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1 Úvod 

Předkládaný dokument představuje druhou ze série průběžných evaluačních zpráv, které vznikají 

v průběhu realizace projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České 

republiky“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255. 2. průběžná evaluační zpráva vznikla na základě 

evaluačního šetření realizovaného během roku 2018. Toto evaluační šetření bylo založeno na 

evaluačním designu popsaném v 1. průběžné zprávě, který pro tento rok akcentoval zaměření na 

procesy, ačkoli s ohledem na komplexní požadavky na evaluaci specifikované v žádosti, nebylo 

opomenuto ani výsledkové / dopadové hodnocení a posouzení podle evaluačních kritérií (podrobněji 

viz 1. evaluační zpráva1). Podstatným prvkem bylo rovněž stanovení baseline vybraných ukazatelů, 

jejichž vývoj bude sledován v průběhu realizace projektu. 

S ohledem na výrazně procesní orientaci této zprávy je třeba zdůraznit, že evaluace se zaměřovala 

především na procesy Projektové kanceláře Ministerstva kultury ve vztahu k příspěvkovým 

organizacím, jakožto hlavnímu klientovi, nikoli na procesy ve vztahu k samotnému Ministerstvu 

kultury, pod které organizačně spadá. Tento vztah a nastavení kompetencí by bylo případně třeba 

analyzovat v rámci komplexnějšího hodnocení, přesahujícího rámec tohoto projektu a na něho 

navázané evaluace. 

Evaluace je interního charakteru, evaluátorka Lucie Jungwiertová je členem týmu Projektové 

kanceláře.  

 

                                                           
1
 Jungwiertova L. (2017): 1. Průběžná evaluační zpráva, http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/  

http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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2 Metodický přístup 

Základním zdrojem informací pro tvorbu této průběžné evaluační zprávy se stalo studium podkladů 

(desk research), které jsou při přípravě a realizaci projektů v rezortu používány (např. Metodika 

projektového řízení, relevantní příkazy ministra kultury apod.), či jsou výstupem činností projektové 

kanceláře a dalších činností souvisejících s přípravou a realizací projektů (např. výstupy 

z monitorování projektů, připravované aktualizace pravidel atp.). Desk research byl doplněn 

o polostrukturované hloubkové rozhovory, dotazníkové šetření a fokusní skupinu, čímž byla získána 

jak kvalitativní, tak i kvantitativní data (o těchto nástrojích sběru dat viz dále). Získaná data byla poté 

analyzována (především prostřednictvím obsahové, procesní a statistické analýzy) a zpracována do 

podoby hlavních zjištění. Na základě těchto zjištění byly zodpovězeny evaluační otázky a navržena 

vhodná doporučení směřující ke zvýšení efektivnosti činností projektové kanceláře a postupů 

používaných při přípravě a realizaci projektů v rámci resortu kultury.  

Pro okrajové doplnění některých zjištěných informací byly využity závěry dotazníkového šetření 

„Činnost projektových kanceláří“, které v druhé polovině roku 2017 realizovalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR (MPSV). Šetření bylo zaměřeno na formy a míru podpory, která je poskytována 

jednotlivými projektovými kancelářemi věcným útvarům při přípravě a realizaci projektů. Použita byla 

zpráva z šetření určená Ministerstvu kultury ČR. V rámci daného dotazníkového šetření bylo osloveno 

14 zaměstnanců projektové kanceláře a 10 jejích klientů (tj. zástupců resortu, kterým je podpora 

poskytována). Z tohoto počtu dotazník zodpovědělo 10 zaměstnanců projektové kanceláře a pouze 

5 jejích klientů. Z toho důvodu jsou závěry z daného šetření uvedeny pouze pro doplnění vlastních 

zjištění a závěrů evaluace. 

V průběhu roku 2018 byly interní evaluátorkou provedeny polostrukturované rozhovory s osmi 

osobami. Konkrétně se šetření účastnili: 

 dva zástupci Projektové kanceláře (dále PK), 

 čtyři zástupci příspěvkových organizací (v jednom případě se rozhovoru účastnily tři osoby), 

kteří připravují/realizují projekty a jsou v kontaktu s Projektovou kanceláří Ministerstva 

kultury (dále MK). 

Cílem realizace rozhovorů bylo jednak získání informací pro zpřesnění formulací otázek 

dotazníkového šetření, které bylo spuštěno počátkem května 2018 (více viz dále), dále pak rozšíření 

získaných dat o další kvalitativní informace, které společně s desk research a dotazníkovým šetřením 

poskytly ucelenější pohled na očekávání, jež mají uživatelé služeb projektové kanceláře, a na činnosti 

a fungování projektové kanceláře a celého resortního systému koordinace projektů. Doplňkově tato 

zpráva vychází i z úvodních dvou polostrukturovaných rozhovorů vedených se zástupci PK, resp. 

OPŘIT. Zjištění z nich se odrážela primárně v první průběžné evaluační zprávě. 

Ze skupiny příspěvkových organizací, kterých je celkem 29, byly pro rozhovory vybrány jak 

příspěvkové organizace (dále PO), které mají s realizací projektů z prostředků ESIF (případně i z jiných 

prostředků) velké zkušenosti, tak PO menší, které zrealizovaly či realizují jen malý počet projektů. Tím 

se podařilo získat názory jak zkušených příjemců, tak těch, které zkušenosti teprve sbírají. 

Dalším podstatným zdrojem informací se stalo dotazníkové šetření. Dotazník byl připraven 

v průběhu dubna 2018 s využitím aplikace Google Forms a následně byl upraven tak, aby reflektoval 

zkušenosti získané během realizace polostrukturovaných rozhovorů. Dotazník byl pilotován mezi 

zaměstnanci projektové kanceláře, což potvrdilo nejen funkčnost nastavení dotazníku po technické 
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stránce, ale i relevantnost připravených otázek. Dotazník, který ve finální podobě obsahoval 50 

uzavřených i otevřených otázek (a k tomu 8 doplňujících podotázek), byl naostro spuštěn 4. května 

2018 s termínem pro vyplnění do 14. května 2018. Osloveno bylo 20 respondentů, kteří reprezentují 

všechny příspěvkové organizace, které s projektovou kanceláří spolupracují.2 Z celkového počtu 

oslovených subjektů na dotazník jeho vyplněním ve stanoveném termínu reagovalo 15 respondentů, 

tj. návratnost dosáhla 75 %. Takováto výše návratnosti se dá považovat za dostatečnou k tomu, aby 

závěry dotazníkového šetření mohly být použity jako relevantní zdroj informací nejen pro formulaci 

hlavních zjištění a závěrů, ale i pro stanovení baseline ukazatelů, které byly navrženy pro sledování 

průběhu realizace hodnoceného projektu. 

V rámci dotazníkového šetření na vznesené otázky reagovali jak respondenti, kteří považují své 

organizace za zkušené či spíše zkušené ve věcech přípravy a realizace projektů z prostředků ESIF (60 

% respondentů), tak i respondenti, jejichž organizace nemají s takovýmito projekty ještě tolik 

zkušeností (33 % respondentů označilo své organizace za nezkušené či spíše nezkušené). Toto složení 

respondentů umožnilo zahrnout do zprávy názory, potřeby a zkušenosti obou skupin respondentů. 

Graf 1 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Pozn.: počet respondentů. 

V druhé polovině roku 2018 proběhly dvě fokusní skupiny – jedna se zástupci PK a jedna se zástupci 

PO. Cílem obou bylo diskutovat některá zjištění a především konkretizovat jednotlivá doporučení. 

                                                           
2
 Příspěvkové organizace, které s projektovou kanceláří vůbec ve věcech přípravy a realizace projektů 

nespolupracují, nemají zájem či nedosáhnou na projekty z ESIF, osloveny nebyly, neboť se k většině otázek 

nemohly vyjádřit. V dalších letech realizace projektu se v relevantních tématech předpokládá, že budou tyto 

organizace zahrnuty tak, aby byl zohledněn pohled celé cílové skupiny. 
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3 Hlavní zjištění 

3.1 Popis výchozí situace  

3.1.1 Vznik jednotného standardu projektového řízení na MK 

Jak vyplývá z žádosti o podporu projektu hodnoceného v této zprávě, do roku 2013 neprobíhala na 

Ministerstvu kultury ČR (MK) žádná významnější koordinace projektů resortu kultury a rovněž až do 

roku 2015 neexistoval komplexní příkaz ministra, který by upravoval způsob koordinace a realizace 

projektové činnosti. Existoval pouze příkaz ministra kultury č. 20/2011, kterým byly stanoveny 

základní požadavky kladené na projednání projektových žádostí příspěvkových organizací před jejich 

předložením řídicímu orgánu (přílohou příkazu byl formulář pro projektový záměr, Formulář č. 1) 

a dále pak požadavky na pravidelné předávání informací (stanovena struktura požadovaných dat 

o realizovaných projektech, Formulář č. 2), povinnost spolupracovat při monitoringu a kontrolách 

a další spíše obecně stanovené základní povinnosti. Významný pokrok v této oblasti přinesl jednak 

příkaz ministra kultury č. 33/2015 a projekt „Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky 

projektového řízení Ministerstva kultury“, podpořený z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost (OP LZZ) v programovém období 2007-2013. Díky příkazu ministra a zmíněnému 

projektu byl na MK zaveden jednotný standard projektového řízení, a to prostřednictvím nástrojů 

projektového řízení, konkrétně Metodiky projektového řízení Ministerstva kultury, jejíž první verze 

vznikla v 07/2015, elektronického manuálu projektového řízení MK a SW projektového řízení. 

Elektronický manuál je v současné době představován Metodikou projektového řízení MK 

v elektronické podobě, v budoucnosti se uvažuje o interaktivnější formě. A právě na tento projekt 

daný příkaz ministra kultury a další činnosti Odboru projektového řízení a informačních technologií 

(OPŘIT) navazuje vznik a rozvoj činnosti Projektové kanceláře (PK) a s tím související projekt 

s názvem „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“. 

S ohledem na vysoký počet projektových záměrů (100-160), který byl při přípravě Žádosti o podporu 

uvažován MK a jeho příspěvkovými organizacemi (PO) pro programové období 2014-2020, jejich 

velký předpokládaný celkový finanční objem (8-12 mld. Kč), rozdílný charakter projektů a potřebu 

zajistit řádné řízení a administraci těchto projektů, rozhodlo se MK předložit Žádost o podporu 

z prostředků ESF, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Hlavní motivací pro 

realizaci předloženého projektu bylo především zajištění dostatečných kapacit a profesionalizace 

řízení a administrace projektů a zefektivnění využívání finančních prostředků, a to nejen 

prostřednictvím zabezpečení nových personálních kapacit (tj. prostřednictvím vzniku projektové 

kanceláře samotné), ale i podporou a rozvojem stávajících kapacit, resortní metodiky, manuálu i SW.  

Vytvoření jednotné resortní metodiky a vznik projektové kanceláře rovněž navázaly na doporučení 

Nejvyššího kontrolního úřadu a Evropské komise pro oblast řízení projektů z ESIF. 

Ačkoliv projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ byl 

formálně, tj. dle žádosti o podporu, zahájen 1. března 2016, k reálnému zřízení PK došlo až k 30. 

srpnu 2016, a to příkazem ministra kultury č. 22/2016. Fungování projektové kanceláře v plném 

rozsahu bylo zahájeno v říjnu 2016, neboť teprve k tomuto datu se podařilo obsadit většinu pozic 

definovaných pro PK v žádosti o podporu k danému projektu. S touto skutečností byla spojena 

i aktualizace výše zmíněného příkazu ministra č. 22/2016 a formální sladění s reálnou situací 

prostřednictvím příkazu č. 12/2017 z února 2017, kterým bylo stanoveno významné rozšíření 

původně definovaných pozic pro PK (nově definováno 15 rolí/pozic, které byly shodně stanoveny 

i v žádosti o podporu). 
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3.1.2 Projektová kancelář 

Úkol zřídit na MK projektovou kancelář byl stanoven příkazem ministra kultury č. 33/2015 z 22. února 

2016, a to do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto příkazu. Příkazem byly rovněž stanoveny první 

úkoly a povinnosti PK, konkrétně (zestručněné znění): 

 odpovídat za dodržování postupů projektového řízení stanovených v Metodice; 

 poskytovat metodickou a koordinační pomoc členům projektových týmů (pro projekty 

připravované, realizované i projekty v období udržitelnosti); 

 zajišťovat koordinaci projektů, vyhodnocovat postup realizace projektů, identifikovat 

a eliminovat rizika projektů. 

OPŘIT bylo zároveň tímto příkazem uloženo zajistit školení zaměstnanců, kteří se budou podílet na 

realizaci projektů. 

Tento příkaz byl změněn příkazem ministra kultury č. 23/2017 ze září 2017, kterým bylo 

jednoznačně stanoveno, že jednotný systém projektového řízení se řídí Metodikou projektového 

řízení MK a je závazný pro realizaci všech projektů realizovaných organizačním útvarem MK či PO MK 

spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Povinnosti PK byly tímto 

příkazem ponechány, došlo však k jejich zpřesnění. PK byla nově svěřena problematika rozvoje 

lidských zdrojů v oblasti projektového řízení. 

Projektová kancelář byla ustavena v rámci OPŘIT, kde fungovalo a souběžně nyní i funguje oddělení 

projektového řízení. Oddělení projektového řízení však disponuje omezeným počtem pracovních míst 

(vedoucí oddělení a 5 zaměstnanců) a bohužel se potýká s vysokou fluktuací a dlouhodobou 

neobsazeností míst. Navýšení personální kapacity pro období 2014 – 2020 bylo zapotřebí zajistit, a to 

z důvodu počtu připravovaných projektů PO k podání do výzev, dále k zajištění koordinace projektů 

v resortu, podpory PO v oblasti projektového řízení z pozice zřizovatele, kontrolní činnosti při 

realizaci projektů a v neposlední řadě i z důvodu přípravy projektů MK. 

Příspěvkové organizace, které před zřízením PK (především v programovém období 2007-2013) 

realizovaly projekty, si potřebné postupy řízení projektu musely osvojit samy a spoléhat se na své 

vlastní znalosti, postupy a kapacity. Pro tyto PO, které se díky tomu staly zkušenějšími v oblasti 

projektového řízení, tak mohl vznik PK znamenat větší zásah do jejich samostatnosti a doposud 

používaných postupů. Zástupci PK tuto situaci vnímají jako doposud probíhající vzájemné zvykání si 

na nové skutečnosti a s danými PO vedou od svého vzniku PK potřebná jednání s cílem naplnit reálné 

koordinované řízení projektů napříč celým resortem MK. 

