, ale my ty programy máme hodně tematicky zaměřené a tohle 160 
je hodně obecné. Kolegyně s tím pracovala a měřila postoje pro svoji 161 
diplomovou práci, kdy měřila postoje před a po aktivitě. 162 

JV: Ještě se zeptám, jestli víte u toho projektu, jestli ty aktivity budou 163 
dlouhodobější, ne jen jednorázová aktivita? 164 

R2: v /název země/ to chtějí mít tak, že do školy půjdou jen jednou. Na /název 165 
země/ si nejsem úplně jistá. My to teď řešíme. Původně jsme si mysleli, že do 166 
školy půjdeme také jen jednou, ale evaluátorka nás od toho odrazovala. Po 167 
diskuzi s jinými evaluátory jsme zjistili, že by to přeci jen mohla být chyba, 168 
takže uvidíme.  169 

JV: Ještě bych se ráda vrátila zpět obecně k tomu hodnocení. Jaké jsou vaše 170 
teoretické zkušenosti s evaluací?  171 

R2: Nejsem, na to už není čas.  172 

JV: Cítíte oporu v FoRS? Nabízí vám nějaká školení? 173 



 

 

R2: To určitě. Ale jak říkám. Na pozici ředitelky nestíhám. Teď to dělá třeba 174 
nový projektový koordinátor, ten se v tom orientuje. A jiní lidé v projektu. 175 

JV: Takže za tu evaluaci zodpovídají spíše lidé v projektu než vy?  176 

R2: Přesně tak. S tím, že to společně konzultujeme, ale oni jsou ti, kteří si to 177 
rozhodnou jestli do toho jít, a jak. 178 

JV: Ještě se zeptám. Ta oblast hodnocení není asi ta nejlehčí. Co považujete za 179 
problém nebo limitaci v tom, abyste tomu hodnocení dali nějakej řád a systém? 180 

R2: Otázka je, jak je to hodnocení důležité pro nás. Abychom ty věci dělali 181 
lépe. Na druhou stranu mám problém s tím, s jakou cílovou skupinou 182 
pracujeme – což jsou učitelé a žáci – je hodně těžké od nich ty věci zjistit aniž 183 
by jim to zabralo moc času. Protože ten čas, který my od nich dostaneme je 184 
poměrně limitovaný. Musíme se rozhodnout, jestli budeme hodnotit anebo 185 
budeme něco reálně dělat. Je to docela problém. Samozřejmě jsou školy, které 186 
dokážou dát čas a říct ano, to je pro nás důležité. Ale jsou školy, kde si ten 187 
učitel musí vybojovat místo v rozvrhu, aby tam mohl ať už sám, nebo s vaší 188 
pomocí dělat. Záleží na vedení školy, jaká to je škola – jestli základní, střední, 189 
nebo gympl. Myslím, že největší limit je čas.  190 

JV: Asi nejen učitelů a žáků, ale i váš. 191 

R2: Samozřejmě.  192 

JV: Mě teda napadá, jestli si myslíte v tom hodnocení, kdyby teda na něj byl 193 
prostor – třeba v tom novém chystaném projektu – aby do tvorby těch 194 
samotných metod, těch dotazníků třeba, mluvili ti samotní učitelé nebo třeba 195 
i žáci? 196 

R2: Tak to by bylo hezké, kdyby to šlo. Například vím, že při té externí 197 
evaluaci přišel evaluátor s tím, že učitelé dotazník zjednodušovali, protože to 198 
byly pro ty děti dlouhé věty, hodně cizích slov.  Neměli šanci to pochopit. 199 
Pokud najdete učitele, který tomu chce věnovat ten čas a nějakým způsobem 200 
vám věří, nebo věří tomu, že je to dobrá věc, tak je to fajn.  201 

JV: Já si pamatuju, že vy jste teda celkově nebyli moc spokojení ani s tím 202 
evaluátorem. 203 

R2: Tam byla otázka toho nastavení. Nastavení té evaluace z partnerské strany, 204 
on dostal zadání od nich. My jsme s tím nebyli spokojení, ale to tak je. 205 

JV: Nevíte, jak oni s tím hodnocením pracovali? Jestli si už na začátku projektu 206 
stanovili, že to budou hodnotit tak a tak, nebo až zpětně?  207 

R2: To vůbec nevím.  208 



 

 

JV: A vy jste se o tom hodnocení dozvěděli až na konci, že má být, nebo jste 209 
od začátku věděli, že se chystá?  210 

R2: My jsme věděli, že něco bude a že to bude v podstatě až ke konci toho 211 
projektu. To znamená někdy na konci toho třetího roku. Ale jak říkám, neměli 212 
jsme s evaluací jako takovou žádné zkušenosti. Nevěděli jsme, co máme 213 
očekávat.  214 

JV: Pracoval s vámi ten evaluátor aspoň? Jako, že se vás zeptal, co z toho 215 
chcete dostat?  216 

