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Jak bychom měli o evaluacích přemýšlet?

Dimenze 1: Měření dopadu (funguje to vůbec?)

Dimenze 2: Analýza procesu (jak dělat věci lépe?)



Když měříme dopad, 
vycházíme z 

kontrafaktuálního 
přístupu, který je 

přítomen v designu RCT 
(randomized controlled 

trial)



Když analyzujeme proces, 
pracujeme s teorií změny, 
analýzou stakeholderů a 

současnými trendy
(například process
tracing, outcome

mapping etc.)



Pokud můžeme, 
sledujeme vývoj klíčového 

indikátoru kontinuálně, 
nejen na začátku a na 

konci.



Naše výzkumy nezačínáme na 
zelené louce…

… využíváme ověřené 
nástroje, např. mezinárodně 
používaný dotazník předností 

a nedostatků SDQ.



Naše výzkumy nezačínáme na 
zelené louce…

… opíráme se o metody, které 
jsou „evidence-based“, tedy 

založené na vědeckém 
výzkumu. Pracujeme s řadou 

databází včetně Education
Endowment Foundation.



Máme důvěru velkých 
nadací. V současné době 

provádíme evaluační 
výzkum pro NF 

Eduzměna, NF Avast, 
Nadaci OSF nebo Nadaci 

VIA



Case Study 1: Učíme se podnikavosti

• postoje + znalosti + dovednosti



Podnikavost



Podnikavost

• kreativita

• ochota akceptovat rizika

• zdravé sebevědomí

• houževnatost

• správné způsoby komunikace



Evaluace



Evaluace



Evaluace



Case Study 2: Podpora farmaření



Dopad činnosti

DŮM
• plechová střecha (68 %)
• obvodové zdi domu z pálených cihel (65 %)
• elektrická přípojka (35 %)
• zasklená okna (10 %)
• betonová podlaha: jedna místnost (43 %)
• splachovací záchod (0 %)
• vlastní suchý záchod (97 %)

VYBAVENÍ DOMU
• rádio (75 %)
• televize (15 %)
• počítač (0 %)
• gauč (44 %)
• šicí stroj (7 %)
• lednička (0 %)

OSTATNÍ
• mobil (85 %)
• jízdní kolo (71 %)
• motorka (7 %)
• auto (0 %)



Dopad činnosti

DŮM
• plechová střecha (5 b.)
• obvodové zdi domu z pálených cihel (4 b.)
• elektrická přípojka (5 b.)
• zasklená okna (8 b.)
• betonová podlaha: jedna místnost (6 b.)
• splachovací záchod (9 b.)
• vlastní suchý záchod (3 b.)

VYBAVENÍ DOMU
• rádio (3 b.)
• televize (7 b.)
• počítač (7 b.)
• gauč (5 b.)
• šicí stroj (7 b.)
• lednička (9 b.)

OSTATNÍ
• mobil (3 b.)
• jízdní kolo (5 b.)
• motorka (7 b.)
• auto (10 b.)



průměr – skupina B: 2015 – 23.3 b., 2016 – 22.1 b. (trend:  -1.2 b.)
průměr – skupina A: 2015 – 24.0 b., 2016 – 26.1 b. (trend: +2.1 b.)

Skupina B – mimo projekt Skupina A – v projektu

Dopad činnosti



Děkuji za pozornost

Martin Schlossarek

schlossarek.m@gmail.com