Rezort MK zahrnuje 29 PO. PK svými aktivitami pokrývá tyto PO a také MK, ke kterému přistupuje 

obdobně jako k jinému ze svých klientů. Intenzita spolupráce s PO se liší podle jejich projektové 

činnosti, s 20 z nich spolupracuje poměrně výrazně, ostatní projekty v tomto období nepřipravují, 

služeb PK proto nevyužívají. 

Hlavní odpovědnosti a činnosti Projektové kanceláře 

Podrobný přehled hlavních odpovědností a činností PK poskytuje Metodika projektového řízení MK 

(Metodika). Tyto odpovědnosti a činnosti PK definované Metodikou odpovídají svým obsahem výše 

zmíněným příkazům ministra a jsou následující: 
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 odpovědnost za definici Metodiky a kontrolu jejího dodržování, 

 odpovědnost za koordinaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU v resortu kultury, 

 administrativní a metodická podpora řízení projektů, 

 aktivní řízení projektů, které vede ke splnění stanovených cílů a řízení rizik, která je ohrožují. 

Jako hlavní jsou pak v Metodice uvedeny následující činnosti PK: 

 metodická a administrativní podpora řízení projektů resortu MK,  

 spolupráce na definici projektu, jeho přípravě a výběru řešení,  

 tvorba metodiky řízení projektů,  

 meziprojektová synchronizace, multiprojektové řízení, 

 analýza a řízení rizik, 

 řízení a kontrola kvality projektu,  

 audit řízení projektu, 

 audit projektu (smluvní, věcný, metodický),  

 stabilizace projektů, sběr zpětné vazby, práce se zákazníkem a cílovými skupinami projektu, 

 krizové řízení projektů. 

Metodika dále specifikuje konkrétní činnosti vykonávané členy PK. Zde stojí za zmínku např. 

poskytování metodické, konzultační a odborné pomoci v oblasti projektového řízení; řízení priorit 

projektů resortu MK; koordinace efektivního využívání zdrojů při realizaci projektů; vedení centrální 

evidence projektů a projektových záměrů resortu MK; pravidelný monitoring a kontrola projektů; 

pravidelný monitoring a kontrola udržitelnosti projektů; monitoring výzev ESIF a s tím související 

komunikace s relevantními útvary resortu MK; zajištění průběžného vzdělávání členů PK a realizátorů 

projektů resortu MK v oblasti projektového řízení.  

Jak je uvedeno výše, skutečné naplňování role PK bylo zahájeno až v říjnu 2016 (naplněno 

9 pracovních pozic PK). Zástupci PK se od té doby začali věnovat nejprve monitoringu výzev ESIF 

a jejich potenciální návaznosti na potřeby resortu MK, zahájili analýzu Metodiky a souvisejících 

příkazů ministra, provedli analýzu vybraných starších projektů s cílem identifikovat nejčastější chyby 

a nedostatky při realizaci projektů, která byla použita ke zefektivnění řízení současných projektů a při 

aktualizaci Metodiky a souvisejících příkazů ministra. Postupně se portfolio činností zajišťovaných PK 

rozšiřovalo (viz např. 2. Zpráva o realizaci za období září 2016 – únor 2017).  

Počátkem roku 2017 byly zpřístupněny webové stránky Projektové kanceláře 

projektovakancelar.mkcr.cz, které se staly důležitým nástrojem především pro sdílení informací 

v oblasti projektového řízení v resortu MK. Na stránkách lze dohledat důležité dokumenty jak 

z oblasti projektového řízení (např. Metodiku projektového řízení, některé příkazy ministra kultury), 

tak z pořádaných seminářů PK. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a svojí existencí 

podporují projektové řízení v rámci resortu kultury. 
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3.2 Stav v roce 2018 

3.2.1 Aktuální stav přípravy a realizace projektů resortu MK 

V listopadu 2018 bylo v rezortu MK v realizaci celkem 38 schválených projektů podpořených z ESIF, 

na jejichž administraci se podílí PK. Dalších 20 projektů se připravuje nebo prochází aktuálně 

procesem hodnocení. 

Tabulka 1 Přehled projektů rezortu MK podporovaných z ESIF 

Operační 
program 

Alokace (Kč) Počet projektů  

  celkem z toho 
schválených 

z toho 
v hodnocení 

z toho 
připravovaných 

IROP – celkem 3 264 059 093,80 46 31 5 10 

SC 3.1 1 991 778 348,51 22 22 0 0 

SC 3.2 1 212 847 380,50 8 8 0 0 

SC 4.1 59 433 364,79 16 1 5 10 

OPZ 95 451 637,47 6 3 1 2 

OPŽP 79 835 971,05 4 3 0 1 

OPVVV 9 377 747,50 1 1 0 0 

INTERREG Europe 14 000 000,00 1 0 1 0 

Celkem 3 462 724 449,82 58 38 7 13 

Zdroj: interní podklady PK MK, stav k listopadu 2018. 

Z hlediska rozložení projektů mezi PO se z dotazníkového šetření ukazuje, že organizace většiny 

respondentů (73 %) aktuálně realizuje 1-5 projektů. Stejné procento respondentů uvedlo, že i ve fázi 

hodnocení má jejich organizace 1-5 projektů. A rovněž 73 % respondentů indikovalo, že jejich 

organizace aktuálně připravuje, případně zamýšlí realizovat, minimálně jeden další projekt, u nějž 

předpokládá možnost spolufinancování z ESIF (z programového období 2014-2020). Mezi 

respondenty byly však zastoupeny i takové organizace, které realizují více jak 11 projektů, či naopak 

nerealizují zatím žádný projekt. Je však třeba uvést, že většina respondentů (60 %) považuje své 

organizace za zkušené či spíše zkušené. Dá se tedy usuzovat, že jejich dosavadní zkušenosti a znalosti 

budou dostatečným předpokladem pro to, aby se na PK obracely s žádostí o metodickou pomoc 

méně často než organizace méně či zcela nezkušené. 
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Graf 2 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

I v případě projektů MK zodpovídá PK za přípravu a realizaci ministerských projektů. Jedná se 

především o IT projekty financované z IROP. PK v rámci těchto projektů zajišťuje navíc roli žadatele, 

v období realizace však již plní stejnou úlohu vůči MK jako vůči ostatní PO. V této souvislosti je třeba 

uvést, že v rámci předložených žádostí o podporu byla PK 100% úspěšná a díky tomu realizuje 

7 projektů v celkové hodnotě cca 1,08 mld. Kč (stav k 12/2018).  

Ve druhé polovině roku 2018 bylo nové znění původního příkazu ministra č. 20/2011, který 

stanovoval pouze základní požadavky vážící se k přípravě a realizaci projektů v rámci resortu kultury, 

zasláno do vnitroresortního řízení. Připravované znění příkazu ministra je oproti původnímu znění 

příkazu mnohem komplexnější a podrobnější, přičemž povinnosti neurčuje jen příspěvkovým 

organizacím, ale i útvarům ministerstva kultury, zejména pak projektové kanceláři samotné. 

Aktualizace příkazu ministra řeší nejprve problematiku přípravy a projednávání projektového záměru, 

který vypracovává žadatel za metodické podpory ze strany PK a následně jej posuzují vybrané útvary 

MK dle předem stanovených kritérií. Výsledkem je souhrnné hodnocení projektového záměru, jehož 

kladný výsledek je podmínkou pro budoucí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) ze strany 

MK. Příkaz dále řeší kroky, které následují po vybrání žádosti k podpoře z některého z operačních 

programů, a rovněž se zabývá otázkou úhrady výdajů vynaložených před vydáním RoPD. Poté se 

věnuje fázi realizace projektu, a to včetně změn projektu, povinnosti předávat pravidelné informace 

o stavu jeho realizace, o kontrolách projektu a zjištěních z nich vzešlých, o podezření na nesrovnalost 

v projektu atp. 

Většina informací má být příjemcem (tj. PO) předávána na PK prostřednictvím centrální mailové 

adresy PK (projektovakancelar@mkcr.cz).  

Takto připravený příkaz ministra v kombinaci s Metodikou projektového řízení (která je blíže 

rozebrána dále) a Metodikou finančních toků (která připravuje Odbor příspěvkových organizací) se dá 

považovat za nástroj, který napomáhá koordinaci a řízení projektů v rámci resortu kultury. Nové 

znění příkazu je na rozdíl od předchozího znění konkrétnější a ukládá nejen povinnosti, ale stanovuje 

i termíny a odpovědnosti.  

mailto:projektovakancelar@mkcr.cz
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3.2.2 Koordinace projektů napříč resortem 

Hlavním cílem koordinace projektů v rámci resortu kultury je především realizovat projekty, které 

jsou v souladu se strategií resortu MK, soustředit síly na prioritní projekty, zabránit existenci 

duplicitních projektů, zajistit návaznost souvisejících projektů atp. Za tímto účelem PK mj. vyžaduje 

konzultace s předkladateli již ve fázi přípravy projektového záměru či námětu. Podstatnou roli zde 

však samozřejmě hrají i věcně příslušné útvary MK a jeho PO. Jeden informant hloubkových 

rozhovorů poukázal na konkrétní příklad projektů týkajících se administrace sbírek – několik 

organizací plánovalo projekt na databázový systém pro sbírkové předměty, efektivnějším řešením se 

ukázal celorezortní systém (I2018_7). Další takový příklad nebyl zatím identifikován, ale na fokusní 

skupině s PO padly některé další náměty, kdy by mohlo být efektivnější připravit jednotný rezortní 

projekt – například celoevidenční systémy a multilicence, spisová služba, prodejní systémy, 

prezentace rezortu (informace o návštěvnosti jsou segmentované). Jeden ze jmenovaných námětů – 

spisová služba – je náplní schváleného projektu. Ve všech případech bude třeba reflektovat i velikost 

a s ohledem na to i složitost agendy jednotlivých PO. 

Z dotazníkového šetření provedeného v 9-10/2017 MPSV vyplývá, že PK hraje v oblasti výběru 

prioritních projektů resortu MK spíše aktivní roli, přičemž soulad strategických cílů resortu 

a potenciálního projektu je sledován již ve fázi projednávání projektového námětu. Již v této fázi se 

provádí posouzení nejen souladu s prioritami projektu, ale i překryvu s ostatními projekty. 

Z rozhovorů uskutečněných v rámci přípravy této evaluační zprávy vyplynulo, že některé PO roli PK 

při projednávání projektových záměrů vnímají velmi pozitivně. Dle jejich vyjádření existence PK 

projednávání projektových záměrů usnadnila, neboť PO již nemusí projektové záměry projednávat se 

všemi dotčenými útvary MK odděleně, ale PK jednání účelně koordinuje (případně uspíší) ke 

zdárnému výsledku (např. I2018_5, I2018_1). Za tímto účelem je ze strany PO vyplňován Formulář 

č. 1 (projektový záměr), jež tvoří přílohu příkazu ministra č. 20/2011, který byl platný v době konání 

rozhovorů s PO3. Vedle toho PO připravují prezentace/podklady pro prezentace svých projektových 

záměrů. 

Ze strany PO (především ze strany méně zkušených žadatelů) bylo kvitováno, že PK má možnost se 

k projektovým záměrům vyjádřit, neboť ačkoliv jsou připomínky PK jen doporučujícího charakteru, 

jsou vždy smysluplné a přínosné.  

Někteří zástupci PO na rozhovorech zmiňovali, že informaci o přípravě projektového záměru 

konzultují s PK od samotné projektové myšlenky. Někteří respondenti hovořili dokonce o tom, že PK 

pomohla hledat vhodnou výzvu či jim pomohla s přípravou žádosti o podporu. Dle informací z jiných 

rozhovorů mohou PO projektový záměr předložit MK až po vyhlášení relevantní výzvy a svůj projekt 

do výzvy mohou předložit až po vyjádření souhlasu ze strany MK. Tyto skutečnosti a zkušenosti PO 

však nebyly potvrzeny rozhovorem se zástupcem PK. Dle vyjádření zástupce PK získávala PK informaci 

o přípravě projektu relativně pozdě, a to zpravidla až při oficiálním předložení projektového záměru 

na MK, k čemuž často docházelo až v okamžiku, kdy byla založena žádost o podporu v MS2014+. Od 

ledna 2018 došlo dle zástupce PK ke změně, neboť ke všem projektům získala PK roli „čtenáře“, což 

umožňuje náhled na projekty již v době jejich přípravy. Přesto však dle vyjádření člena týmu PK 

v současné chvíli PK nedisponuje seznamem projektových námětů a záměrů, ze kterého by bylo 

patrné, v jakém stavu který projekt je. PK však vyvíjí aktivity, které by jí měly umožnit takovýto 

seznam v budoucnu mít a pracovat s ním. Na fokusní skupině s PO zaznělo, že zejména nastavení 

                                                           
3
 V době finalizace této zprávy (konec roku 2018) prochází vnitroresortním připomínkováním nové znění tohoto 

příkazu, jehož přílohou bude obdobný formulář. 
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rozpočtu není jednoduché v přípravné fázi projektu stanovit, nicméně potřeba PK disponovat 

takovými informacemi je pochopitelná. To koresponduje i s vyjádřením zástupce zkušenějších PO, že 

by ze strany PK očekávaly vyšší stupeň koordinace ještě před oficiálním předložením projektového 

záměru na MK (I2018_4).  

Ačkoliv jsou konkrétní postupy jednotlivých PO při projednávání projektových záměrů v detailu 

odlišné, dá se přesto usuzovat, že PK má informace o připravovaných projektech dostatečně včas na 

to, aby mohla zajistit jejich účelnou koordinaci napříč resortem kultury. Většina zástupců PO 

zmiňovala, že při přípravě projektových záměrů se nesetkali s rizikem duplicity svého projektu 

s projektem jiným. Někteří respondenti z řad PO uvedli, že byli upozorněni na věcnou/časovou 

návaznost svého projektu na projekt jiného žadatele v rámci resortu kultury.  

3.2.3 Metodika projektového řízení 

Jednotný systém projektového řízení v rámci resortu MK se řídí vedle dalších výše uvedených příkazů 

ministra kultury také Metodikou projektového řízení MK, která je určena pro příspěvkové organizace 

MK. První verze 1.0 platná od 1. 1. 2017, se kterou PO doposud pracovaly, prošla aktualizací 

prostřednictvím verze 2.0 Metodiky, jež je platná od 1. 3. 2018. Pro srovnání uvádíme pravidla 

popsaná tak, že kurzívou jsou vyznačeny změny, které se objevily v aktualizaci Metodiky (tj. verzi 2.0). 