R2: On se právě hodně řídil těmi informacemi z /název země/. Moc jsme do 217 
toho nemluvili. Řekla bych, že to byla spíš evaluace pro toho donora. Jestli to 218 
bylo efektivní. Jestli to má všechny věci, které podle evropských kritérií má 219 
mít.  220 

JV: To je škoda, že se dělalo něco jen proto, že se to musí.  221 

R2: Jojo, vzalo to docela dost času a peněz, ale je to poučení.  222 

JV: No vy jste tedy stejně asi neměli moc na výběr. Stejně byste to asi museli 223 
udělat podle nich.  224 

R2: Víceméně ano. 225 

JV: Máte k tomu nějakou závěrečnou zprávu? K téhle evaluaci? I když je 226 
nepovedená. 227 

R2: Ještě ji nemáme.  228 

JV: Škoda, ráda bych se podívala na to, jak to vypadat nemá. 229 

R2: Já si myslím, že ta zpráva nebude příklad toho, jak to vypadat nemá. Bude 230 
to vypadat tak, že je zpracovaná podle evropských kritérií. Oni museli vyplnit 231 
spisy, které vypadaly poměrně nějakého evropského standardu. Myslím si, že 232 
ta zpráva sama o sobě nebude vypadat špatně. 233 

JV: Myslím to spíš tak, že pro vás nebude přínosná. 234 

235 



 

 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s respondentem R3 a R4 

 

R3: Nevím, jestli znáš /název/ program?  1 

JV: Rámcově.  2 

R3: Hlavním cílem je budování kapacit mladých lidí, Evropanů, který vyjížděj 3 
do rozvojových zemí, vrací se a vlastně budování kapacit v rámci GRV. 4 
Vlastně tím cyklem, který oni absolvují, tak mají získat vhled do rozvojové 5 
spolupráce, tak i metodické zázemí a nějaké rozšíření vědomostí v rámci GRV. 6 
A vlastně i nějaké jakoby koncepčnější uvažování. A to vlastní osobní 7 
zkušenosti, protože se mají vrátit a být multiplikátory. To slovo máme rádi. 8 

R3: Dalo by se říct, že to má takové tři úrovně, které se evaluují. Evropská 9 
úroveň (účastníci), česká úroveň (národní úroveň), kterou děláme my, a potom 10 
jsou to evaluace všech jižních partnerů, nebo naší spolupráce s jižními partnery 11 
a vlastně jakým způsobem probíhají jednotlivé stáže na té úrovni jižní-severní. 12 

JV: A co se hodnotí v rámci těchto úrovní?  13 

R3: Evropská úroveň je zaměřena na přínos pro účastníky. Tedy ta evropská 14 
a národní úroveň. Evropská úroveň – tam se hodnotí nějaký proces toho učení. 15 
S tím se začalo v roce 2011. V roce 2010 proběhl první dotazník. A teď je to 16 
vymyšlené tak, že je to pěti-dotazníková studie, která je rozdělená tak, že 17 
vlastně účastníci nejdřív vyplňují jeden dotazník před tím, než se účastní toho 18 
cyklu, a potom druhý dotazník v rámci cyklu, vlastně před tím, než odjíždějí, 19 
tak mají dva semináře (týdenní). A po druhém semináři se vyplňuje druhý 20 
dotazník, a potom až se vrátí, tak se vyplňuje další dotazník, a potom po roce 21 
a potom po dalším roce nebo dvou letech.  22 

R4: Až za pět let.  23 

R3: Až za pět let. Prostě má to být pětiletá studie toho, kam se oni posunuli od 24 
toho, co odjeli.  25 

JV: Ve svém myšlení? 26 

R3: Ve svém myšlení a ve svém konání. 27 

JV: V rozvojových hodnotách? 28 

R4: V hodnotách a tak. Taky v osobním zapojení do sociálních aktivit. Vlastně 29 
snaha je zjistit, jestli ten /programní/ cyklus pro ně měl vůbec nějaký dopad, co 30 
se týče nejen osobního rozvoje, ale taky zapojení na evropské nebo národní 31 
úrovni.  32 

JV: A kdo vytvářel tenhle dotazník?  33 



 

 

R3: Tenhle dotazník byl původně vytvořen, zodpovídá za něj /název 34 
organizace/. To je naše partnerská organizace z /název země/. a každoročně tu 35 
jeho aplikaci… Prostě to, že se to rozešle, a to, že se to updatuje, že se najde 36 
člověk, který je kontrahovaný, který to vyhodnocuje. Většinou jsou to nějací 37 
studenti, kteří jsou zapojeni s /název organizace/ (no prostě sociologové). Tak 38 
za to zodpovídá správní rada, rada /programu/. v podstatě je to externista, který 39 
to vyhodnocuje, který dělá ty dotazníky. Kdybys chtěla vidět dotazníky, tak je 40 
to určitě možné. I reporty, které z toho vzejdou. Z toho roku 2011, tak máme…  41 
Vlastně rok 2011, tak to byli asi nejvíc zkoumaný. Tam proběhly už čtyři 42 
dotazníky. Ostatní jsou poskrovnu. Myslím, že 2010 to jsou jen dva… vlastně 43 
ten zlomový rok, byl rok 2011, kdy začala vize pětiletých dotazníků-44 
dlouhodobých studií. Před tím bylo jen „před“ a „po“. Ale to by asi ani nebylo 45 
dostupné.  46 

