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Evaluace MAP: Stanovení počtu evaluací, 

témat a cílů 

Realizační tým MAP navrhuje následující stanovení počtu evaluací, témat a cílů MAP. Navržený 

počet evaluací, témat a cílů MAP bude diskutován na jednání Řídícího výboru, kde by také mělo 

dojít k finálnímu schválení výše uvedených parametrů evaluace. 

Počet a témata evaluací 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II je navržena realizace jedné 

komplexní vnější evaluace, která bude rozdělená na dílčí části. Evaluace se bude skládat 

z následujících témat: 

1) evaluace činnosti pracovních skupin, 

2) evaluace naplňování akčního plánu, 

3) evaluace vzdělávacích akcí, 

4) evaluace implementace MAP, 

5) evaluace přínosu projektu MAP II. 

Cíle evaluace 

Cílem evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení 

jeho procesní i věcné stránky. Konkrétně se bude jednat o zhodnocení činnosti pracovních 

skupin (pracovní skupina pro rovné příležitosti, pro financování, pro čtenářskou 

a matematickou gramotnost), zhodnocení, do jaké míry dochází k naplňování akčního plánu, 

jaký mají dopad realizované vzdělávací akce na cílové skupiny, jak se daří naplňovat 

naplánované aktivity implementace MAP (např. spolupráce škol s knihovnami, s muzeem, 

s rodiči, podpora kompetencí pro trh práce, podpora spolupráce škol a aktérů v neformálním 

a zájmovém vzdělávání aj.) a zhodnocení, jak je vnímán přínos projektu MAP II jednotlivými 

cílovými skupinami.  

Další postup 

Po stanovení počtu evaluací, témat a cílů realizační tým MAP ve spolupráci s pracovními 

skupinami konkretizují a definují, kdo bude osloveným respondentem evaluace dle 

jednotlivých témat. Také proběhne diskuse o tom, jaké jsou vhodné nástroje pro oslovení 

definované cílové skupiny k účasti na evaluaci. 

Přehled identifikovaných cílových skupin: 

- děti a žáci, 

- pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků, 

- rodiče dětí a žáků, 
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- zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

- veřejnost, 

- pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a oblasti neformálního 

a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

- pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství. 

Po stanovení, kdo bude osloveným respondentem (cílovou skupinou) a jaké budou zvoleny 

nástroje pro provedení evaluace bude vytvořen časový plán realizace evaluace. Dále bude 

stanoveno, jak budou získané informace vyhodnocovány a agregovány na území MAP.  

Po provedení samotné evaluace dojde ke zpracování výsledků evaluace a jejich vyhodnocení. 

Následně se zpracují závěrečná doporučení pro Řídící výbor MAP, která budou předem 

projednána s jednotlivými pracovními skupinami. 
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