Takto jednoduše jsou zaznamenána hlavní pravidla z verze 1.0 i 2.0 současně, a to z toho důvodu, aby 

bylo zřejmé, s jakými pravidly PO pracovaly a pracují a k čemu se tedy v rámci hodnocení Metodiky 

vyjadřovaly. Významnější změnou je například jednoznačné uložení povinnosti PO zřídit pro PK přístup 

do MS2014+ v roli „čtenář“ od počátku prací na projektu a dále jednoznačné určení odpovědnosti 

příjemce dotace za způsobilost výdajů.  

Metodika vymezuje: 

 základní systém řízení projektů,   

o projektovou strukturu vč. určení rolí a odpovědností jednotlivých jejích článků,  

o procesy a pravidla řízení typizovaného projektu realizovaného v resortu MK vč. řízení 

rizik projektu,  

o nakládání s projektovou dokumentací, 

 životní cyklus projektu, a to všechny fáze existence projektu od identifikace projektového 

námětu, přes realizaci projektu až po ukončení a udržitelnost projektu, kontrolu a audit 

projektu. 

Metodika (a celý jednotný standard projektového řízení v rámci resortu MK) se zaměřuje na oblast 

řízení projektů podpořených z ESIF, ostatní možnosti financování nejsou Metodikou upraveny, 

ačkoliv dané principy projektového řízení by byly aplikovatelné např. i na projekty spolufinancované 

v rámci jiných zdrojů (např. Norské fondy, národní granty, iniciativy Evropské komise, program 

Creative Europe atp.). Tyto jiné zdroje financování jsou aktuálně řešeny jinými odděleními, případně 

jinými pracovními týmy, se kterými jsou sdíleny potřebné informace (viz např. aktivní účast 

zaměstnanců zodpovědných za Norské fondy na MK na seminářích realizovaných PK). 

S ohledem na to, že oblast projektového řízení (a to obzvláště v rámci ESIF) není neměnná, 

předpokládá Projektová kancelář průběžné aktualizace a uzpůsobování Metodiky aktuálním 

potřebám a situaci. 
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Součástí metodiky jsou rovněž vzorové dokumenty a formuláře, které mají PO pomoci, nejsou však 

závazné (a to především u těch PO, kde je již z minulosti zaveden nějaký postup vč. konkrétní podoby 

daných dokumentů, jejichž obsah však musí věcně odpovídat požadavkům PK).  

a. Projektová struktura 

Metodika relativně podrobně vymezuje jednotlivé články řídicí struktury projektu, jejich role 

a odpovědnosti.4 Konkrétně se jedná o: 

 Řídicí výbor (ŘV) 

o byl jmenován příslušným náměstkem sekce pro každý projekt - aktualizace Metodiky: 

složení ŘV, jeho jmenování a nastavení jeho kompetencí je plně v gesci statutárního 

zástupce konečného příjemce dotace; 

o jeho odpovědností je monitorovat průběh projektových prací, zajistit plnění cílů 

a očekávání projektu a přispět k efektivní komunikaci a spolupráci v rámci resortu; 

o rozhoduje o klíčových otázkách realizace projektu (např. zajišťuje soulad projektu 

s cíli resortu MK, schvaluje výstupy projektu a plány dalších prací, akceptuje výstupní 

dokumenty, schvaluje Žádost o podstatnou změnu projektu, Zprávu o realizaci 

projektu a Žádost o platbu atp.) - aktualizace Metodiky: ŘV neschvaluje Zprávu 

o realizaci projektu a Žádost o platbu, ale kooperuje při jejich přípravě; 

o aktualizace Metodiky: ŘV nejméně 1x za 6 měsíců vyhodnocuje a aktualizuje Analýzu 

rizik, včetně případných návrhů opatření. V případě problémů a nejasností při 

realizaci projektu je eskalačním bodem ředitel OPŘIT; 

o scházel se min. 1x za 3 měsíce či častěji; aktualizace Metodiky: schází se dle potřeby 

a minimálně tak, jak má nastaveno pokynem statutárního zástupce konečného 

příjemce dotace. 

 Projektový tým 

o je výkonnou složkou projektu a plní úkoly dle schváleného harmonogramu projektu 

a pokynů ŘV; 

o členem je vždy projektový manažer (který je odpovědný za realizaci aktivit projektu, 

plnění harmonogramu a rozpočtu projektu) a dále pak zástupci jednotlivých liniových 

organizačních útvarů MK a případného externího dodavatele řešení projektu; 

o s PK komunikuje prostřednictvím projektového manažera, přičemž PK zajišťuje 

metodickou podporu projektových týmů; 

o zajišťuje např. zpracování projektové dokumentace, hlavní činnosti v projektu 

(plánování, operativní řízení, monitoring, reporting), koordinaci činností dodavatelů, 

eskalaci nevyřešených problémů na úroveň ŘV, vyhodnocení projektu při jeho 

ukončení atp. 

 Pracovní tým/týmy 

o zřizovány s ohledem na složitost a potřeby daného projektu. 

                                                           
4
 Oproti původnímu znění Metodiky dochází v její aktualizaci ke změně pozice statutárního zástupce PO 

a Řídicího výboru v rámci organizační struktury projektu. 
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Vedle této základní řídicí struktury projektů jsou v Metodice definovány i další role zapojené do 

realizace projektu, např. role předkladatele projektu, projektové kanceláře, projektového manažera, 

finančního manažera, manažera kvality atp. Přičemž mnohé z těchto rolí nejsou u menších projektů 

vyžadovány. Metodikou není stanoveno, co je za „menší projekt“ považováno, z fokusní skupiny na 

PK však vyplynulo, že se nejedná o opomenutí či metodickou nejistotu, ale o záměr. Je to dáno 

odlišným vnímáním velikosti a náročnosti projektů u různě zkušených příjemců.  

b. Procesy a pravidla projektu 

Jak Metodika sama uvádí, jsou v ní popsány procesy, které je nutné realizovat pro zajištění řízeného 

průběhu realizace projektu. 

Jako jeden z důležitých nástrojů projektového řízení jsou Metodikou určeny projektové porady, které 

mají zajistit splnění termínů realizace jednotlivých aktivit projektu a slouží k zadávání, řízení 

a kontrolování projektové práce. Porady probíhají na všech úrovních řízení projektu – ŘV (i jako 

mimořádná jednání ŘV/ kontrolní den projektu), projektového týmu, pracovního týmu. Výstupem 

jejich činnosti jsou zápisy. 

V rámci dané kapitoly Metodiky (7.4) jsou dále obecnější texty věnované řízení času v projektu (tj. 

definice činností, stanovení harmonogramu projektu atp.) a provázání řízení a monitoringu 

jednotlivých fází projektu (zaměřeno především na nutnost kontroly výstupů a dílčích výstupů 

projektu prostřednictvím akceptačních kritérií, zajištění informací o aktuálním stavu plnění cílů 

projektu). Metodika rovněž stanovuje doporučená pravidla schvalování úkonu či dokumentu 

v průběhu realizace projektu.  

Další část Metodiky se věnuje finančnímu řízení projektu, kde jsou však uvedena pouze obecná 

konstatování k nutnosti dodržovat pravidla financování projektů a zmíněny způsoby financování 

projektu. Naproti tomu požadavky stanovené k řízení rizik jsou konkrétnější. Vedle povinnosti 

identifikovat rizika je třeba rizika i řídit, monitorovat a vyhodnocovat. Řešena je i eskalace problémů. 

Metodika se relativně podrobně zabývá rovněž procesem řízením podstatných změn projektu. 

Velmi obecně je řešena dokumentace projektu, naopak vzorové značení dokumentů je specifikováno 

velmi podrobně. 

c. Životní cyklus projektu 

 Před realizací projektu – tato fáze má směřovat od identifikace příležitosti a vytvoření 

projektového námětu přes nalezení vhodného zdroje financování k vytvoření a schválení 

projektového záměru. V rámci této fáze se k projektu vyjadřují věcně příslušné útvary MK. 

Metodika požaduje, aby cíle projektu byly definovány jako SMART cíle. 

 Během realizace projektu – tato fáze je v Metodice omezena především na téma výběru 

externího dodavatele (jsou zde identifikovány především relevantní zákony, pravidla pro 

příjemce a příkazy ministra kultury, které stanovují požadované postupy pro zadávání 

veřejných zakázek), jen obecně je uvedeno téma samotné realizace projektu a řízení kvality. 

Podrobněji se Metodika věnuje tématu reportingu o stavu realizace projektu (status report 

projektu původně minimálně 1x měsíčně - v rámci aktualizace Metodiky je tento interval jen 

doporučením; definován je obsah takového reportu). 

 Ukončení a udržitelnost projektu – v této fázi dochází k akceptaci výstupů projektu 

a vytvoření především závěrečné zprávy, pro kterou je stanoven požadovaný obsah. 

Aktualizace Metodiky umožňuje tuto závěrečnou zprávu nahradit Závěrečnou zprávou 

o realizaci generovanou z MS2014+. 
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d. Audit a kontrola - Aktualizace Metodiky hovoří místo toho o metodické a kontrolní činnosti 

Tato kapitola se nejprve věnuje tématu auditů, které jsou prováděny Odborem interního auditu 

a kontroly (v souladu s plánem kontrolních úkolů ministerstva), a mimořádným kontrolám a auditům, 

které mohou provádět pracovníci OPŘIT. Metodika zde definuje odpovědnosti a činnosti subjektů 

vykonávajících kontroly a audit a možný předmět kontroly. Zmíněny jsou i kontroly z úrovně řídicího 

orgánu a dalších subjektů, které mohou provádět vnější kontrolu.  

Aktualizace Metodiky hovoří místo o auditu a kontrole především o metodické a kontrolní činnosti. 

Daná část Metodiky je přepracována, přesto výkon auditu a kontroly v resortu MK zůstává primárně 

na Odboru interního auditu a kontroly. Metodické a kontrolní činnosti zaměřené na řízení projektů 

mohou provádět na základě pověření i pracovníci OPŘIT, přičemž postupují dle Plánu kontrolních 

a metodických návštěv. Příslušný odbor MK může na základě Pověření schváleného ministrem kultury 

vykonat i mimořádný audit/kontrolu. Jsou zde rovněž definovány činnosti a odpovědnosti jednotlivých 

subjektů a předmět auditů, kontrol a metodických a kontrolních návštěv. 

Hodnocení Metodiky ze strany jejích uživatelů 

Zcela jasno mají všechny PO účastnící se rozhovorů v tom, že se musí vedle obecně platných právních 

předpisů (jako je zákon o zadávání veřejných zakázek atp.) a pravidel pro žadatele a příjemce daného 

operačního programu řídit relevantními příkazy ministra kultury (aktuálně především příkaz ministra 

kultury č. 20/2011), případně jinými závaznými resortními předpisy. Některé PO tato resortní pravidla 

transponovaly do vlastních interních pravidel používaných v rámci své organizace. Jiná situace je však 

ve vztahu k Metodice projektového řízení. 

Z uskutečněných rozhovorů vyplynulo, že všechny dotazované PO Metodiku znají, vnímají ji však 

odlišně. Ačkoliv byla Metodika vydána příkazem ministra jako pravidla závazná pro jednotný systém 

projektového řízení na MK (viz příkaz ministra č. 23/2017), sama PK pracuje s Metodikou (a to i vůči 

projektům PO) jako dokumentem, jehož některé požadované vzory mají doporučující charakter 

(například v případě, že organizace má své vlastní formuláře). Tato určitá nejednoznačnost v závaznosti 

pravidel pro projektové řízení v rámci resortu MK vede k tomu, že ne všechny PO si jsou zcela jisty, kdy 

a v jakém rozsahu je pro ně Metodika závazná. Někteří zástupci PO tak s Metodikou pracují jako 

s dokumentem doporučujícím, jiné PO si raději pro některé úkony v rámci řízení projektů vyjednávají 

s PK neformální dohody o specifických postupech. Někteří respondenti v rozhovorech zmínili, že 

v reálném řízení projektů je Metodika (a její přílohy) podpůrný a málo konkrétní dokument (I2018_4).  

Rovněž obsah Metodiky je vnímán ze strany PO různě. Pro některé PO je to dokument dostačující, 

neboť obsahuje základní principy projektového řízení, které vysvětluje jasně a jednoduše. Jiné PO však 

poukázaly na to, že Metodika je příliš obecná, čímž je pro zkušené PO zbytečná a pro nezkušené PO 

nesrozumitelná, neboť neobsahuje návody, konkrétní postupy pro konkrétní řešení situací, kterým PO 

při přípravě a především řízení svých projektů čelí. Dle jejich vyjádření by Metodika (či na ni navazující 

doplňující materiál) měla konkrétně stanovit termíny, příklady řešení atp., a to především k pravidlům 

a činnostem ve vztahu k ministerstvu jakožto zřizovateli. Vyzdvihována byla zejména problematika 

finančního řízení a toků mezi MK a PO, která je v gesci Odboru příspěvkových organizací.  

Tato zjištění potvrzuje i uskutečněné dotazníkové šetření. Celkově je metodika považována za 

přehlednou a srozumitelnou (obě kritéria hodnocena respondenty průměrnou známku 2). Rovněž 

relativně dobře je hodnocena míra detailu a užitečnost Metodiky (kritéria ohodnocena respondenty 

průměrnou známkou 2-). Z hodnocených kritérií vyšla nejhůře úplnost, která byla v průměru 

ohodnocena známkou 3. Nedostatky vidí respondenti například v chybějících detailech, a to 

především ve fázi realizace projektu a v chybějícím vymezení role MK a PO. Zmiňováno také bylo, že 
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Metodika v podobě, v jaké je, se nedá realizovat, neboť klade na PK velkou roli s velmi aktivním 

zapojením. Zároveň na příjemce klade Metodika velké kontrolní požadavky, které však nevedou 

k předcházení či řešení problémů. Tématem, které bylo respondenty víckrát zmíněno jako nejhůře 

zpracované, jsou změny projektu. Přesto mírná většina respondentů (58 % z respondentů, kteří téma 

dokázali posoudit) považuje Metodiku za nástroj, který PO MK pomáhá při přípravě a realizaci 

projektů. 

Graf 3 a Graf 4 

  
Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Dle vyjádření některých respondentů v rozhovorech je text příkazu ministra č. 20/2011 (i jeho 

připravovaná aktualizace) obecný. Konkretizací postupů by se mohla stát právě Metodika 

projektového řízení, která by daný příkaz doplnila a rozvedla do konkrétních příkladů a postupů. 