R4: Mě teď ale jen napadá, jestli to zapadá do toho Tvého tématu? Že máš, jak 47 
se to posunulo v Čechách. Že se to týká české organizace, ale není to, že 48 
bychom to dělali jen my.  49 

JV: To nevadí, hlavně, že to děláte…mě jde o to, co používáte. Kolikrát ty 50 
dotazníky v GRV jsou odjinud. Nebo třeba metodické příručky jsou vytvořeny 51 
někde, ale používají to Češi.  How do we know it´s working? To znáte, ne?  To 52 
je taky anglické, ale používají to tady /název programu/…To mě nevadí, kde to 53 
vzniklo. 54 

R3: V podstatě všechny naše evaluace jsou z hlediska toho, co to přináší 55 
účastníkům. Evropská je. Česká. My děláme, když se ti účastníci vrátí, tak 56 
s nimi děláme hloubkové rozhovory. Což jsme dělali jenom dva roky zpátky.  57 
Začalo se. Před tím byl jakýsi dotazník, ale o tom bohužel nic nevím. To jsem 58 
nebyla schopna dohledat, co k tomu bylo. Protože my tady nejsme tak dlouho, 59 
abychom měly přehled o dlouhodobý strategii. 60 

JV: To jsem se s /jméno/ bavila. Ona říká, že v těch neziskovkách je fluktuace, 61 
ale ty evaluace je třeba dělat dlouhodobě, stavět na tom, co se už někdy zjistilo.  62 

R3: My to děláme teď druhý rok těmi hloubkovými rozhovory.  63 

JV: Přímo vy?  64 

R3: My. v podstatě jsou to polo-strukturované rozhovory, z kterých potom 65 
vytahujeme určitý kvantum znalostí o tom, co naši účastníci hodnotí jako 66 
pozitivní. Snažíme se tam nahlížet na celý program. Co se na programu dá 67 
zlepšit. Ale nedá se říct, že by jsme se soustředili jenom na jednu část, třeba co 68 
vám to přineslo pro budoucí karieru? Můžeš vidět také otázky, na které se 69 
ptáme. Pokud by jsi chtěla… 70 

JV: To bych byla moc ráda. I ty výstupy, jestli z toho máte.  71 



 

 

R3: Zatím jen z minulého roku. To není problém. A co se týče našich jižních 72 
partnerů, tak to proběhla zatím jen jedna studie. Letos by měla být další. 73 
/Program/je uspořádaný tak, že jsou dvě části: /program/ frankofonní, který 74 
zaštiťuje /název země/ a vlastně tam je to tak, že skupina mluvící /jazykem/ 75 
jezdí do bývalých francouzských kolonií. Potom je /program/ anglofonní, kde 76 
jezdí do anglicky mluvících afrických a asijských států. v /programu/ franků je 77 
zajímavé to, že naše partnerská organizace má na sobě navázaných poměrně 78 
dost organizací z jednoho státu, takže třeba v /název země/ je třeba 10 stáží, 79 
v /název země/ je 10 stáží nebo 10 partnerských organizací. Takže idea je vždy 80 
vytvořit prostor pro někoho, kdo by evaluoval jednotlivé stáže v rámci jedné 81 
země. Zatím to vlastně proběhlo jen v /název země/, ze které nám vystoupily 82 
určité údaje, co se týče spolupráce s našimi hostitelskými organizacemi. 83 

JV: Takže to hodnotí, jak dobrá je spolupráce?  84 

R3: Jak dobrá je naše spolupráce a zároveň jaký dopad hodnotí organizace 85 
s příjezdem Evropanů pro místní partnery. Je to hrozně v plenkách, s tím 86 
začínáme. A ještě mam pocit, že letos je s tím /název země/ nějaká potíž.  87 

JV: Tohle je ta úroveň partnerská, to děláte vy? Jak se v tom angažujete?  88 

R3: My jsme členové steering comitee. /Program/ má devět partnerských 89 
organizací, členských organizací a z těch jsou voleni čtyři členové do steering 90 
comitee a ta má za úkol třeba vymýšlení nových stáží, když je to něco 91 
takového jako evaluační stáž. Schází se čtyřikrát do roka a v podstatě je jenom 92 
takovou (a teď je to možná taková interní věc)…SMÍCH …je to prostě tak, že 93 
těch devět partnerských organizací má určitou možnost se vyjadřovat. Jsou 94 
setkání, na kterých by mělo docházet k zásadním rozhodnutím, na kterých se 95 
schvalují dokumenty. A steering comitee je takový orgán, který by měl mít 96 
funkci exekutivní.  97 

