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EPDET – European Program for Development Evaluation  
Training 

Ve dnech 15. až 21. září 2013 se uskutečnil již sedmý ročník mezinárodní 
evaluační letní školy EPDET. Tradice tohoto tréninku byla zahájena již 
v roce 2007; dosud proběhlo pět ročníků v České republice a dva na Slo-
vensku. 
 
Program tréninku vychází z renomovaného kanadského kursu IPDET – 
International Program for Development Evaluation Training (www. 
ipdet.org), který od roku 2001 každoročně probíhá na Carleton Universi-
ty Ottawa. Týdenní kurs EPDET pokrývá 9 ze 14 modulů základního 
(dvoutýdenního) kursu IPDET: 
 Introducing Development Evaluation: Terms, Concepts, and Stan-

dards 
 Building a Results-Based Monitoring and Evaluation System 
 Understanding the Evaluation Context and the Program Theory 

of Change 
 Developing Evaluation Questions and Starting the Design Matrix 
 Selecting Designs for Cause and-Effect, Descriptive, and Normative 

Evaluation Questions 
 Selecting and Constructing Data Collection Instruments 
 Managing an Evaluation 
 Presenting Results 
 Guiding the Evaluator: Evaluation Ethics, Politics, Standards 

and Guiding Principles 
 
Hlavními lektory kursu jsou zakladatelé IPDET – pan Ray C. Rist a paní 
Linda G. Morra Imas. Profesor Ray C. Rist pracoval v Independent Eva-
luation Group Světové banky a také 15 let v americké vládě, ve výkon-
ných i legislativních pozicích. Jako konzultant a lektor má zkušenost 
z více než 75 zemí a je autorem 26 knih a více než 140 odborných článků. 
Hostuje na několika amerických univerzitách. V posledních šesti letech 
působil také jako prezident evaluační asociace IDEAS – International 
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Development Evaluation Association. Linda G. Morra Imas byla vedoucí 
evaluačního oddělení v Independent Evaluation Group Světové banky, 
odpovědnou za budování evaluačních kapacit. Dříve pracovala jako 
ředitelka evaluací programů vzdělávání a zaměstnanosti v U. S. 
Government Accountability Office a také jako přidružený profesor 
na George Washington University. Je členkou Správní rady IDEAS. 
 
Koordinátorem evropského školení EPDET je Daniel Svoboda, předseda 
občanského sdružení Development Worldwide (DWW). Daniel Svoboda 
je absolventem IPDET z let 2003 a 2006. V letech 2006 až 2012 byl členem 
Správní rady IDEAS (v letech 2009 až 2012 ve funkci vice-prezidenta). Je 
spoluzakladatelem a členem Správní rady České evaluační společnosti, 
členem Evropské evaluační společnosti a také členem pracovní skupiny 
Evaluace v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci České republiky. 
Působí rovněž jako externí evaluátor programu LIFE Evropské komise. 
 
Hodnocení EPDET 2013 
V roce 2013 byl EPDET poprvé uskutečněn v Praze. Na jeho přípravě 
opakovaně spolupracovala Slovenská evaluační společnost a nově také 
Česká evaluační společnost. Od roku 2010 již není organizace tohoto 
tréninku dotována z programu české rozvojové spolupráce, je však ne-
dílnou součástí českých rozvojových projektů zaměřených na budování 
kapacit a významně zvyšuje mezinárodní renomé České republiky. 
Kromě posilování odborných znalostí a schopností nabízí EPDET uni-
kátní příležitost pro navazování nových partnerství napříč hranicemi 
a sektory. Mezi účastníky bývají zástupci agentur OSN, národních 
a mezinárodních rozvojových agentur, sektorových ministerstev, regio-
nálních rad programů Strukturálních fondů, mezinárodních finančních 
institucí, nevládních neziskových organizací i odborníci ze soukromého 
a akademického sektoru. 
 