Ve vztahu ke konkrétním ustanovením, která obsahuje aktuální znění Metodiky, se jako nejčastěji 

zmiňované téma v rozhovorech objevil řídicí výbor. Ten je v podobě, v jaké byl v původní verzi 

Metodiky definován, dle některých dotazovaných PO neúčelný pro řízení projektů. Dle PO bylo 

nevhodně nastaveno především jeho složení, což se odráželo i do jeho fungování. Většina 

respondentů však disponovala informací, že v aktualizaci Metodiky se složení ŘV mění ve 

prospěch jeho vyšší účelnosti a funkčnosti.    

Fokusní skupiny byly využity jako nástroj pro prodiskutování možných úprav Metodiky, které 

vyplynuly z analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů. Navržená série úprav byla prodiskutována 

na fokusní skupině s PK, vybrané body také na fokusní skupině s PO, tam, kde je to relevantní, je také 

uvedena jejich reakce. Pouze potvrzená doporučení se objevují v kapitole 5. Konkrétně byly navrženy 

a diskutovány následující úpravy: 

- Jednoznačně stanovit, zda a v jakém rozsahu je Metodika (vzory / dokumenty) závazná a pro 

koho – např. jednoznačně stanovit, které části Metodiky či vzory dokumentů jsou závazné 

a které nikoliv, kde jsou možné výjimky a za jakých podmínek atp.  

o Fokusní skupina PK poukázala na to, že metodika je závazná, záměrně však není tak 

konkrétní, aby svazovala PO, kde mají nastaveny vlastní ověřené postupy. Fokusní 

skupina s PO potvrdila, že tento zdánlivý rozpor není vnímán jako problém. 

- Sladit pravidla a povinnosti s příkazem ministra č. 20/2011 (či s jeho novou podobou/ 

aktualizací), případně tyto dokumenty svázat např. tak, aby daný příkaz ministra stanovoval 

závazné postupy a lhůty a Metodika sloužila buď jako upřesnění a doplnění těchto postupů, 

případně byla doporučující nadstavbou obsahující obecná pravidla, vysvětlení postupů, 

příklady řešení atp. 
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o Fokusní skupina PK poukázala na to, že metodika je záměrně samostatně 

schvalovaným dokumentem, aby mohla být flexibilním pracovním nástrojem, který 

může být snáze schvalován. Toto doporučení je proto neopodstatněné. 

- PK pro projekty připravované a realizované přímo MK (nikoliv projekty PO) zajišťuje roli 

předkladatele, tyto projekty následně řídí a administruje. Bylo by proto vhodné Metodikou 

tuto problematiku upravit a jednoznačně stanovit, že PK není pouze podporou pro PO, ale 

sama projekty realizuje a při jejich realizaci se rovněž řídí Metodikou (což je plně v souladu se 

zněním příkazu ministra kultury č. 23/2017). V některých činnostech PK uvedených 

v Metodice se totiž prolínají činnosti zajišťované směrem k PO, jinde jsou to činnosti směrem 

k celému resortu kultury, tj. i přímo vůči MK samotnému.  

o Z fokusní skupiny PK vyplynulo, že PK sice projekty MK také připravuje, při jejich 

realizaci však vůči MK vystupuje jako vůči kterémukoli jinému příjemci. Toto 

doporučení je proto neopodstatněné. 

- Definovat menší projekt, pro který není požadováno např. zřízení některých článků řídicí 

struktury. 

o Na fokusní skupině PK bylo vysvětleno, že tato hranice byla nastavena vágně 

záměrně. Reflektuje různou míru zkušenosti PO – méně zkušené PO potřebují pomoci 

i s relativně nízkorozpočtovým projektem, více zkušené PO mohou řešit i projekty 

s větším rozpočtem podle svých postupů, pokud si je dokáží při metodické návštěvě 

obhájit. 

- Více specifikovat jaké informace a v jakých termínech mají být ze strany PO (případně útvarů 

MK) předávány PK tak, aby měla např. data pro monitorování, evaluační činnost atp. Tyto 

informace sice vyplývají z jiných příkazů ministra kultury, ale pro přehlednost se jeví jako 

přínosné sloučit povinnosti k reportování a monitorování do jednoho dokumentu (ideálně 

právě do Metodiky). 

o Na fokusní skupině s PK bylo odsouhlaseno, že může být užitečné zpracovat 

přehledný harmonogram. 

- Konkretizovat některé postupy, uvést příklady řešení atp. Doplnit postupy především k fázi 

realizace projektu, zejména pak rozpracovat oblast finančního řízení a toků mezi MK a PO. 

o Na fokusní skupině s PK bylo odsouhlaseno, že by bylo vhodné metodiku zpracovat 

interaktivnější formou, aby bylo možné proklikat se na konkrétní aktuální materiály. 

To vítali i účastníci fokusní skupiny s PO. Oblast finančního řízení a toků bude řešena 

samostatným metodickým pokynem, Odboru příspěvkových organizací. 

3.2.4 Metodická podpora při přípravě a realizaci projektů 

Dle vlastního vnímání PK je hlavním cílem poskytované metodické podpory nejen pomoci 

příspěvkovým organizacím při přípravě a realizaci konkrétních projektů, ale i naučit PO efektivnímu 

a řádnému projektovému řízení, pomoci jim osvojit si potřebné postupy, aby při realizaci dalších 

projektů byly soběstačnější. Konkrétní přístup PK k dané PO je však velmi individuální a liší se tak, jak 

se liší samotné PO. Některé PO jsou schopny projekt připravit a realizovat téměř bez pomoci, jiné 

potřebují významnou pomoc. 
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Vedle výše již hodnocené Metodiky jsou ze strany PK příspěvkovým organizacím poskytovány i jiné 

formy metodické podpory, jedná se především o následující: 

- při přípravě projektu 

o monitoring výzev ESIF a s tím spojené hledání finančních příležitostí, 

o konzultace a pomoc při tvorbě projektového námětu a záměru, 

o konzultace a pomoc při tvorbě žádosti o podporu, 

o konzultace a pomoc při komunikaci s řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem 
během předkládání a schvalování projektu, 

- při realizaci projektu 

o konzultace a pomoc při přípravě změny projektu, 

o konzultace a pomoc při přípravě zpráv o realizaci, 

o konzultace a pomoc při přípravě žádosti o platbu, 

o konzultace a pomoc při přípravě a realizaci veřejných zakázek,  

o konzultace a pomoc při komunikaci s řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem 
během realizace projektu, 

o konzultace a pomoc v oblasti finančního řízení projektu (vč. např. refundace faktur), 

o konzultace a pomoc v oblasti publicity projektu, 

- během udržitelnosti projektu 

o konzultace a pomoc při řešení udržitelnosti projektu, 

- při kontrole/auditu projektu 

o konzultace a pomoc před, během či po kontrole/auditu projektu, 

- informování a vzdělávání v oblasti projektového řízení 

o toto téma je více rozebráno v samostatné části níže (kapitola 3.2.5). 

PK spatřuje svoji hlavní přidanou hodnotu především např. v zabezpečení potřebného vzdělávání PO 

v oblasti projektového řízení (konkrétním příkladem může být např. seminář zrealizovaný ve 

spolupráci s Nejvyšším kontrolním úřadem), v poskytování konzultací k připravovaným veřejným 

zakázkám a poskytování zpětné vazby k řízení projektu obecně. 

Z uskutečněných rozhovorů vyplynulo, že metodická pomoc je ze strany PO využívána v různé míře. 

Všechny PO účastnící se rozhovorů využívají metodickou pomoc v těch oblastech, kde je to navázáno 

na povinnost předložit nějaký dokument na MK, resp. PK. Jedná se především o povinnost předkládat 

projektový záměr a zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám. K těmto dokumentům PK vznáší svá 

doporučení a PO s nimi dále pracují. Zpravidla se jedná o doporučení, která PO považují za přínosná 

a relevantní, nejedná se však o „alibi“ pro PO, neboť konečnou odpovědnost stále nese PO.  

Jiná situace je u dalších témat, kde PK může poskytovat svoji metodickou podporu. Zkušenější 

žadatelé z řad PO využívali dle vlastního vyjádření metodickou pomoc doposud spíše méně, naopak 

méně zkušení žadatelé se na PK se svými dotazy obrací častěji. To je zcela v souladu s vyjádřením 

zástupce PK, dle kterého metodickou podporu využívají spíše méně zkušené PO, především 

„prvopříjemci“ (I2018_2). Obě skupiny PO (zkušení i ti méně zkušení) se však shodují, že množství 

dotazů a žádostí o metodickou pomoc se může s postupem vývoje realizace jejich projektů zvýšit.  
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K obdobným závěrům je možné dospět i na základě uskutečněného dotazníkového šetření. Ve fázi 

přípravy projektů byla metodická pomoc využita nejčastěji při tvorbě žádosti o podporu (uvedla to 

1/3 respondentů) a při komunikaci s ŘO/ZS (uvedeno 1/4 respondentů). Některé PO metodickou 

podporu v této fázi doposud nevyužily. Během realizace projektů byla metodická podpora využita 

nejčastěji při tvorbě a realizaci veřejných zakázek (uvedla to téměř 1/2 respondentů) a i v této fázi 

byla často využívána podpora při komunikaci s ŘO/ZS (dle 1/4 respondentů). Několik respondentů 

uvedlo, že podporu během fáze realizace projektu jejich PO doposud nevyužila (zřejmě s ohledem na 

stav realizace daných projektů). 

PO, které využívají metodickou pomoc více, v rozhovorech kvitovaly, že PK řeší vznesené dotazy 

obratem. Z dotazníkového šetření však vyplynulo, že právě rychlost odezvy ze strany PK je 

nejproblémovějším parametrem metodické podpory. Toto kritérium bylo v průměru ohodnoceno 

známkou 3. Uživatelé této služby poskytované ze strany PK vidí problém především ve velkém 

množství požadavků a projektů, ke kterým se metodická pomoc váže. Ostatní sledovaná kritéria 

metodické podpory byla hodnocena mnohem příznivěji. Relevance, srozumitelnost i úplnost 

poskytnutých informací byly ohodnoceny v průměru známkou 2. Nejlépe byla vnímána vstřícnost PK 

při komunikaci, která byla ohodnocena průměrně známkou 1,7, tj. „lepší dvojka“. Celkově byla 

metodická podpora poskytovaná ze strany PK považována za nápomocnou při přípravě a realizaci 

projektů ze strany 1/2 respondentů, přičemž jako přínosnou ji vnímali téměř všichni respondenti 

z řad méně zkušených PO. 

Graf 5 a Graf 6 

  
Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno MPSV v 9-10/2017, vyplynulo, že klienti PK využili 

nejvíce podporu PK při přípravě projektových záměrů (4 z 5 respondentů), přičemž přínos PK zde byl 

hodnocen jako vysoký. Z šetření MPSV rovněž vyplynulo, že klienti PK vnímali v některých případech 

významný příspěvek PK k definování cílů projektu, nastavení provázanosti jeho aktivit, výstupů 

a dopadů. Hodnocení podpory ze strany PK bylo jejími klienty vnímáno jako kladné, případně nebyla 

s ohledem na malou dosavadní zkušenost respondentem hodnocena. 

Z dotazníkového šetření realizovaného pro tuto zprávu vyplynul zajímavý podnět, podle kterého by 

každý projekt mohl mít na PK přiděleného svého „garanta“, se kterým by kontaktní osoba z PO mohla 

vše k danému projektu komunikovat, a to po celou dobu realizace projektu. Takovýto přístup by 

znamenal, že všechny informace k danému projektu by byly soustředěny u jedné osoby zastupující 

PK, což by mohlo usnadnit a urychlit komunikaci mezi PO a PK a řešení problémů spojených s daným 

projektem. Zástupci PK jej však nepovažují za vhodný a poukazují na tematické zaměření jednotlivých 

zaměstnanců PK, díky kterému mohou pomáhat s administrací erudovaněji. Současně však mají 

všichni zaměstnanci přístup díky sdílení dat o projektech ke všem informacím a mohou na případné 

problémy v daném projektu nahlížet v celé jejich šíři. 
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Tento přístup PK nepřímo potvrzuje i to, že nad rámec kritérií sledovaných dotazníkovým šetřením 

byla v rozhovorech informanty oceněna vysoká odbornost členů týmu PK a specializace každého 

z nich. Pokud jde o komunikaci vůči dalším subjektům, některé PO v rozhovorech ocenily 

komunikační aktivity MK (PK) vůči ostatním ministerstvům při řešení problémů, které se 

projektového řízení týkají (např. komunikace ve věci fungování MS2014+, NEN atp.). 

Novinkou v oblasti metodické podpory jsou dle vyjádření zástupce PK od léta 2018 metodické 

a kontrolní návštěvy, jejichž účelem je účast PK v místě realizace projektu, v rámci kterých bude ze 

strany PK vysvětlována Metodika a rovněž budou zodpovídány otázky, které budou v daný okamžik 

pro PO aktuální. 

Fokusní skupina s PO ukázala, že někteří žadatelé / příjemci si nejsou vědomi intenzity, se kterou je 

PK ochotna řešit otázky spojené s projektovým řízením. Informanti hloubkových rozhovorů však ve 

shodě kvitují nasazení členů PK (např. I2018_3), 20 % respondentů dotazníkového šetření uvedlo, že 

ve fázi realizace projektu je v kontaktu s PK i několikrát týdne – viz graf č. 9. Míra, s jakou je 

metodická pomoc poptávána, je proto interpretována jako osobní přístup zástupců PO, možnost 

metodické pomoci je jasně deklarovaná, jen je třeba tuto nabídku patřičně využít. 

3.2.5 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti projektového řízení – semináře, workshopy, školení 

Dle informací získaných ze zpráv o realizaci se první seminář v rámci aktivit hodnoceného projektu 

zaměřený na téma projektového řízení (konkrétně na Metodiku projektového řízení) uskutečnil již 

v dubnu 2016. Další seminář se uskutečnil v prosinci 2016 a od té doby jsou semináře pořádány 

relativně pravidelně (do listopadu 2018 bylo zrealizováno celkem 15 akcí). Součástí seminářů je 

i formální ověření získaných znalostí, na jehož základě je následně vystaveno potvrzení o kvalifikaci. 

Standardní součástí seminářů je i zjišťování spokojenosti účastníků, v rámci kterého se účastníci 

seminářů mohou vyjádřit k organizaci semináře, ale především i k jeho odbornosti, užitečnosti atp., 

mohou vznést své připomínky a náměty.  