R4: Jako je parlament a vláda.  98 

R3: Přesně. A ve výsledku to funguje tak, že steeering comitee, to jsou 99 
většinou členové, kteří mají možnosti třeba mít koordinátora na pracovní 100 
poměr, jako máme my. Takže mají větší kapacity pro to, aby se tomu věnovali. 101 
Takže ve výsledku to často funguje tak, že prostě steering comitee rozhoduje 102 
o tom, co se bude dělat. A když se vymýšlí nějaká taková evaluační stáž, tak do 103 
toho má hodně co říct.  104 

JV: Takže vy tam zástupce máte a můžete se do toho zapojovat.  105 

R3: Jo. Ale není to tak, že by jsme tam vyloženě jeli a evaluovali.  106 

JV: A kdo tam tedy jede? Ti stážisti? Ti dostanou zadání, co mají hodnotit, jak 107 
mají hodnotit?  108 



 

 

R3: s touhletou stáží v /název země/. To dělaly holčiny, které studovaly 109 
sociologii. Jedna je zaměstnaná v organizaci v /název/ . Na /název organizace/ 110 
je navázaná /název organizace/ a to je taková organizace, která vzešla 111 
z bývalých stážistů /programu/ a ta slečna, která dělala evaluaci v /název 112 
země/, tak je u nich v součastné době zaměstnaná. Před tím byla napojená na 113 
/název organizace/. A vlastně už před tím pro ně dělala nějaké studie. Ale 114 
každopádně by se s nimi šlo spojit, pokud by tě tohle zajímalo.  115 

JV: Když hodnotíte přínos pro ty lidi, jak zjistíte, že jim to fakt něco dalo? Jak 116 
to analyzujete, máte nějaká kriteria? Většinou to v evaluacích je, že si řekneme, 117 
chceme dosáhnout tohle, budeme vidět, že jsme toho dosáhli, když to bude 118 
vypadat tak a tak, prostě indikátory. Jestli to máte takto specificky řečeno. 119 
Třeba přínos je, když člověk nabude takový pohled na svět, že… jestli to máte 120 
takhle vydefinované? Konkrétně pro váš /program/?  121 

R3: Pokud vím, konkrétní indikátory nejsou. Pro nás je kvalitní výsledek třeba 122 
to, když nám navrácení účastníci udělají kvalitní GRV aktivitu. To je vlastně 123 
ten cíl. Aby oni se vrátili a byli aktivní na lokální úrovni. Takže pokud oni 124 
přijedou, když do toho mají chuť, a začnou se angažovat u nich v komunitě 125 
nebo si najdou práci v nějaké GRV organizaci. Pokud je ta aktivita něčím 126 
zajímavá a specifická, tak pro mě je to kvalitní výsledek.  127 

JV: /Jméno/ říkala, že teď je to často subjektivní, že vidím - tohle je pro mě 128 
výsledek, že kolikrát ty indikátory si organizace neřeknou, prostě něco 129 
měřitelného, ale že vidí, že něco funguje a něco nefunguje. Že často je to na 130 
téhle rovině.  131 

R3: Já jakoby nevim. My jakože určité indikátory v projektu máme, jako že se 132 
nám třeba podaří udělat 35 besed a tolik a tolik výstav, což často je, že 133 
výsledky jsou výstavy, které pod námi putují. 134 

JV: Musíte dělat ještě zvlášť evaluace krom téhle?  135 

R3: Ne. My nemáme vůbec žádné povinné evaluace. Po nás /donor/ evaluace 136 
nechce.  137 

JV: To je krásné, že to máte takhle rozvinuté i bez té povinnosti.  138 

R3: Snažíme se. Myslím, že s tím jako začínáme. Letos bychom na tom chtěli 139 
zapracovat, protože máme taky 10 let /programu/, tak je to jako taková nutnost 140 
částečně. 141 

R4: Že by jsme sesbírali informace za těch posledních 10 let (v ČR to bude 142 
devět) - od účastníků zpětně zkusit zjistit, co dělají a na tom třeba vystopovat, 143 
jak moc je k tomu pošoupl /program/. 144 

JV: Dlouhodobý dopad… 145 



 

 

R3: To mám pocit, že tu chybí. Ono je problém, že ze začátku ty GRV aktivity 146 
účastníků jsou povinné, ty mají ve smlouvě, oni vědí, že někam jedou, vrací se, 147 
a musí to udělat. Ale ty první roky to tak neměli, to neměli ve smlouvě, takže 148 
to bylo dobrovolné. Což neznamená, že oni to nedělali. Ale není to úplně 149 
dohledatelné.  150 

R4: Ono se dá poznat, že z povinnosti udělají nějaké dvě besedy, ale nad rámec 151 
nic.  152 

