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1 Úvod 

Předkládaný dokument představuje čtvrtou 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 (dále jen Projekt). 4. průběžná evaluační zpráva 

vznikla na základě evaluačního šetření realizovaného během roku 2020. Základ evaluačního šetření 

pro tento rok byl dán evaluačním designem, který byl popsán v 1. a následně zpřesněn ve 3. 

průběžné evaluační zprávě. Vzhledem k situaci způsobené dvěma vlnami pandemie koronaviru 

COVID-19 se však rok 2020 nesl v nestandardních podmínkách, kterým se evaluační práce musely 

přizpůsobit. Průběh evaluačních prací byl rovněž ovlivněn organizačními a personálními změnami, 

které se významně dotkly Projektové kanceláře Ministerstva kultury. To vše vedlo k tomu, že 

základním zdrojem dat v roce 2020 se stalo dotazníkové šetření, které bylo doplněno pouze studiem 

dokumentů a jedním rozhovorem se zástupcem Projektové kanceláře. Další rozhovory a fokusní 

skupiny nebylo možné realizovat. 

Přes veškeré komplikace se však podařilo postihnout všechna témata, která měla být v rámci roku 

2020 hodnocena, a tato zpráva se tak stala řádným evaluačním výstupem připraveným v rámci 

Projektu. 

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

kanceláře.  

2 Metodický přístup 

S ohledem na evaluační design, evaluační otázky určené k řešení pro rok 2020 a situaci způsobenou 

pandemií koronaviru COVID-19 a na ni navazujícími opatřeními se stěžejní metodou evaluace v roce 

2020 stalo dotazníkové šetření, které bylo doplněno zejména o desk research relevantních 

dokumentů a dále o jeden rozhovor s představitelem Projektové kanceláře Ministerstva kultury ČR. 

Tímto způsobem byla získána jak kvantitativní, tak i kvalitativní data, která byla následně analyzována 

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

hlavních zjištění. Na základě 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 rezortu kultury. 

Dotazníkové šetření bylo připraveno, jakmile bylo zřejmé, že v první polovině roku 2020 nebude 

možné provést individuální polostrukturované rozhovory, jako tomu bylo v minulých letech. PK 

požádalo evaluační tým, aby nebyly s ohledem na pandemickou situaci realizovány rozhovory, ani 

fokusní skupina, dotazník byl proto o některé otázky mírně rozšířen. Dotazník byl připraven s využitím 

aplikace Google Forms a následně pilotován mezi zaměstnanci PK již v květnu 2020. Avšak, vzhledem 

k probíhající pandemii koronaviru COVID-19, platným opatřením vlády a organizačním změnám na 

MK1, byl dotazník na respondenty rozeslán až 25. června 2020 s termínem vyplnění do 15. července 

2020. S ohledem na prvotní nízkou odezvu ze strany respondentů a snahu zvýšit návratnost bylo 

šetření nakonec otevřeno až do 31. července 2020. 
                                                           
1 

Od ledna 2020 byla Projektová kancelář zařazena jako Samostatné oddělení projektové do sekce legislativní a ekonomické 
podpory kultury. Od června 2020 došlo k další změně, PK nově spadá do Odboru strukturálních fondů v rámci sekce 
legislativní a ekonomické podpory kultury. Více k organizačním a personálním změnám viz podkapitola 3.6.3. 
Administrativní kapacita PK. 
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Dotazník ve své finální podobě obsahoval 35 hlavních (otevřených i uzavřených) otázek, které byly 

rozšířeny 12 doplňujícími podotázkami. Otázky byly zaměřeny především na tato témata: 

 služby, které PK zabezpečuje, a procesy, které s těmito službami souvisí; 

 administrativní kapacity PK; 

 naplnění očekávání od existence a aktivit PK. 

Osloveny byly všechny příspěvkové organizace MK, a to jak ty, které s PK spolupracují, tak i takové, 

které s PK při přípravě či realizaci projektů doposud nijak nespolupracovaly, a to především z toho 

důvodu, že žádný projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESIF či ESI fondy) prozatím nepřipravovaly ani nerealizovaly. Dotazník mohl být za každou 

organizaci vyplněn jen jednou. Ve stanoveném termínu obdržela evaluátorka 21 odpovědí na 

dotazník, což při celkovém počtu 29 PO představuje 72% návratnost.  

Na vznesené otázky reagovali respondenti jak z PO, které připravily, předložily či začaly realizovat s 

využitím služeb Projektové kanceláře alespoň 1 projekt („spolupracující PO“, 14 respondentů, tj. cca 

2/3), tak respondenti, jejichž PO s PK doposud žádný projekt spolufinancovaný z ESIF neřešily 

(„nespolupracující PO“, 6 respondentů, cca 30 %). Jeden respondent nevěděl, kolik projektů jeho PO 

s PK doposud řešila. Zároveň, dle vlastního vyjádření, téměř 40 % respondentů (8 respondentů) 

považovalo své PO za zkušené v oblasti projektového řízení, naopak více jak 1/2 respondentů (12 

respondentů, 57 %) své PO považovala za nezkušené. Jeden respondent nedokázal zkušenost své 

organizace posoudit. Toto složení respondentů umožnilo zahrnout do zprávy názory, potřeby a 

zkušenosti reprezentantů všech relevantních skupin PO. 