K 6. listopadu 2018 bylo prozatím podpořeno v různé míře 218 osob, přičemž 18 osob splnilo 

minimální hranici pro to, aby byly zahrnuty mezi jednotky splněného indikátoru 60000 Celkový počet 

účastníků (interní statistiky PK). 

Jak vyplynulo z rozhovorů, zástupci PO se vzdělávání, které PK zajišťuje, pravidelně účastní. 

Z dotazníkového šetření však vyplývá, že ne všechny PO se účastní všech seminářů, které PK pořádá. 

Za přínosnější byly respondenty a informanty (tedy jak v rozhovorech, tak v dotazníkovém šetření) 

považovány semináře, kde byly probírány konkrétní příklady a postupy a kde byla možnost 

konzultací s lidmi z praxe (např. se zástupci NKÚ). Jako nejužitečnější semináře byly v dotazníkovém 

šetření označeny semináře Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů souvisejících 

s projekty ESIF a Seminář k metodickým pokynům k řízení projektů z ESIF. 

Zástupci PO rovněž vyzdvihli semináře jako příležitost pro setkání se zástupci PK a pro řešení otázek, 

kterým PO v době konání semináře čelily (např. finanční toky mezi PO a MK). Z toho důvodu považují za 

velmi přínosné, pokud se seminářů účastní jak zástupci PK, tak zástupci Odboru příspěvkových organizací. 

Z dotazníkového šetření navíc vyplynulo, že respondenti oceňují ucelenost a komplexnost informací, 

některým respondentům však chybí dostatečné množství příkladů z praxe a konkrétních příkladů chyb. 

Z celkového pohledu PO vnímají semináře jako nástroj, který jim při přípravě a realizaci projektů 

pomáhá. A zřejmě také proto převážná většina respondentů (80 %) dotazníkového šetření vyjádřila 

ochotu účastnit i dalších seminářů, které PK pořádá. Respondenti, kteří byli spíše skeptičtější, se 

označovali za spíše zkušenější žadatele / příjemce, ačkoli to neplatilo absolutně. 
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Graf 7 a Graf 8 

  
Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Z hlediska témat, která by PO uvítaly na seminářích, byl zaznamenán do značné míry odlišný pohled 

zkušenějších a méně zkušených respondentů. Jsou však i témata, která zajímají shodně všechny PO, 

jak je patrné ze schématu níže. Spojovacím článkem jsou kromě uvedených témat také dobrá praxe, 

konkrétní doporučení a postupy. 

Obrázek 1 Témata vzdělávacích aktivit poptávaná PO 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

3.2.6 Nástroje používané pro projektové řízení – SW a webové stránky PK 

SW 

PM Portál, software projektového řízení, vznikl v rámci předchozího projektu, na který projekt Rozvoj 

a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky navázal. Původně byl zamýšlen 

jako nástroj pro shromáždění veškerých informací o projektech a pro řízení projektů, situace 

v programovém období 2014 – 2020 se však změnila a PK má jako čtenář u všech projektů přístup do 

MS2014+. Pro PO by znamenalo doplňování informací do PM Portálu v podstatě duplicitní práci, 

neboť tytéž informace by byly povinny vkládat do MS2014+ i do PM Portálu.  

PM Portál je aktuálně PK využíván primárně pro archivaci. Aktuálně PK usiluje o to, aby bylo možné 

používat jej i jako manažerský nástroj, který by umožnil sledování termínů a úkolů.  

V rámci fokusní skupiny bylo diskutováno doporučení evaluátora, zda by nebylo možné získat přístup 

do MS2014+ tak, aby se tento systém mohl využívat i jako manažerský nástroj. Podle účastníků 

fokusní skupiny s PK tomu však brání nastavení MS2014+, které není otevřeno externím subjektům. 

Tato aktivita bude patrně předmětem příští žádosti o změnu.  
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Webové stránky PK 

Projektová kancelář spravuje veřejně přístupné webové stránky http://projektovakancelar.mkcr.cz, 

kde jsou jednak umístěny informace o projektové kanceláři, vybrané příkazy ministra kultury, 

Metodika projektového řízení MK, přehled výzev jednotlivých relevantních operačních programů, 

odpovědi na často kladené otázky, informace z uskutečněných seminářů atp. 

Z rozhovorů vyplynulo, že všichni dotazovaní zástupci PO vědí o existenci těchto webových stránek. 

Jednotlivé PO je však vnímají různě. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že webové stránky jsou 

zdrojem informací jen pro cca polovinu respondentů. Některé PO považují webové stránky PK za 

zdroj či přehled informací k metodickému prostředí projektového řízení v rámci resortu kultury, jiné 

je považují spíše za přehled již uskutečněných činností PK a nenacházejí tu žádné informace, které by 

neměly z jiných zdrojů. Ti respondenti dotazníkového šetření, kteří webovky používají, je hodnotí 

z pohledu přehlednosti, srozumitelnosti i užitečnosti informací průměrnou známkou 2. Respondenti, 

kteří webovky nepoužívají, to dělají především z toho důvodu, že využívají jiné informační zdroje. Jen 

jeden respondent uvedl, že obsah webových stránek je pro projekty jejich PO neužitečný. 

Graf 9 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Z rozhovorů vzešel podnět na rozšíření stávající podoby webových stránek PK. Jednak by webové 

stránky mohly sloužit jako nástroj pro e-learning (což by pro PO mohlo znamenat nejen možnost 

vlastního řízení času na vzdělávání v oblasti projektového řízení, ale zároveň by to umožnilo 

vzdělávání širšího počtu zaměstnanců PO) a dále také jako interaktivní knihovna, kde by byly 

jednotlivé dokumenty PK provázány se souvisejícími interními, ale i obecnými předpisy. 

Z dotazníkového šetření pak vyplynul podnět, že by webové stránky mohly být doplněny o kontakty 

na pracovníky PK s jejich specializací. 

3.2.7 Monitoring a evaluace v oblasti projektového řízení 

Součástí standardního řízení každého projektu i celého projektového řízení (v tomto případě napříč 

resortem MK) by měl být i monitoring a evaluace, tj. vyhodnocování, a to jak po stránce věcné, tak 

procesní, přičemž monitoring je jedním ze základních zdrojů dat pro takovou evaluaci. 

Evaluační činnost projektového řízení je v tomto případě zajišťována prostřednictvím samostatné 

aktivity evaluace, v rámci které vzniká i tato průběžná zpráva. V průběhu realizace projektu Rozvoj 

a provoz projektové kanceláře MK ČR by mělo vzniknout celkem 6 evaluačních zpráv (více viz první 

průběžná evaluační zpráva). 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/
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Dle informací získaných během rozhovorů i z dotazníkového šetření získává PK od PO informace 

o projektech z několika zdrojů. Jeden zdroj informací je navázán na příkaz ministra č. 20/2011, na 

základě kterého PO vyplňují a na MK předkládají jednak Formulář č. 1 (projektový záměr), a dále pak 

kvartálně Formulář č. 2, který obsahuje informace o stavu realizace daného projektu. 

Další informace o projektech získává PK prostřednictvím MS2014+, kde má u jednotlivých projektů 

přidělenou roli „čtenář“, a může tak na jednotlivé projekty kdykoliv nahlížet a získávat tak potřebné 

informace. Jelikož však je v MS2014+ velmi mnoho informací, které se často doplňují a mění, zasílají 

PO dle vlastního vyjádření na centrální kontaktní mailovou adresu PK (projektovakancelar@mkcr.cz) 

informaci o změnách projektů (print screen z MS2014+). Rovněž jsou ze strany PO na PK předávány 

informace o výsledku hodnocení projektů či o případném stažení projektu. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že během přípravy projektu jsou nejčastěji předávanými či 

sdílenými dokumenty žádost o podporu, projektový záměr a podklady pro prezentaci projektu. 

Během realizace projektu jsou to pak informace o stavu realizace projektu (Formulář č. 2), 

dokumentace k veřejným zakázkám a žádost o platbu. Jak při přípravě, tak při realizaci projektu jsou 

využívány různé způsoby sdílení informací a komunikace (formální i neformální), přičemž nejčastěji 

je to skrze MS2014+ a prostřednictvím emailové komunikace. Nejvíce (40 %) respondentů uvedlo, že 

jejich PO komunikovala během přípravy projektu s PK 1-2x za měsíc. Obdobná situace nastává 

i během realizace projektů, rozdíl však je v tom, že během realizace projektů byla komunikace s PK 

u některých PO ještě intenzivnější (komunikaci jednou týdně či několikrát týdně uvedla více jak 1/3 

respondentů, zatímco tuto intenzitu komunikace během přípravy projektů uvedla jen cca 1/4 

respondentů). S ohledem na stav realizace projektů v době konání dotazníkového šetření se 

k intenzitě komunikace během realizace projektů nemohli někteří respondenti ještě vyjádřit. 

Graf 10 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Zátěž spojenou s předáváním informací považovali respondenti dotazníkového šetření ve 40 % za 

vysokou, pro 25 % respondentů je zátěž přiměřená a 20 % respondentů nedokázalo míru zatížení 

posoudit, jen 13 % respondentů ji považovalo za nízkou.  

 

mailto:projektovakancelar@mkcr.cz
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Pouze 1/4 respondentů se domnívá, že ví, k čemu PK informace používá. Ve vazbě na toto zjištění se 

jeví jako vhodné seznámit PO s účelem poskytování informací. Pokud PO budou spatřovat 

relevantnost v poskytování daných informací PK a více se s touto svoji povinnosti ztotožní, povede to 

nejen k hladší komunikaci a spolupráci mezi PK a PO, ale pravděpodobně i ke snížení míry vnímané 

zátěže spojené s předáváním informací. 

Graf 11 a Graf 12 

  
Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Některé PO v rozhovorech upozornily, že informace zaslaná na centrální mailovou adresu PK se ne 

vždy dostane ke správnému zaměstnanci PK. Z tohoto důvodů tyto PO raději zasílají dané informace 

zároveň i na mailovou adresu daného pracovníka PK, o kterém se domnívají, že k němu daná agenda 

spadá.  

Metodika projektového řízení stanovuje další nástroje pro monitorování projektů. Jedním z takových 

nástrojů je např. tzv. status report projektu, což je varianta pro formulář č. 2, poněkud podrobnější. 

Je na příjemcích, pro který nástroj se rozhodnou, v praxi všichni aktuálně posílají Formulář č. 2. 

Formulář č. 2 se zasílá ve frekvenci jednou za 3 měsíce. 

PK může informace o stavu projektů získávat rovněž prostřednictvím účasti na komisích k veřejným 

zakázkám. Dle vyjádření zástupce PK se aktuálně předpokládá účast PK v komisích, kde bude vybírán 

generální dodavatel staveb, je plánováno rozšíření i na další veřejné zakázky.  

3.2.8 Administrativní kapacita PK 

Projektová kancelář v současné době působí jako jedno z oddělení v rámci OPŘIT, přičemž již dříve 

byla vyjednána změna spočívající v přechodu daných služebních míst spadajících do působnosti 

zákona o státní službě na pracovní místa obsazovaná dle zákoníku práce. Zaměstnanci PK jsou tedy 

pod zákoníkem práce. Přesun PK do působnosti zákoníku práce umožnil rychlejší obsazení pracovních 

pozic. Přesto se PK potýká s relativně vysokou fluktuací zaměstnanců. Aktuálně (k 12/2018) čítá PK 

8 zaměstnanců a 5 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti. 

Od samého počátku zahájení činnosti PK dochází k rozvoji znalostí členů PK, a to např. účastí na 

seminářích (pořádaných např. řídicími orgány operačních programů) a konferencích (a to 

i mezinárodních). Tyto poznatky jsou následně promítnuty do metodické a administrativní podpory 

řízení projektů resortu MK. 

Z rozhovorů nevyplynulo, že by PO vnímaly personální kapacity PK a jejich fluktuaci jako zásadní 

problém. Tento problém je však výrazněji pociťován pracovníky PK samotné.  
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3.2.9 Očekávání od projektu a naplnění těchto očekávání 

a. Očekávání PK 

Z rozhovorů vyplynulo, že projektová kancelář vnímá svoji úlohu především v přispění k efektivitě 

řízení projektů a vynakládání finančních prostředků, a to dle standardizovaných pravidel. K tomu je 

třeba, aby poskytovala své služby řádně, pomáhala příspěvkovým organizacím při přípravě a realizaci 

projektů a zároveň jim umožnila co nejjednodušší osvojení principů řádného projektového řízení. 

Aktivity PK by měly napomoci rozumné a zvládnutelné úspěšné realizaci projektů s řádnou auditní 

stopou, minimem negativních zjištění a nálezů při kontrolách a auditech, a to od fáze přípravy 

projektu, přes jeho realizaci až do fáze udržitelnosti či dokonce až za ni. 

PK proto vidí svoji roli jednak v metodické pomoci a v přímém kontaktu zřizovatele s příjemcem 

z řad PO, ale rovněž se vnímá do určité míry jako realizátor ministerských projektů. 

b. Očekávání PO MK 

Z analýzy uskutečněných rozhovorů se zástupci PO se dá vyvodit, že z obecného hlediska je vznik 

a existence PK ze strany PO vnímána velmi pozitivně, ačkoliv někteří zástupci PO zmiňovali, že 

očekávali vznik PK dříve. Se vznikem PK získaly PO kontaktní bod, styčného partnera, na kterého se 

PO mohou obrátit, řeší-li nějaký problém týkající se projektů, a to již od vzniku projektové myšlenky 

(projektového námětu či záměru). Před vznikem PK musely PO ad hoc hledat na MK vhodný útvar, či 

dokonce konkrétního pracovníka, se kterým by mohly svůj problém vyřešit. Se vznikem PK se situace 

velmi změnila, PO se mohou obrátit na PK, která vznesený dotaz zodpoví, případně odkáže na 

správného pracovníka v rámci MK. Dle vyjádření některých PO je PK zároveň prostředníkem mezi 

nimi a MK, který pomáhá ostatním útvarům MK vysvětlovat projektové potřeby. Tímto je naplňováno 

hlavní očekávání, které PO od PK mají. 