R3: Kam je to směřuje nebo nesměřuje… taky jedna z možností, co jsem 153 
uvažovala o té evaluaci, kterou by jsme mohli teď v létě ještě namyslet 154 
s /jméno/. Ona je z mezinárodních studií, ona je tam doktorandka. Bude 155 
pomáhat s evaluací /další program organizace/. A my jsme tak na půl 156 
dohodnuty, že by jsme mohli vymyslet koncepci té naší, rozšířit ji, dát jí větší 157 
směr, pomoct nám s naším hodnocením hloubkových rozhovorů. Protože my 158 
s tím nemáme skoro žádnou zkušenost. Krom nějakých dotazníčků po nějakých 159 
seminářích… 160 

JV: To byla moje další otázka, jestli máte nějaké vzdělání o těch evaluacích? 161 
Jestli se nějak školíte nebo z čeho vlastně vycházíte, kde berete inspiraci, 162 
vědomosti?  163 

R3: Většinou asi od kolegů. Co se týče evaluací projektů, tak s tím nemám 164 
zkušenost žádnou.  165 

R4: Já také ne.  166 

R3: V rámci školy, já jsem dostudovala /název školy/. 167 

R4: Já jsem se setkala s… Nějaké teoretické základy, jak analyzovat rozhovor, 168 
nějaké kódování. To asi máme ze školy, ale ne přímo… 169 

R3: Field experience nemáme.  170 

JV: Já myslím třeba nějaké školení pod FoRS. 171 

R3: Zatímco my jsme tady, tak nic neproběhlo.  172 

R4: Já jsem tu od září… 173 

R3: Já od dubna… 174 

JV: Já vím, že na podzim bylo ve FoRS na setkání pracovní skupiny téma 175 
evaluace. 176 

R3: To ano, to byl ale jen takový nástřel. … Jako my to konzultujeme v rámci 177 
organizace. 178 

R4: Já mám jednu takovou pasivní zkušenost. /V jiném projektu/se s náma 179 
lektorama snažila nějak pracovat v evaluaci, ale to bylo jen okrajové.  180 



 

 

R3: Popravdě řečeno, je to u nás v organizaci docela horké téma. S tím jak 181 
končí /jiný program organizace/, myslím, že se o to zajímáme víc a víc.  182 

R4: I v rámci nějakého strategického plánování.  183 

JV: A proč?  184 

R3: Abychom věděli, kam zaměřit síly.  185 

JV: Takže pro vás je důležitý, jestli ty vaše věci působí změnu?  To vás má 186 
nasměrovat?  187 

R3: Přeci jen desetileté fungování /programu/, přeci jen to není levný program, 188 
co si budeme povídat. Je to velká otázka, jestli to má takový dopad, jaký by 189 
mělo mít... 190 

JV: Já si kladu tuhle otázku u toho /název programu/, protože on taky funguje 191 
strašně dlouho a zajímalo by mě, jestli si tuhle otázku vůbec pokládají. Jestli to 192 
za to působení něco dělá. Oni to třeba tuší, ale jestli to není ve srovnání s tou 193 
dobou až moc malý dopad.  194 

R4: Těžko říct, ale zas je tam psáno spoustu těch věcí v rámci workshopů.  195 

JV: Já jsem to měla stejné a to mě v podstatě dovedlo k téhle diplomce. 196 

R3: To je skvělé téma. Mně přijde, že docela rozvinuté hodnocení mají 197 
v /název programu/. 198 

JV: Míň, než jsem si myslela. Tvoří si svůj dotazník, používají How do we 199 
know it´s working, ale ne ve všech projektech. A taky co se stihne přilepit 200 
navíc k povinné evaluaci, ale že by byli mistři světa, to ne. Nemají na to třeba 201 
ani kapacitu, ale snaží se přidělávat i to, co nemusí. Ty jejich evaluační kriteria 202 
evropské komise, to dělají povinně, ale moc jim to nedává. Právě ty informace, 203 
co by bylo pro ně důležité vědět. Proto si navíc dělají ty svoje. Jestli dochází ke 204 
změně postojů dětí. Byla jsem docela překvapená.  205 

R4: To mají asi docela těžké. My když hodnotíme změnu postojů účastníků, se 206 
kterými máme úzké pouto, tak to ještě jde, ale u těch dětí na škole?  207 

JV: Ten dotazník to je otázkou, jestli opravdu zjišťuje změnu postojů. Ten není 208 
testovaný na tyhle věci. Minimálně ukáže, jestli ty, aspoň trochu, děti uvažují 209 
jinak.  210 

R4: Ten dostanou na workshopu?  211 

JV: Ten dostanou na začátku a na konci, mají tam asi 24 otázek a ptají se 212 
různě, co si myslíte o …, otevřené otázky, pak i zaškrtávací. Na konci jim to 213 
dalo výsledek, že ke změně nedošlo, tak si řekli, měří to to, co to má měřit?  214 

R3: Taky je otázka, jestli to ty děti přiznají.  215 



 

