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VYHODNOCENÍ (EVALUACE)
PROJEKTŮ, PROGRAMŮ
A STRATEGIÍ

PROČ ?
Jaké můžete mít DŮVODY k využití našich služeb:




Připravujete klíčový projekt, program či strategii a rádi byste věděli, jaký potenciál má tento projekt či strategie
z hlediska naplnění očekáváných cílů, resp. s jakou pravděpodobností dojde k dosažení očekávaných pozitivních
změn (přínosů).
Zrealizovali jste klíčový projekt, naplnili strategii či program a potřebujete vyhodnotit míru úspěšnosti, do jaké míry
se podařilo splnit stanovené cíle a očekávání.
Potřebujete vhodným způsobem identifikovat, formulovat, interpretovat a prezentovat výstupy, výsledky
a dopady zvolené strategie, zrealizovaného projektu či programu veřejnosti, zastupitelstvu, či orgánům státní správy.

CO ?
S čím Vám můžeme POMOCI:




Získáte velmi přesnou představu o tom, jak připravovaný projekt, program či strategie může naplnit plánovaná
očekávání a přínosy včetně informací a konkrétních návrhů, jak tento potenciál zvýšit.
Budete mít efektivní nástroj pro řízení rizik projektů a strategií.
Ověříte si přínos realizovaného projektu či strategie, včetně porovnání s původním očekáváním; získáte jedinečné
poučení pro další budoucí projekty a strategie.

2/2

JAK ?
Jak to UDĚLÁME:





Podrobně vyhodnotíme plánovaný přínos (cíl) připravovaného projektu či strategie, resp. jejich potenciál k naplnění
stanovených očekávání a identifikujeme vnitřní a vnější okolnosti, které mohou tento potenciál zvýšit či případně snížit.
Navrhneme vhodné ukazatele (monitorovací indikátory), včetně způsobu jejich sledování a vyhodnocování.
Vyhodnotíme skutečně dosažený přínos strategie, či dosažený cíl zrealizovaného projektu, včetně nalezení tzv.
„klíčových faktorů úspěchu“ (proč se nepodařilo očekávání či cíl zcela naplnit a jaké je třeba si vzít poučení do
budoucna).
Vytvoříme katalog rizik daného projektu či strategie a navrhneme účinná eliminační opatření.

S KÝM ?
Kdo Vám pomůže:

ING. MAREK PAVLÍK, PHD.
Marek Pavlík pracuje devátým rokem v
poradenské a vzdělávací společnosti
M.C.TRITON, kde se zaměřuje na realizaci
a vedení projektů pro veřejnou správu a na
projekty realizované z Evropských
sociálních fondů. Má zkušenost s tvorbou
procesních modelů. V oblasti veřejné
správy se začal pohybovat již od svých
vysokoškolských studií na Vysoké škole
ekonomické v Praze, o čemž svědčí i téma
jeho disertační práce - Moderní přístupy v
řízení veřejné správy. Nyní, kromě práce v
M.C.TRITON, přednáší na vysokých
školách o problematice veřejné správy a je
autorem několika knih a článků v odborných
časopisech.

ING. LUKÁŠ JAKUBEC
Lukáš Jakubec má více než desetiletou
zkušenost v oblasti projektového a
procesního řízení a strategického plánování
v prostředí veřejné správy, resp. územní
samosprávy a v oblasti přípravy a řízení
projektů financovaných z EU fondů. Podílel
se na realizaci několika desítek
významných projektů pro subjekty státní
správy a územní samosprávy v pozici
hlavního manažera (vedoucího projektu).
Několik let působil na seniorské pozici v
jedné z největších mezinárodních
poradenských společností. Je
certifikovaným projektovým manažerem
®
®
metodiky PRINCE2 a IPMA - Level C,
Certified Project Manager a certifikovaným
absolventem mezinárodního programu
„Create Competition for Competitiveness C3 Growth“.

MGR. KAMIL PAPEŽ, MPA
Kamil Papež vystudoval Filozofickou fakultu
Západočeské univerzity se zaměřením na
mezinárodní vztahy a politologii. Po
ukončení studií v roce 2010 se začal živit
jako politický analytik se specializací na
veřejnou politiku, parlamentní a vládní
agendu. Mezi léty 2012 - 2013 působil jako
poradce ve státní správě, konkrétně na
ministerstvu práce sociálních věcí,
ministerstvu pro místní rozvoj a úřadu vlády.
Od roku 2014 pracuje v M.C.TRITON, kde
má na starosti řízení projektů a v rámci
realizace se specializuje na oblasti řízení
lidských zdrojů, principy „good governance“
a strategie.

ING. JAKUB RUML
V letech 2010 – 2013 působil jako
koordinátor projektových týmů na SFŽP ČR
se zaměřením na strategické projekty
spolufinancované z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.

JAROSLAV MELŠA
Senior konzultant pro veřejnou
správu. Dříve dlouholetý
starosta Dobříše. Pracoval i
v manažerských pozicích
v soukromém sektoru.
Původním povoláním pedagog

VYBRANÉ REFERENCE
Pro naše klienty v segmentu veřejné správy pracujeme již více než 25 let.
Zrealizovali jsme projekty pro více jak 150 úřadů veřejné správy, z toho přes 120 obcí.
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