PO však zároveň poukázaly na to, že s postupem realizace jejich projektů bude zřejmě docházet 

i k posunu jejich potřeb vůči PK. Neodvažují se proto zatím přínos PK a naplnění svých očekávání od 

existence PK z širšího hlediska hodnotit. Přesto za hlavního klienta PK považují některé PO 

ministerstvo samotné, nikoliv sebe. Dle jejich názoru je úkolem PK shromažďovat informace 

o projektech, aby MK mělo dostatečný přehled, co se v resortu kultury děje. Naopak jiné PO (a to 

především ty menší) považují za hlavního klienta služeb PK právě PO, ačkoliv si uvědomují, že PK 

musí řešit i vlastní (ministerské) projekty. Zástupci větších PO vnímají aktivity PK především jako 

službu pro menší, méně zkušené PO, neboť větší PO mají vyčleněné kapacity, které jim umožňují 

pokrýt širší spektrum projektových činností (vč. např. monitoringu výzev či metodické podpory pro 

jednotlivé projektové manažery).  

Z dotazníkového šetření po zobecnění vyplývá, že respondenti, kteří očekávali pomoc a podporu při 

přípravě a realizaci projektů, mají dojem, že jsou jejich očekávání plněna. Naopak ti, kteří očekávali 

pomoc s administrací projektu, příklady z praxe či zrychlení procesů v rámci ministerstva, vidí svá 

očekávání spíše jako nenaplněná. Celkově vidí svá očekávání jako naplněná či spíše naplněná 8 z 15 

respondentů (53 %). Za pozitivní se dá považovat, že respondenti, kteří vnímají své organizace jako 

nezkušené či méně zkušené, hodnotí svá očekávání jako spíše naplněná. U zkušenějších PO je 

hodnocení naplnění jejich očekávání nejednoznačné. 

V průběhu jednoho z rozhovorů zazněla obava z toho, jaký bude osud PK po ukončení daného 

projektu, v rámci kterého PK vznikla a je provozována. Aktuálně mají PO partnera, se kterým mohou 

řešit problémy a otázky spojené s přípravou a realizací projektů. Pokud by však činnost PK byla 

ukončena, ocitly by se PO (dle slov jednoho z respondentů) „ve vakuu“ (I2018_4).  
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Při porovnávání situace před vznikem PK a po vzniku PK vyzdvihovaly PO při rozhovorech zásadní 

rozdíl – před zřízením PK se nedalo moc hovořit o koordinaci projektů a už vůbec ne o podpoře pro 

PO, nyní toto vše existuje. Pro mnohé PO je pomoc ze strany PK nástrojem, jak se vyvarovat chybám 

v projektech. 

Efekty existence PK vnímané ze strany PO 

V rámci dotazníkového šetření se respondenti vyjadřovali rovněž k míře administrativního zatížení, 

které je na PO kladeno nad rámec požadavků ŘO/ZS. Z těch respondentů, kteří tuto míru dokázali 

posoudit (12 z 15), ji téměř 60 % hodnotí jako vysokou a zbytek jako přiměřenou. Žádný 

z respondentů nevnímá zátěž jako nízkou. Pouze 13 % respondentů se domnívá, že díky PK došlo ke 

snížení administrativní zátěže spojené s přípravou a realizací projektů, cca polovina respondentů se 

domnívá, že k tomu efektu nedošlo.  

Graf 13 a Graf 14 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Pozitivně se dá hodnotit, že 40 % respondentů se domnívá, že se vznikem PK došlo k zintenzivnění 

komunikace s resortem kultury (20 % respondentů nevnímá žádnou změnu a 40 % respondentů to 

nedokáže posoudit). Dalším pozitivním závěrem je, že cca polovina respondentů se domnívá, že 

vlivem aktivit PK se zvýšily jejich kompetence v oblasti projektového řízení. 

Graf 15 a Graf 16 

  

Zdroj: dotazníkové šetření, květen 2018 

Za silnou stránku zřízení a provozování PK považují PO především poskytování metodické podpory 

a poradenství. Slabou stránkou je pak dle některých respondentů z řad PO například velké množství 

projektů, které PK řeší, a s tím spojená nižší rychlost zpětné vazby na vznesené požadavky PO. 
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PO by PK doporučily např. větší metodickou pomoc při zpracování žádosti o podporu a soustředit se 

více na podporu než kontrolu. Pokud jde o systém koordinace projektů napříč resortem, PO 

doporučují např. pružnější komunikaci mezi odbory MK, nastavení jasného systému vč. lhůt, práv 

a povinností, používat jednotné dokumenty, shodné postupy a podpořit společnou tvorbu projektů 

napříč PO. 

V rámci obou fokusních skupin bylo téma administrativní zátěže PO intenzivně diskutováno. Fokusní 

skupina PK zastávala názor, že požadavky PK skutečně nejsou přemrštěné, že systém nastavili tak, 

aby jednak reflektoval již zaběhlé praktiky (Formulář č. 1 a Formulář č. 2), aby nenutili PO 

k duplicitnímu výkaznictví (tomu napomohla role čtenáře povinně stanovená pro PK), ale aby 

současně měli všechny podstatné informace aktualizované (zejm. čtvrtletní sběr dat pro plánování 

potřeb a plánování financí podpořených z ESIF, print screen při zadávání změn). Oproti tomu 

z fokusní skupiny s PO vyplynulo, že příčiny tohoto problému spočívají především v rezortně 

nekoordinovaném přístupu. Na různých odborech jsou vyžadovány odlišné informace, chybí soulad 

požadavků, a přitom musí PO vycházet pouze z několika málo dokumentů, kde jsou pevně nastavené 

kategorie. Nesoulad je i časový, protože někde jsou vyžadovány údaje za kalendářní rok (např. 

účetnictví, výkaznictví pro MK), někde se zohledňují etapy projektu, jinde je to navázáno na žádosti 

o platbu. To může vést i k chybám, protože o jednom projektu podávají informace několika různými 

způsoby. Další nesoulad souvisí s dlouhým obdobím mezi tím, kdy vyjde právní akt a kdy se poskytuje 

rozhodnutí o poskytnutí dotace: příjemce musí zpracovat doplňující informace pro rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které ale musí odrážet fakta z doby vydání právního aktu, takže zpracovává 

údaje retrospektivně a musí uvádět informace, které už třeba nemusí být aktuální. V jeden okamžik 

musí vykázat současně stará i aktuální data OPŘIT. Pokud je PO příjemcem i dotací administrovaných 

jinými odbory, pak řeší jiný systém vykazování, navíc další (a jiné požadavky) mají řídicí orgány či 

Ministerstvo financí. Další slabé místo se týká procesů spojených s uvolňováním prostředků. 

Současná praxe vyžaduje žádat o platbu na dvou místech – na řídicím orgánu a na MK, které 

prostředky uvolňuje.  

Řešení, které by mohlo přispět ke zlepšení situace, není jednoduché a přesahuje rámec tohoto 

projektu primárně zaměřeného na ESIF a této evaluace. Podle názoru PO, který zazněl na fokusní 

skupině, by pomohlo, pokud by vznikl jednotný systém projektového řízení pro celý rezort, který by 

zastřešoval veškeré dotační tituly MK. PO jsou spokojeny s nově zavedenou tabulkou pro čtvrtletní 

sběr pro plánování potřeb a plánování financí podpořených z ESIF, považovaly by za užitečné pro 

všechny strany, pokud by ji využívaly i jiné odbory. 
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4 Závěry – odpovědi na evaluační otázky5 

EO 0 - Jaké jsou hlavní hodnotitelné ukazatele o fungování projektu a jeho aktivit?  

Evaluační podotázka: Jaké jsou hlavní hodnotitelné ukazatele o fungování projektu a jeho 

aktivit? Jaké jsou jejich aktuální hodnoty? 

Hodnotitelnými ukazateli o fungování projektu a jeho aktivit jsou parametry, které indikují, jak 

projekt funguje, zda jeho aktivity směřují k naplňování cíle, zda a do jaké míry jsou cíle projektu 

naplňovány. Tj. souhrnně může jít o ukazatele na úrovni výstupů, výsledků i dopadů. S ohledem na 

charakter projektu a jeho cílů není možné a ani účelné všechny takovéto hodnotitelné ukazatele 

kvantifikovat. Kvantifikace je provedena jen tam, kde je to vhodné, u ostatních hodnocených 

ukazatelů je uveden slovní (kvalitativní) popis, případně kombinace kvantifikované hodnoty 

a slovního popisu. 

Jako vhodné byly vybrány hlavní a rovněž i zjistitelné ukazatele (příp. měřitelné), které o projektu 

a naplňování jeho cílů dokáží vypovědět nejvíce. Specifikace těchto ukazatelů a jejich výchozích 

hodnot (tzv. baseline) jsou stanoveny níže, a to především na základě obsahové analýzy informací 

z hlavní projektové dokumentace (především žádosti o podporu, zpráv o realizaci), provedených 

hloubkových rozhovorů se zástupci PK i PO a uskutečněného dotazníkového šetření. 

Zatímco kvantitativní ukazatele by měly být sledovány v rámci pravidelného monitoringu projektu 

(přičemž některé z nich odpovídají či navazují na indikátory specifikované v žádosti o podporu 

hodnoceného projektu), informace o dosažených hodnotách především ukazatelů kvalitativního 

charakteru se budou objevovat napříč všemi průběžnými evaluačními zprávami tohoto projektu, a to 

především v rámci odpovědí na jednotlivé evaluační otázky. Proto tam, kde je to účelné, byla u těchto 

ukazatelů identifikována vazba na relevantní evaluační otázku/ otázky. 

                                                           
5
 Tato kapitola zahrnuje odpovědi na evaluační otázky, které se vztahují k šetření pro rok 2018. Evaluační otázky 

byly v 1. průběžné zprávě přiřazeny k jednotlivým letům realizace projektu. Pro rok 2018 byla v přehledové 

tabulce omylem přiřazena i EO 9, nicméně se jí bude věnovat až šetření v roce 2019. 
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Tabulka 2 Hlavní hodnotitelné ukazatele o fungování projektu a jeho aktivit vč. výchozích hodnot k počátku roku 2018 

Číslo 
ukazatele 

Název ukazatele Typ ukazatele Vazba na 
evaluační 
otázku/y 

Výchozí hodnota ukazatele (1. pol. roku 2018) Poznámky 

U1 
Metodické dokumenty 
pro řízení projektů 

NR-seznam EO1, EO2 

Pro řízení projektů resortu MK jsou využívány tyto hlavní resortní 
metodické dokumenty: 

- Metodika projektového řízení MK (verze 1.0, 1. 1. 2017) 
- elektronický manuál, resp. Metodika projektového řízení 

MK ve formátu pdf 
- Příkaz ministra kultury č. 20/2011 
- webové stránky PK  

  

U2 

Nastavení procesů pro 
koordinaci, přípravu a 
řízení projektů dle 
Metodiky projektového 
řízení MK 

kvalitativní EO1, EO2 

Popis nastavení procesů se dá považovat za: 
- přehledný (známka 2) 
- srozumitelný (známka 2) 
- ne zcela úplný (známka 3) 
- relativně ve vhodné míře detailu (známka 2-) 
- relativně užitečný (známka 2-) 

V Metodice nejsou popsány všechny procesy a chybí provázání na 
další závazná pravidla (především relevantní příkaz ministra).   
Metodika je považována za nástroj, který PO MK spíše pomáhá při 
přípravě a realizaci projektů. 

zdroj: dotazníkové 
šetření, hloubkové 
rozhovory 

U3 
Metodická podpora 
poskytovaná PO MK 

kvalitativní 
částečně 
EO1 a EO2 

Z celkového pohledu je metodická podpora poskytovaná ze strany 
PK považována za službu, která PO spíše pomáhá při přípravě a 
realizaci projektů. 

- Relevance poskytnutých informací je hodnocena 
průměrnou známkou 2. 

- Srozumitelnost poskytnutých informací je hodnocena 
průměrnou známkou 2. 

- Úplnost poskytnutých informací je hodnocena průměrnou 
známkou 2. 

- Rychlost odezvy je hodnocena průměrnou známkou 3. 
- Vstřícnost při komunikaci je hodnocena průměrnou 

známkou 2. 

zdroj: dotazníkové šetření 
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Číslo 
ukazatele 

Název ukazatele Typ ukazatele Vazba na 
evaluační 
otázku/y 

Výchozí hodnota ukazatele (1. pol. roku 2018) Poznámky 

U4 SW pro projektové řízení kvalitativní EO4 

PM Portál je PK využíván primárně pro archivaci, je 

plánováno, že bude sloužit jako manažerský nástroj.  

Pozn.: PK uvažuje o žádosti o změnu v souvislosti s aktivitou 

spojenou se SW pro projektové řízení, je možné, že tento 

ukazatel bude muset být modifikován. 

zdroj: desk research a 
hloubkové rozhovory 

U5 

Počet 
workshopů/seminářů 
uskutečněných v rámci 
realizace projektu 

kvantitativní 
EO3 a 
monitoring 

zrealizováno celkem 15 akcí (k 11/2018)  zdroj: desk research 

U6 
Počet proškolených 
zaměstnanců MK a PO na 
workshopech/seminářích 

kvantitativní 
EO3 a 
monitoring 

18 proškolených osobo v souladu s podmínkami indikátoru (k 
11/2018) 

zdroj: desk research - 
odpovídá indikátoru 
projektu s kódem 6 00 00; 
cílová hodnota 95 

U7 
Počet úspěšných 
absolventů 
workshopů/seminářů 

kvantitativní 
EO3 a 
monitoring 

0 osob 

zdroj: desk research - 
odpovídá indikátoru 
projektu s kódem 6 26 00; 
cílová hodnota 80 

U8 
Rozsah administrativní 
kapacity PK 

kvantitativní 
s kvalitativním 
komentářem 

EO5 a 
monitoring 

Tým PK je tvořen 8 plnými úvazky + 5 na DPČ; s ohledem na aktuální 
objem prací, z hlediska kapacit je však stěžejní fluktuace 
zaměstnanců.   

 zdroj: hloubkové 
rozhovory a desk 
research 

U9 
Kvalifikace 
administrativní kapacity 
PK 

kvalitativní EO5 
Kvalifikace zaměstnanců PK odpovídá potřebám poskytovaných 
služeb pro PO 

zdroj: rozhovory a 
dotazníkové šetření 
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Číslo 
ukazatele 

Název ukazatele Typ ukazatele Vazba na 
evaluační 
otázku/y 

Výchozí hodnota ukazatele (1. pol. roku 2018) Poznámky 

U10 
Administrativní zátěž 
spojená s přípravou a 
realizací projektů 

kvalitativní EO8 

Pravidla nastavená v oblasti projektového řízení nad rámec 
požadavků řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu a s tím 
spojená administrativní zátěž je ze strany PO MK vnímána převážně 
jako vysoká. Díky vzniku a činnostem projektové kanceláře spíše 
nedošlo ke snížení administrativní zátěže spojené s přípravou a 
realizací projektů PO MK. 