 

JV: To je právě ta spornost toho dotazníku. Proto si myslím, že je lepší ty 216 
aktivity How do we know it´s working. Protože to udělají na začátku, na konci, 217 
pak to srovnají a vidí jasné chování těch dětí. To je prostě realita. Ty děti tam 218 
nepřemýšlí …. Je to hodně o těch očekáváních.   219 

JV: Dívám se do svých otázeček, mám jich milion. Klidně pokračuj.  220 

R3: Já přemýšlím, jestli mám v čem pokračovat.  221 

JV: Já se budu spíš doptávat. … kolik času tomu věnujete?  222 

R3: Jen 14 hodin sbírání, potom přepis (to dělají stážisti), … to neumím úplně 223 
odhadnout.  224 

R4: Já taky ne, protože se s nimi nějakou dobu domlouváš, koordinuješ, aby 225 
přišli. 226 

JV: Těžko říct.  227 

R3: Těžko říct. 228 

JV: To už je taková realizační fáze hodnocení. A třeba těmhle úvahám, jak 229 
říkáte: „vymýšlíme nový koncept hodnocení“, tak si třeba řeknete: „máme 230 
zrovna čas“, nebo jak to chodí?  231 

R3: U vymýšlení konceptu jsme ve fázi, že jsme se teď sešli se slečnou, která 232 
by tomu měla rozumět lépe než my, a v dubnu, květnu a červnu, kdy tady bude 233 
s námi v kanceláři, tak to budeme víc řešit. Ale co se týče hloubkových 234 
rozhovorů, tak ty otázky jsme z minulého roku neměnili, takže tam nějaké 235 
koncepčnější uvažování nebylo. Takže o tom budu moct hovořit v dubnu, 236 
květnu. Ale to už je pro tebe pozdě, co?  237 

JV: Ještě mě napadlo: máte nějaké výsledky z minula z těch hodnocení, 238 
pomohlo vám to už nějak nasměrovat ten /program/, použili jste už ty výsledky 239 
hodnocení?   240 

R3: Ty evropské určitě. Co se týče předodjezdových seminářů a toho po-241 
návratového, tak ty jsou vždy vytvořeny týmem facilitátorů, lektorů, jsou tam 242 
taky bývalí účastníci /programu/ a ti mají na začátku března seminář, kde 243 
vymýšlejí organizaci jednotlivých seminářů, za běh seminářů zodpovídají oni. 244 
Jsou tam facilitátoři, ti jsou vždy dva, plus k tomu je nějakých sedm osm lidí, 245 
kteří se starají o svoje skupinky účastníků toho roku.  Na tom semináři už je 246 
známá evaluace toho roku, těch dvou studií, kteří ti účastníci měli. To 247 
znamená, co se týká očekávání celého cyklu, jak jsou spokojeni s informacemi, 248 
které dostali a další věci z minulého roku. Takže oni vlastně jsou schopni vzít 249 
ty informace a nějakým způsobem třeba zlepšit program, co se týče obsahu.  250 

JV: To se týká seminářů…?  251 



 

 

R3: To se týká seminářů.  252 

JV: Takže jsou to hodně procesní věci.  253 

R3: Procesní i obsahové. Pokud tam je třeba nějaké hodně kontroverzní téma, 254 
tak se tým může rozhodnout, že kontrahuje někoho, kdo bude mít jinou metodu 255 
přednesu daného tématu. Někteří lektoři jsou nesmírně útoční, mají drsné 256 
způsoby, takže vlastně pokud se to nesetká, oni jsou schopni vzít někoho 257 
jiného. Takže to je hlavní způsob, jak se v současnosti evaluace využívá.  258 

JV: To je evaluace seminářů a vy jste předtím mluvily o přínosech. Jestli tohle 259 
má vliv na plánování programu?  260 

R3: Tyhle po-návratové evaluace začaly probíhat až minulý rok.  V tomhle 261 
směru se zatím s nimi nepracuje. Takže zatím ročník 2011 byl první, který 262 
dělal (to byl můj ročník – já jsem byla 2011 na /programu/) dotazník rok po 263 
návratu. Rok po posledním semináři. Takže je to zatím v procesu, není to 264 
namyšlený.  265 

JV: A myslíte si, že se to použije?  266 

R3: Já v to doufám.  267 

JV: To by asi mělo. K čemu by to jinak bylo.  To /jméno/ říkala, že byla na 268 
školení, které se zaměřovalo jen na tu část evaluace, tu co využívá ty výsledky, 269 
že to je ten poslední krok. Že říkali, jak vůbec ty výsledky sdílet se všemi 270 
aktéry. Nejen pro organizaci, ale třeba i pro zástupce města… hodně zeširoka. 271 
To jsem si říkala, že je hodně daleká budoucnost, že je to hodně v plenkách.  272 