Vysokou kvalitu tréninku ocenila také Evaluation Unit Evropské komise 
(Directorate-General for Development and Cooperation EuropeAid 
/DEVCO). Po předchozích úvahách o realizaci komplementárního škole-
ní pod záštitou DEVCO bylo při EPDET 2012 navrženo nové schéma 
s přímým zapojením pracovníků této jednotky do EPDET. Speciální ev-
ropský workshop připravil v rámci EPDET 2013 pan Martin Páv,  
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který v Evropské komisi pracuje od roku 1991. Posledních 8 let je odpo-
vědný za přípravu a administrativu evaluací evropských programů. 
 
Mezi 56 účastníky EPDET 2013 bylo zastoupeno 37 zemí (27 podle země 
původu a 26 podle země současného pobytu). Předem stanoveným indi-
kátorem úspěchu bylo minimálně 40 absolventů EPDET 2013, z nichž by 
alespoň 10 mělo být z České republiky. Kvalitativně jsme chtěli udržet 
hodnocení spokojenosti účastníků na úrovni alespoň 70%. Tyto indikáto-
ry byly významně překročeny – podařilo se zajistit plný (maximální) 
počet 56 účastníků, z toho 14 účastníků bylo z ČR. Průměrné hodnocení 
klíčové otázky „Do jaké míry naplnil EPDET vaše očekávání?“ dosáhlo 
hodnoty 4,35 na pětibodové škále, což odpovídá míře spokojenosti 
na úrovni 86,94%. 

Graf 1: Do jaké míry naplnil EPDET vaše očekávání? 

 
 
Z dalších výsledků hodnocení EPDET 2013 ze strany účastníků (plná 
verze evaluace je k dispozici na www.dww.cz) lze zvýraznit: 
 Průměrné hodnocení pravděpodobnosti, že účastníci využijí získa-

né znalosti a schopnosti, bylo 4,51 (90,2%). 
 Kvalita jednotlivých lekcí byla oceněna průměrným hodnocením 

4,56 (91,2%). 
 Průměrné hodnocení lektorských schopností Lindy G. Morra Imas 

bylo 4,65 (93%). 
 Průměrné hodnocení lektorských schopností Raye C. Rista bylo 4,83 

(96,6%). 
 Vzájemné hodnocení zkušeností a vzájemné spolupráce účastníků 

bylo 4,29 (85,7%). 
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 Logistické služby ze strany organizátorů získaly hodnocení 4,14 
(82,9%), přičemž speciální akce připravené v rámce školení dostaly 
vysoké hodnocení 4,59 (91,7%).  

 49 z 50 respondentů by doporučilo program svým kolegům, jeden 
si nebyl jist. 

 44 ze 49 respondentů by se vrátilo na doplňkové tréninky, 5 zbýva-
jících si nebylo jisto. 

Graf 2: Pravděpodobnost, že účastníci využijí získané znalosti a schopnosti 

 
 
Na druhou stranu nebyli účastníci spokojeni s kvalitou stravování (hod-
nocení pouze 2,52, což odpovídá spokojenosti na úrovni 50,4%) a kvali-
tou ubytování (hodnocení 2,82, odpovídající spokojenosti na úrovni 
57%). Několik účastníků projevilo ochotu zaplatit vyšší účastnický po-
platek, pokud budou nabídnuty kvalitnější hotelové služby. Protože je 
však naší snahou umožnit účast odborníků z nových členských zemí 
Evropské unie a ze zemí rozvojových a transformačních, chtěli bychom 
i v dalších letech udržet výši účastnického poplatku na úrovni kolem 
1200 EUR za šestidenní kurs. 
 
Za sedm let se na školení EPDET vystřídalo již 340 účastníků. Přesto 
dosud zájem převyšuje kapacity (s ohledem na zachování interaktivního 
charakteru školení byl maximální počet účastníků stanoven na 56). 
V prosinci 2013 byl proto připraven speciální mini-IPDET pro balkánské 
země v Bosně a Hercegovině a další balkánský trénink je plánovaný 
na květen 2014 v Kosovu. 
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Příprava EPDET 2014 
Další školení EDPET spoluorganizované DWW, Slovenskou evaluační 
společností a Českou evaluační společností proběhne od 31. srpna 
do 6. září 2014 v Mošovcích u Bratislavy. Zájemci o školení se mohou 
hlásit na adresách: gombitova@evaluation.sk nebo svoboda@dww.cz. 
 
  