zdroj: dotazníkové 
šetření, hloubkové 
rozhovory, fokusní 
skupina 

U11 

Počet 
evaluačních/hodnoticích 
studií zaměřených na 
projektové řízení na MK 
(a jeho PO) vzniklých v 
rámci projektu 

kvantitativní 
NR-
monitoring 

1 

souvisí s indikátorem 8 05 
00, jehož cílová hodnota 
je 7, zahrnuje však i 
metodiku řízení projektů 
ICT, který do U11 
zahrnován není 

U12 
Počet připravovaných či 
realizovaných projektů 
MK 

kvantitativní 
NR-
monitoring 

7 realizovaných z IROP, 2 z OPZ + 1 připravované, 3 podané do 
OPŽP/NZÚ 

počet projektů, které jsou 
připravovány či 
realizovány ze strany PK 
(PK je zodpovědná za 
jejich přípravu a 
následnou realizaci, 
zastává roli 
žadatele/příjemce z 
prostředků ESIF) 

U13 
Počet připravovaných či 
realizovaných projektů 
PO MK 

kvantitativní 
NR-
monitoring 

Celkem 38 schválených – 7 MK IROP 3.2 – 2 MK OP Z = 29 projektů 
PO 
Celkem 11 v hodnocení – 3 MK OPŽP = 8 projektů PO v hodnocení 
Celkem 12 připravovaných – 1 OPZ = 11 projektů PO 
připravovaných 

počet projektů, které jsou 
připravovány či 
realizovány ze strany PO 
MK a jsou na ně 
zaměřeny služby 
poskytované ze strany PK 

U14 
Úspěšnost podaných 
projektových žádostí MK 
a jeho PO v rámci ESIF 

kvantitativní 
NR-
monitoring 

Projekty MK: IROP SC 3.2 100 % 
                         OP Z - cca 60 %  
Projekty PO: obecně jsou úspěšní, úspěšnost cca 70 % (expertní 
odhad PK) 

podíl počtu úspěšně 
podaných žádostí o 
podporu na celkovém 
počtu podaných žádostí o 
podporu z prostředků 
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Číslo 
ukazatele 

Název ukazatele Typ ukazatele Vazba na 
evaluační 
otázku/y 

Výchozí hodnota ukazatele (1. pol. roku 2018) Poznámky 

ESIF 
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EO1 Do jaké míry jsou procesy po koordinaci a řízení projektů nastaveny efektivně? 

Evaluační podotázka: Do jaké míry jsou procesy pro koordinaci a řízení projektů nastaveny 

efektivně? Kde se v oblasti řízení projektů ze strany PK nacházejí slabá místa? 

PK měla nelehkou úlohu nastavit systém koordinace pro velmi zkušené žadatele a žadatele, kteří se 

ucházejí o podporu poprvé. Procesy pro koordinaci a řízení jsou funkční, podařilo se, že respektují 

tuto obtížnou výchozí pozici. Jejich efektivnost bude možné hodnotit spíše se zpožděním a samy PO 

hodnotí stále současný stav jako fázi zvykání si na sebe. Přesto již nyní se PO shodují, že ve srovnání 

se stavem před vznikem PK je situace efektivnější, přinejmenším z hlediska svedení komunikace 

s rezortem v oblasti přípravy a realizace projektů do jednoho kanálu či existence jednoho kontaktního 

místa, kde mohou řešit otázky spojené s projektovým řízením.  

Jak vyplynulo z realizovaného terénního šetření, PO by považovaly za efektivnější, pokud by bylo 

řízení projektů podpořených i z jiných dotačních titulů, než jsou ESIF, koncentrováno pod jeden 

subjekt. Příspěvkové organizace se nyní potýkají s jiným způsobem reportování nejen vůči donorovi, 

ale také vůči různým odborům MK. Pokud není možné sloučit všechny projekty pod jeden subjekt, 

pak by bylo jistě pro rezort kultury efektivnější zavést jednotné procesy pro koordinaci a řízení 

projektů pro celý rezort, to znamená, že by i odbory, které zastřešují agendu jiných dotačních titulů 

(včetně národních zdrojů), převzaly osvědčený způsob řízení a způsob reportování a ten by využívaly. 

PK se v principu daří koordinovat projekty (podpořitelné z ESIF) napříč rezortem, zejména ve smyslu 

usnadněného projednávání projektových záměrů. Zatímco dříve bylo třeba odděleně projednávat 

projektové záměry s dotčenými odbory, nyní je postup koncentrovaný a efektivnější. PK zaujalo také 

aktivní roli v oblasti výběru prioritních projektů resortu. Z dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že 

klienti PK vnímali v některých případech významný příspěvek PK k definování cílů projektu, nastavení 

provázanosti jeho aktivit, výstupů a dopadů. Přesto je na celkové hodnocení ještě brzy. 

EO2 Do jaké míry jsou metodické dokumenty účinným nástrojem projektového řízení?  

Evaluační podotázka: Do jaké míry jsou metodické dokumenty účinným nástrojem 

projektového řízení? V čem by mělo dojít k případným úpravám/ aktualizacím? 

Procesem schvalování prochází v současné době připravená aktualizace PMK č. 20/2011 a metodický 

pokyn finančních toků, který zahrnuje problematiku, řešenou v Metodice projektového řízení dosud 

pouze okrajově. Odpovídá to i zjištěnému zájmu PO. Oba připravené dokumenty (spolu s přílohami 

a příkazem ministra) je možné vnímat jako nástroj, který bude napomáhat koordinaci a řízení 

projektů v rámci resortu kultury. Nové znění příkazu je na rozdíl od předchozího znění konkrétnější 

a ukládá nejen povinnosti, ale stanovuje i termíny a odpovědnosti. Tato sada dokumentů je v principu 

předpokladem pro účinné projektové řízení. 

Metodiku je možné považovat za přehlednou a srozumitelnou. Realizované šetření však také ukázalo, 

že Metodika je pro některé PO poměrně obecná, velmi vítanou úpravou by byly konkrétní postupy 

pro konkrétní řešení situací, stanovení termínů, harmonogramu, doplnění nedostatečně pokrytých 

oblastí – kromě finančních toků (viz výše) zejména změny projektu. 

Na druhou stranu obecnost Metodiky na úrovni některých konkrétních postupů nemusí nutně 

znamenat nedostatek a plyne především z těchto důvodů: 

1) resort MK realizuje/bude realizovat velké množství různorodých projektů s odlišnými 

vlastnostmi a parametry, pro které není možné jednou metodikou popsat detailně všechny 

procesy, 
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2) PK pracuje s velmi rozmanitým spektrem „klientů“ – od velmi zkušených žadatelů / příjemců 

po prakticky nezkušené žadatele, kteří mají realizovat a administrovat projekty přesahující 

několikanásobně jejich roční rozpočty, 

3) PK nechce narušovat zaběhlé procesy v dané organizaci povinným implementováním procesů 

popsaným v Metodice, 

4) záměrem PK není detailně stanovovat všechny procesy, postačuje, pokud realizátoři projektů 

dodržují základní pravidla projektového řízení, 

5) některé procesy jsou podrobněji dány jinými předpisy (např. příkazy ministra kultury, pravidly 

pro žadatele a příjemce v rámci daných operačních programů atp.). 

Míra obecnosti / konkrétnosti některých parametrů metodiky (například velikost projektu, povinnost 

řídicího výboru - viz výše) je srozumitelná pro PO i PK.  

EO3 Do jaké míry jsou realizované workshopy/ semináře účinným nástrojem pro rozvoj lidských 

zdrojů v oblasti projektového řízení?  

Evaluační podotázka: Do jaké míry jsou realizované workshopy/ semináře účinným nástrojem 

pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti projektového řízení? V čem by mělo dojít k případným 

úpravám/ aktualizacím? 

Realizované workshopy a semináře lze považovat v principu za účinný nástroj pro rozvoj lidských 

zdrojů v oblasti projektového řízení. PO je vnímají jako nástroj, který jim pomáhá při přípravě 

a realizaci projektů a většinově plánují se jich účastnit i nadále. Přibližně polovina respondentů se 

domnívá, že se vlivem aktivit PK zvýšily jejich kompetence v oblasti projektového řízení. 

PO obecně preferují semináře konkrétněji zaměřené, možnost diskutovat s experty z praxe, seznámit 

se s reálnými příklady. Takto cílené semináře měly ostatně nejlepší hodnocení. Vítané je na těchto 

akcích také propojení a možnost vzájemného osobního setkání zástupců jednotlivých PO a zástupců 

věcných odborů na MK.  

Hodnocení se liší podle míry zkušenosti jednotlivých PO a podle fáze, ve které se daný projekt 

nachází, zkušenější organizace jsou k účinnosti těchto akcí skeptičtější. Podle míry zkušeností se také 

liší náměty témat pro další workshopy či semináře. Obecnějším námětem /doporučením byly také 

webináře či interaktivní formy vzdělávání, které by PO uvítaly na webu PK. 

EO 4 V jaké míře je SW projektového řízení využíván relevantními subjekty jako nástroj pro 

projektové řízení?  

Evaluační podotázka: V jaké míře je SW projektového řízení využíván relevantními subjekty 

jako nástroj pro projektové řízení? Je dostupný SW projektového řízení využíván relevantními 

subjekty v souladu s metodickými dokumenty? 

SW projektového řízení je využíván aktuálně primárně pro archivaci, PK zvažuje změnu projektu 

v souvislost se SW projektového řízení. 

EO 5 Je administrativní kapacita PK (vč. její kvalifikace) dostatečná pro řádné plnění 

projektových aktivit? 

Evaluační podotázka: Je administrativní kapacita PK (vč. její kvalifikace) dostatečná pro řádné 

plnění projektových aktivit? 
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V principu jsou naplněny všechny plánované pozice, ale PK se stále potýká s fluktuací zaměstnanců, 

jsou tedy období, kdy kapacita naplněna není. Ze strany PO je vítána vysoká erudovanost a rovněž 

i ochota a vstřícnost jednotlivých členů PK řešit nastalé problémy. 

EO 8 Do jaké míry je metodická a poradenská podpora PK považována za užitečnou ze strany 

cílových skupin? 

Evaluační podotázka: Do jaké míry je tato podpora vnímána jako užitečná? Do jaké míry je 

tato podpora vnímána jako dobře načasovaná? Do jaké míry je tato podpora vnímána jako 

dostatečná? 

Přestože je metodická pomoc PK využívána ze strany PO v různé míře, celkově byla metodická 

podpora poskytovaná ze strany PK považována za užitečnou při přípravě a realizaci projektů ze strany 

poloviny respondentů. Pozitivněji byla hodnocena méně zkušenými PO. 

S ohledem na načasování metodické podpory (tedy zda nepřichází se zpožděním) je možné zmínit dva 

aspekty. Tím prvním je rychlost odezvy ze strany PK, která byla ohodnocena jako průměrná (známka 

3), a to hlavně z důvodu velkého množství požadavků a projektů, ke kterým se metodická pomoc 

váže. Prodlení s odpověďmi nepotvrdily hloubkové rozhovory s PO, ani s PK. Tím druhým aspektem je 

načasování vytvoření PK. To je již samozřejmě neměnné, přesto se některé PO vyjádřily v tom smyslu, 

že by bylo bývalo velmi žádoucí, kdyby PK vznikla dříve (to se nicméně neváže výhradně k metodické 

a poradenské podpoře, ale i k jiným aktivitám). Takto si totiž zejména PO s delší zkušeností s projekty 

z ESIF musely vytvářet vlastní postupy. 

Dostatečnost podpory je definována prostřednictvím relevance, srozumitelnosti i úplnosti 

poskytnutých informací. Hodnocení bylo pozitivní (v průměru známka 2). Její využitelnost je 

intenzivnější ve fázi příprav projektových záměrů, to se však bude nejspíš měnit s postupujícím 

projektovým cyklem u jednotlivých projektů.  

EO 11 Směřuje projekt k naplnění očekávání hlavních aktérů projektu? 

Očekávání byla analyzována jak na straně PK, tak PO. S ohledem na fázi, ve které se projekt nachází, 

je předčasné hodnotit naplnění očekávání (pouze u některých očekávání se respondenti nebo 

informanti již vyjadřovali k jejich naplnění), toto evaluační šetření se proto soustředilo především na 

identifikaci těchto očekávání, hodnocení jejich naplnění bude předmětem evaluací v dalších letech. 

PK má především tato očekávání: 

 přispět k efektivitě řízení projektů a vynakládání finančních prostředků v rezortu kultury, a to 

dle standardizovaných pravidel – prozatím nelze hodnotit, 

 přispět k rozumné a zvládnutelné úspěšné realizaci projektů s řádnou auditní stopou, 

minimem negativních zjištění a nálezů při kontrolách a auditech, a to od fáze přípravy 

projektu, přes jeho realizaci až do fáze udržitelnosti – prozatím nelze hodnotit. 

Na straně PK byla identifikována především tato očekávání: 

 získat kontaktní bod, styčného partnera, na kterého se PO mohou obrátit, řeší-li nějaký 

problém týkající se projektů, a to již od vzniku projektové myšlenky (projektového námětu či 

záměru) – prozatím se zdá, že projekt směřuje k naplnění tohoto očekávání,  

 získat prostředníka mezi PO a MK, který pomáhá ostatním útvarům MK vysvětlovat 

projektové potřeby – prozatím se zdá, že projekt směřuje k naplnění tohoto očekávání, 
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 PK bude reagovat na potřeby PO tak, jak se budou proměňovat s projektovým cyklem jejich 

projektů – prozatím nelze hodnotit, 

 pomoc při přípravě, realizaci projektů – prozatím se zdá, že projekt směřuje k naplnění 

tohoto očekávání, 

 pomoc při administraci projektů, šíření příkladů dobré praxe nebo zrychlení procesů v rámci 

MK – prozatím nelze hodnotit, ale jsou jisté náznaky, že projekt k tomu směřuje, zatím jsou 

patrné. 

EO 15 Jak hodnotíte užitečnost projektu? 

Z analýzy uskutečněných rozhovorů se zástupci PO se dá vyvodit, že z obecného hlediska jsou vznik 

a existence PK ze strany PO vnímány velmi pozitivně, někteří zástupci PO dokonce zmiňovali, že by 

bylo žádoucí, kdyby PK vznikla dříve. Hodnocení různých aktivit se liší podle míry zkušenosti 

jednotlivých PO. Z následujícího obrázku je patrné, jak jsou vnímány silné a slabé stránky PK ze strany 

PO. 