R3: Popravdě, já si pořádně nedovedu představit, jak by se to dalo využít v té 273 
naší roli organizace. Třeba to, co je hmatatelnější, tak je příprava seminářů. 274 
A úprava seminářů podle obsahu toho, co bylo před dvěma, třemi lety… a co 275 
nefungovalo. Myslím, že velký díl práce by se dal udělat na semináři, co je po 276 
návratu, co se týče reflexe a nastartování účastníků, aby byli ještě aktivnější 277 
než před tím. Ale jak do toho zakomponovat tu evaluaci (já ti ji schválně pošlu 278 
a budu moc ráda za nějakou tvoji zpětnou vazbu nebo návrh). Nevím, jak by 279 
jsme my, na naší české úrovni, s tím mohli pracovat.  280 

JV: Kdyby jste chtěli tyhle věci využít, tak budete muset lobovat na té 281 
evropské, protože ten program, jeho podmínky jsou řízeny… Vy nemůžete 282 
ovlivnit, jak ta stáž bude vypadat. Nebo jo?  283 

R3: No, ono to funguje tak, že každé léto naše partnerské organizace z jihu, tak 284 
posílají svoje proposaly na stáže, které my odsouhlasíme, většinou to dělají ve 285 
spolupráci s námi a my si pak vybíráme z těch stáží, kam ten rok pošleme naše 286 
účastníky. Takže v tomhle směru jsme jakoby u zdroje. Konzultujeme to 287 
s nimi. Ale co se týče třeba seminářů, tak ty většinou můžeme ovlivnit tak, že 288 
v těch seminářích je nějaký člověk z ČR nebo od nás z organizace, který to 289 



 

 

připravuje. A co se týče využití evaluace, tak je dělaná se všemi účastníky, 290 
třeba 120 lidí za rok a jsou z různých zemí. Takže třeba pro mě má větší smysl 291 
dělat nějaké evaluace v rámci ČR s těmi našimi sedmi účastníky, než… třeba to 292 
tak není, ale mě přijde, že se to rozmělní. Že to na to dává nějaký evropský 293 
pohled, taková vyšší úroveň, ale co se týče konkrétní úrovně… 294 

JV: A různé evropské země si to dělají trošku jinak?  295 

R3: Já nevím, jestli si vůbec dělají evaluace, protože oni mají třeba dva 296 
účastníky.  297 

R4: Ani nemají zaměstnance, dělají to na dobrovolné bázi, nemají 298 
koordinátora. Anebo mají těch účastníků tolik, že… 299 

R3: Přesně tak, třeba němci mají kolem 50 účastníků. Ti určitě dělají jen tu 300 
evropskou evaluaci.  301 

JV: Při tom plánování nástrojů hodnocení, ona si tvořila svoje, zapojovala 302 
samotné účastníky. Říkala: oni vůbec nechápou, co po nich chci… Jestli vy to 303 
třeba děláte, když plánujete dotazníky, jestli se těch lidí ptáte „má tahle otázka 304 
smysl?“, jestli vůbec pilotujete?  305 

R3: Ta evropská podle mě ne. My jsme se v hloubkových rozhovorech ptali na 306 
to, jestli souhlasí s otázkami, jestli tam je něco, co jim chybí. Většinou s tím 307 
neměli problém.  308 

R4: Oni jsou hodně otevření.  309 

JV: Uvažovali jste ještě o jiné formě, než jsou hloubkové rozhovory? Třeba ty 310 
focus groups? 311 

R3: Teď jsem uvažovala o tom, že by bylo zajímavé to udělat. Tak jsem si 312 
říkala, že by bylo moc zajímavé udělat třeba po půl roce, po roce, až se vrátí 313 
v návaznosti na ty hloubkové rozhovory.  314 

JV: /Jméno/ říkala, že prý je trochu rozdíl mezi focus groups a diskusními 315 
skupinami, ale už asi neřekla proč, nebo jsem to já vytěsnila. Že na něco jsou 316 
lepší ty, na něco ty druhé. Myslím, že ty FG byli úžeji zaměřené a ty diskusní 317 
skupiny jsou otevřenější.  318 

JV: Když máte ty dotazníky, jsou na začátku před odjezdem a po odjezdu?  319 

R3: Evropské dotazníky jsou těsně před prvním seminářem, po semináři, 320 
potom co se vrátí, potom po roce a potom by měl být ještě další, ale to ještě 321 
neproběhlo.  322 

JV: Takže dotazník a rozhovor.  323 

R3: Ne, to jsou všechno dotazníky. A ten náš rozhovor děláme my, jako 324 
národní. A to je většinou do měsíce, co oni se vrátí ze stáže.  325 



 

 

JV: Já se na to ptám, protože mě napadlo, jestli rozhovory s něčím 326 
porovnáváte, jestli s počáteční situací.  327 

R3: Ne. Ale ptáme se na počáteční motivaci, jestli se v průběhu změnila.  328 

JV: Napadlo mě, jestli nemůžete dělat rozhovory před?  329 

R4: Mohli bychom to srovnávat s motivačními dopisy, které jsou součástí 330 
přihlášky a jsou docela podrobné, kde jsou stanovené body, co oni musí 331 
vyplnit. A je tam hlavně motivace.  332 

JV: To je docela důležité, vědět jestli je tam nějaký rozdíl mezi očekáváním 333 
a skutečností. A to vlastně jde.  334 

R3: Mohli bychom to také dělat.  Protože mam pocit, že nám z toho většinou 335 
vychází „motivace se nezměnila“, a tak. Proto by mohlo být zajímavé, udělat 336 
na začátku rozhovor.  337 

R4: Vrátit se k motivačnímu dopisu a pak dělat ten rozhovor.  338 

JV: Nejen jestli motivace se změnila, ale třeba i jestli očekávání byla reálná. 339 
Jestli by si pořád mysleli to samé nebo jestli ten program je schopen naplnit 340 
jejich očekávání…?  341 

R4: Někteří mají hodně dobré povědomí, znají, co je /program/. 342 

JV: Ještě se zeptám, jak jste si vybírali tu slečnu z Olomouce? Náhodou?  343 

R4: To bylo tak, že ona bude dělat s /dalším programem organizace/ nějaké 344 
evaluace, zároveň ona je jako na stáži. A protože ani jedna z nás nemá 345 
s evaluací zkušenosti a protože ona byla v rámci /programu/ hodně zapojená, 346 
tak prostě byla možnost jí nějakým způsobem zapojit, jakože to namýšlení 347 
evaluací je zrovna žhavé téma. Takže my jsme jako na ní skočili. Jsi tady 348 
a potřebujeme pomoc. Ale není to žádná evaluátorka, ale má větší zkušenosti 349 
a má vhled do toho programu a ví, co se už udělalo. Takže doufám, že nám dá 350 
nějakou zpětnou vazbu, že nám to pomůže lépe zacílit, nasměrovat.  351 

JV: Ono je docela důležité, aby ten evaluátor, nebo ten zkušený člověk, měl 352 
znalost té konkrétní problematiky. To potvrzují všichni. Má to svou logiku, 353 
zdůrazňují to. Aby ten člověk nebyl jenom specialista na hodnocení.  354 

R3: To myslím, že ani /jméno/ není, že by byla jako specialistka. Ale 355 
používáme ji. Doufáme, že nám s tím pomůže. 356 

JV: Máte pocit, že v tom hodnocení jsou nějaké překážky? Co by vám bránilo 357 
dělat to víc systematicky? Jestli je to vaše motivace, že si říkáte „to je akorát“?  358 

R3: Kapacita a kompetence. Já jsem v tomhle nová. V GRV se pohybuju delší 359 
dobu, ale evaluaci jsem v životě nedělala. Takže jestli můžeš zalobovat ve 360 
FoRS… 361 



 

 

JV: /Jméno/ říkala, že tam tu evaluaci chce povzbudit.  362 

R3: To by bylo super. Myslím, že by to spousta organizací potřebovala.  363 
Fundraising  je vždy narvaný, tak doufám, že i evaluace bude narvaná.  364 

R4: Mělo by to teoreticky jít ruku v ruce.  365 

JV: Přesně.  366 

R4: Také to můžu potvrdit, nic o tom nevím, ani jsem neměla příležitost 367 
nějakých jiných příležitostí.  368 

R3: Přemýšlím, jestli jsou nějaké další překážky…?  369 

R4: Kdybychom chtěli nějakou odbornou evaluaci, tak to asi bude drahé. My 370 
sami to asi nezvládneme, to bychom museli někoho najmout.  371 

R3: A zároveň mám pocit, že komplexní evaluace /programu/ by byla složitá. 372 

JV: Ale třeba se to dá, vyříznout tu českou část a hodnotit… 373 

R4: Mělo by to mít dopad nejen na ty účastníky přímé… Oni dělají pak ty 374 
aktivity… a jaký to má dopad na příjemce těch jejich aktivit. Ale to už by bylo 375 
asi nemožné.  376 

JV: To by se muselo rozkouskovat. Vybrat si, co chci a hodnotit jen to. 377 

R3: Mě přijde docela reálné hodnotit ty jejich GEAs. Jen se podívat do 378 
minulosti, co byly jejich GRV aktivity.  379 

R4: Nějakou inovativnost nebo něco takového… 380 

R3: Nebo podle nějakých kritérií kvality. Vždyť nějaká kritéria kvality máme 381 
v rámci /programu/. Na ty po-návratové aktivity. 382 

JV: Já jsem četla nějakou příručku od /programu/ a bylo tam, jak naplánovat 383 
projekt GRV, a jak ho pak zhodnotit. Že tam bylo trošku i zmíněno, ale kriteria 384 
tam tedy nebyla.  385 

R3: No já myslím, že máme zatím jenom interní. 386 

JV: a ty bych taky mohla dostat?  387 

R3: Určitě.  388 