Silné stránky Slabé stránky 

 PK poskytuje podporu a metodickou 

pomoc v rámci přípravy žádostí a 

následné realizace projektů 

 PK je partnerem, který řeší projekty PO 

 Díky PK jsou k dispozici jednotné 

požadavky zohledňující specifické 

potřeby problematiky MKCR na 

zpracovávané podklady pro žádosti 

o dotace 

 PK umožňuje konzultovat problémy, 

poskytuje pomoc při výkladu pravidel 

 Celkově velké množství projektů 

znamená velkou zátěž na PK a hrozbu 

průtahů u projektů PO 

 Celkově vysoká administrativní zátěž a 

časová náročnost pro žadatele a 

příjemce  

 Někdy těžké dohledávání konkrétních 

informací pro potřeby PK 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. 

EO 18 Jaká jsou hlavní doporučení pro nejbližší období realizace projektu? 

Pro větší přehlednost textu viz následující kapitola Doporučení. 
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5 Doporučení  

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 
doporučení (1-5 
– nejméně – 
nejvíce 
závažné) 

Hlavní 
adresát 
doporučení 

Odůvodnění doporučení 

1. V metodických materiálech 
více specifikovat jaké 
informace, v jakých termínech a 
z jakého důvodu mají být ze 
strany PO předávány PK, 
podrobněji popsat postupy při 
změnách projektu, zaměřit se 
na příklady dobré praxe, 
konkrétní postupy  

2 PK Zpřehlednění těchto požadavků 
například formou harmonogramu 
umožní všem PO a MK lépe sledovat 
a plnit své závazky vůči PK  

2. Rozšířit webové stránky PK 
o interaktivní rozměr, ve smyslu 
zahrnutí nástroje pro e-learning 
a virtuální knihovny, kde by bylo 
možné proklikávat mezi 
jednotlivými klíčovými podklady 
(např. metodika a příkazy 
ministra), uvést kontakty na 
pracovníky PK s jejich 
specializací 

2 PK Uživatelsky přátelštější prostředí 
zpřístupní více metodiku pro její 
uživatele, PO budou mít také 
možnost vrátit se k seminářům, 
které už proběhly 

3. Vyhodnotit administrativní 
zátěž kladenou na PO 

1 PK PK se domnívá, že s odstupem času 
PO přijmou zavedené změny a že 
administrativní zátěž je spíše spojená 
s dalšími požadavky MK, přesto bude 
dobré s odstupem od zavedených 
změn toto vyhodnotit 

4. Důsledně odůvodňovat, proč 
jsou které informace ze strany 
PK požadovány 

1 PK PO, které budou mít jasný důvod pro 
poskytování informací (např. další 
výkaznictví, příprava rozpočtového 
výhledu), budou tyto informace 
ochotněji poskytovat a jim se budou 
snáze získávat (obvykle je získávají 
od specializovaných pracovníků své 
instituce)  

5. Začlenit projektové řízení 
všech dotačních titulů 
relevantních pro rezort kultury 
pro PK tak, aby byl na PO 
aplikován jednotný přístup, 
případně zavést jednotné 
postupy i na odbory MK, které 
spravují / zprostředkovávají jiné 
dotační tituly 

1 MK Jednotný metodický přístup celého 
rezortu v oblasti projektového řízení 
by byl efektivnější pro MK a 
přehlednější a jednodušší pro 
jednotlivé PO 
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6 Evaluační design a harmonogram pro rok 2019 

V roce 2019 bude realizováno evaluační šetření pro potřeby 3. průběžné evaluační zprávy. V souladu 

s 1. průběžnou evaluační zprávou bude evaluace zaměřena na následující otázky: 

Procesní 

 (EO3) Do jaké míry jsou realizované workshopy/ semináře účinným nástrojem pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti projektového řízení?  

Výsledková / dopadová 

 (EO6) Do jaké míry probíhá / probíhal projekt v souladu s teorií změny? 

 (EO7) Do jaké míry se daří koordinovat a řídit projekty ve vztahu ke strategickým směrům 

rezortu? 

 (EO8) Do jaké míry je metodická a poradenská podpora PK považována za užitečnou ze strany 

cílových skupin? 

 (EO9) Jaké hlavní faktory a podmínky byly určující pro dosažení efektů projektu? 

 (EO10) Do jaké míry bylo dosaženo plánovaných efektů? 

 (EO11) Směřuje projekt k naplnění očekávání hlavních aktérů projektu? 

 (EO12) Do jaké míry naplnil projekt svůj účel?  

Základní kategorie nejsou relevantní 

 (EO18) Jaká jsou hlavní doporučení pro nejbližší období realizace projektu? 
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Tabulka 3 Evaluační design pro evaluaci v roce 2019 

Typ 
evaluace 

  Evaluační otázka Evaluační podotázka Metriky a 
ukazatele 

Zdroj dat Vzorek / 
census 

Metody 
sběru dat 

Metody 
analýzy dat 

Poznámky 

Procesní 3 Do jaké míry jsou 
realizované workshopy/ 
semináře účinným 
nástrojem pro rozvoj 
lidských zdrojů v oblasti 
projektového řízení?  

Do jaké míry jsou realizované 
workshopy/ semináře účinným 
nástrojem pro rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti projektového 
řízení? V čem by mělo dojít 
k případným úpravám/ 
aktualizacím? 

užitečnost, 
zacílení, 
kvalita 
realizovaných 
WS a 
seminářů pro 
CS 

Hodnoticí 
dotazníky, 
přehled 
aktivit 

účastníci 
seminářů 

Desk 
research, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

bude 
založeno na 
hodnoticích 
dotaznících  

Výsledková 
/ dopadová 

6 Do jaké míry probíhá / 
probíhal projekt 
v souladu s teorií změny? 

  verifikace 
efektů a vazeb 
formulovanýc
h v teorii 
změny 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

Zaměstna
nci PK, 
MK, PO 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

  
Výsledková 
/ dopadová 

7 Do jaké míry se daří 
koordinovat a řídit 
projekty ve vztahu ke 
strategickým směrům 
rezortu? 

  kapacita PK, 
MK, možnosti 
spolufinancov
ání rezortu, 
časová 
souslednost 
projektů, 
zamezení 
duplicit 
v projektech 

hloubkové 
rozhovory, 
fokusní 
skupina 

zaměstna
nci PK, 
MK 

hloubkové 
rozhovory, FG 

obsahová 
analýza 

FG bude 
zvážena 
podle 
ochoty 
respondent
ů 

Výsledková 
/ dopadová 

8 Do jaké míry je metodická 
a poradenská podpora PK 
považována za užitečnou 
ze strany cílových skupin? 

Do jaké míry je tato podpora 
vnímána jako užitečná? Do jaké 
míry je tato podpora vnímána 
jako dobře načasovaná? Do jaké 
míry je tato podpora vnímána 
jako dostatečná? 

zástupci 
cílových 
skupin vnímají 
metodickou a 
poradenskou 
podporu PK 
jako 

dotazníkové 
šetření, 
hloubkové 
rozhovory 
nebo FG 

PO hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, FG 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

FG bude 
zvážena 
podle 
ochoty 
respondent
ů 
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užitečnou, 
dobře 
načasovanou a 
dostatečnou 

Výsledková 
/ dopadová 

9 Jaké hlavní faktory a 
podmínky byly určující 
pro dosažení efektů 
projektu? 

Jaká jsou hlavní aktuální rizika 
projektu? Jak se daří rizika 
eliminovat nebo zmírňovat? Byly 
identifikovány některé aspekty, 
které pozitivně ovlivnily efekty  
projektu?  

rizika a 
mechanismy 
jejich 
eliminace, 
zmírnění, 
aspekty, které 
pozitivně 
ovlivnily 
efekty 
projektu 

hloubkové 
rozhovory 

PK, 
zástupce 
MK - 
OPŘIT 

hloubkové 
rozhovory 

obsahová 
analýza 

  
Výsledková 
/ dopadová 

10 Do jaké míry bylo 
dosaženo plánovaných 
efektů? 

Do jaké míry bylo dosaženo 
plánovaných efektů? Byly 
identifikovány i některé 
neočekávané efekty (pozitivní / 
negativní)? 

efekty dle 
teorie změny 

dotazníkové 
šetření, 
hloubkové 
rozhovory, 
fokusní 
skupina 

MK, PK, 
PO 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, FG 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

FG bude 
zvážena 
podle 
ochoty 
respondent
ů 

Výsledková 
/ dopadová 

11 Směřuje projekt 
k naplnění očekávání 
hlavních aktérů projektu? 

  očekávání 
aktérů 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

vedení 
PK, 
zástupce 
MK - 
OPŘIT 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza 

 
Hodnocení 
dle 
evaluačních 
kritérií 

12 Do jaké míry naplnil 
projekt svůj účel 

 naplnění cílů 
projektu 

desk 
research, 
dotazníkové 
šetření, 
hloubkové 
rozhovory, 

MK, PK, 
PO 

desk 
research, 
hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, FG 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

FG bude 
zvážena 
podle 
ochoty 
respondent
ů 
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fokusní 
skupina 

NR 18 Jaká jsou hlavní 
doporučení pro nejbližší 
období realizace 
projektu? 

    syntéza 
ujištění 
předchozích 
EO 

NR NR NR 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: NR – není relevantní 
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V roce 2019 budou nejvíce využívány stejné metody následující metody sběru dat jako v roce 2018. 

Snahou evaluátora bude je i obdobně načasovat tak, aby bylo možné navázat sběr dat na semináře, 

které pořádá PK. U jednotlivých metod jsou opět uvedena témata, na která bude šetření zaměřeno: 

 desk research – průběžné sledování vývoje metodik, manuálů, statistik k projektům, zpráv 

o realizaci projektu atd. 

 individuální polostrukturované rozhovory budou stěžejní metodou při evaluačním šetření 

v tomto roce, rozhovory budou zaměřeny primárně na následující témata: 

o verifikace efektů a vazeb formulovaných v teorii změny, 

o kapacita PK, MK, možnosti spolufinancování rezortu, časová souslednost projektů, 

zamezení duplicit v projektech, 

o rizika a mechanismy jejich eliminace, zmírnění, aspekty, které pozitivně ovlivnily 

efekty projektu, 

o efekty dle teorie změny, 

o očekávání aktérů. 

Respondenti: zástupci PK, MK, zástupci PO 

 fokusní skupina –primárně zaměřená na následující témata: 

o ověření hodnocení očekávání, efektů, naplnění cílů, 

o ověření zjištění a formulace doporučení. 

Respondenti: zástupci PK, zástupci PO 

 dotazníkové šetření (metodou CAWI) primárně zaměřené na následující témata: 

o verifikace efektů a vazeb formulovaných v teorii změny, 

o zda zástupci cílových skupin vnímají metodickou a poradenskou podporu PK jako 

užitečnou, dobře načasovanou a dostatečnou, 

o naplnění očekávání projektu, 

o naplnění cílů projektu, 

o efekty dle teorie změny. 

Respondenti: PO, MK, celá cílová skupina 

V rámci evaluačního šetření dojde pro ty ukazatele, kde to bude vzhledem ke zkoumaným EO relevantní, ke 

zjištění aktuálních hodnot a jejich porovnání s výchozí hodnotou (tj. tou, která byla zjištěna v roce 2018). 

Součástí evaluace v roce 2019 bude i sledování práce s doporučeními navrženými ve zprávě za roce 2018 (zda 

byla doporučení akceptována – pokud ANO, jak se s nimi dále pracovalo, zda došlo k implementaci). 

6.1 Evaluační aktivity a rámcový harmonogram 

Níže uvedené schéma rámcově naznačuje harmonogram evaluačních aktivit v roce 2019. Zrcadlí 

zkušenost se vhodným načasováním zejména při sběru dat v roce 2018. Ačkoli některé termíny se 

mohou měnit, za závazné je považována finalizace 3. průběžné zprávy do konce roku 2019. 
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3. průběžná zpráva, zpracovaná v roce 2019 bude mít následující strukturu: 

3. průběžná zpráva 2019 – návrh struktury 

1. Úvod  

2. Popis metodiky a analýzy dat 

3. Hlavní zjištění 

4. Závěry – odpovědi na evaluační otázky 

5. Doporučení  

6. Specifikace a evaluační design pro evaluaci na rok 2020 
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Schéma 1 Rámcový harmonogram evaluačních aktivit 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: Jedná se pouze o rámcový harmonogram, průběh jednotlivých evaluační prací může být upraven podle ostatních aktivit Projektové kanceláře. 

Závazným termínem je finalizace 3. průběžné zprávy do konce roku 2019. 

 

 

Harmonogram evaluace

Bloky evaluačních aktivit prosinec

1. Reflexe 2. Průběžné zprávy

1.1 Interní diskuse k evaluaci - zkušenosti, doporučení na úpravu e. designu 

1.2 Diskuse k 2. Průběžné evaluační zprávě

1.3 Zapracování připomínek ze strany MPSV a dopracování zprávy pro ZoR

1.4 Diskuse k možnostem diseminace závěrů z 2. Průběžné evaluační zprávy

2. Dopracování evaluačního designu pro 3. Průběžnou evaluační zprávu

2.1 Interní diskuse e. designu v PK dle návrhu z 2. Průběžné evaluační zprávy

2.2 Případná úprava evaluačního designu

3. Evaluační aktivity

3.1 Desk Research 

3.2 Specifikace a příprava kvalitativního a kvantitativního šetření

3.3 Kvantitativní šetření - dotazníkové šetření mezi PO

3.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření

3.5 Kvalitativní šetření - polostrukturované rozhovory se zástupci PO, MK, PK

3.5 Vyhodnocení hloubkových rozhovorů

3.7 Příprava fokusní skupiny

3.8 Realizace fokusní skupiny

3.9 Zpracování závěrů fokusní skupiny

3.10 Formulace závěrů a plánování evaluačních aktivit na rok 2020

3.11 Příprava 3. Průběžné zprávy

3.12 Připomínkování 3. Průběžné zprávy

3.13 Finalizace 3. Průběžné zprávy

3.14 Workshop k zjištěním z evaluačních aktivit v roce 2019

červenec srpen září říjen listopad

3 4 5 6

leden únor březen duben květen červen

2019

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

1 2 3 4 5 6 1 2

Termín bude stanoven ve 

vazbě na ostatní aktivity PK