Graf č. 1 Intenzita spolupráce PO s PK Graf č. 2 Míra zkušenosti PO s projektovým řízením   

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

Individuální polostrukturované rozhovory musely být vzhledem ke dvěma vlnám pandemie 

koronaviru COVID-19 zásadně redukovány. Jelikož toto bylo zřejmé již během přípravy dotazníkového 

šetření, byl dotazník této situaci uzpůsoben, a to jednak tím, že byl obohacen o další otevřené otázky, 

které částečně suplovaly rozhovory, a zároveň byl rozšířen o otázky, které se na situaci způsobenou 

koronavirem přímo dotazovaly. Dotazníkové šetření tak částečně nahradilo rozhovory s PO. 

Individuální polostrukturovaný rozhovor se uskutečnil pouze jeden, a to především z toho důvodu, 

aby názory PO, které byly získány prostřednictvím dotazníku, byly doplněny o pohled, postřehy a 

doplňující informace zástupce PK. Nezbytné úpravy metodiky pro evaluaci byly současně průběžně 

diskutovány s PK. 

Rozhovor byl zaměřen především na: 
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 organizační změny, které se PK v roce 2020 dotkly; 

 Metodiku projektového řízení – její aktualizaci; 

 procesy Projektové kanceláře a jejich kvalitu; 

 projekty podpůrného charakteru; 

 administrativní kapacity PK; 

 rizika a další faktory ovlivňující činnosti PK; 

 naplnění očekávání od Projektu. 

Doplňkovým 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, zprávy o realizaci Projektu atp.). Vedle toho byly využity i závěry a zjištění 

uvedené v předchozích průběžných evaluačních zprávách k hodnocenému Projektu. 

S ohledem na nestandardní situaci nebylo možné v průběhu roku 2020 uskutečnit žádnou fokusní 

skupinu, jak tomu bylo v minulých letech. 

3 Hlavní zjištění 

Hlavní zjištění popsaná v této průběžné evaluační zprávě navazují na zvolený evaluační design a 

evaluační otázky formulované pro rok 2020. Zjištění se tak týkají vybraných témat určených 

k hodnocení v roce 2020, a proto nepokrývají detailně všechny aktivity PK a vznikající výstupy. 

3.1 Aktuální stav přípravy a realizace projektů rezortu MK 

Činnosti Projektové kanceláře jsou navázány na projekty spolufinancované z ESIF, které realizuje 

(případně připravuje) přímo MK či jeho příspěvkové organizace. Pro bližší představu o tom, o jaké 

množství projektů se jedná, a tedy i objem práce s tím související, je uvedena Tabulka 1. 

K červenci 2020 bylo v rezortu MK realizováno celkem 51 schválených projektů podpořených z ESIF, 

na jejichž administraci se PK podílela. Dalších 7 projektů bylo v procesu hodnocení, nebo v přípravě. 

Všechny tyto projekty dohromady dosahují celkově hodnoty převyšující 4,1 mld. Kč. 
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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 3 907 583 886, 84 45 40 3 2 

SC 3.1 2 639 203 238, 01 24 24 0 0 

SC 3.2 1 212 847 381, 50 8 8 0 0 

SC 4.1 55 533 267, 33 13 8 3 2 

OP Z 107 254 533 4 4 0 0 

OP ŽP 92 991 877 7 6 1 0 

OP VVV 9 377 748 1 1 0 0 

INTERREG Europe 14 000 000 1 0 1 0 

Celkem 4 131 208 044,84 58 51 5 2 

Zdroj: interní podklady PK MK, stav k červenci 2020. 

3.2 Procesy koordinace a řízení projektů 

Projektová kancelář v rámci jí svěřených úkolů zajišťuje realizaci velkého balíku činností (procesů), 

které ve svém souhrnu mají mj. směřovat k efektivní koordinaci a řízení projektů spolufinancovaných 

z prostředků ESIF v rezortu kultury, a to jak projektů, které realizuje samo ministerstvo kultury, tak 

jednotlivé příspěvkové organizace MK. Některé procesy vykonává přímo PK, zatímco jiné jsou 

vykonávány dalšími subjekty (PO, jiné útvary MK), ale jejich úspěch či výsledek závisí mj. na 

spolupráci daného subjektu s PK, na kvalitě komunikace, na míře a kvalitě pomoci poskytnuté ze 

strany PK atp. 

Zjednodušeně je možné tyto procesy zaměřené na řízení a koordinaci projektů, které PK vykonává, 

podílí se na nich či jsou dotčeny činností PK, rozdělit do několika bloků: 

 Koordinace projektů napříč rezortem – Hlavním cílem tohoto procesu je zejména realizace 

projektů navazujících na strategii a priority MK, koncentrace sil na prioritní projekty, 

eliminace existence duplicitních projektů, zajištění návaznosti souvisejících projektů atp.  

 Nastavování metodického prostředí a metodická podpora řízení projektů – PK připravila a 

průběžně aktualizuje Metodiku projektového řízení (dále jen Metodika) a s ní související 

dokumenty. Aktuální verze Metodiky nese označení 4.0 a je platná od 18. ledna 20212.  PK 

rovněž poskytuje realizátorům projektů metodickou, konzultační a odbornou pomoc v oblasti 

projektového řízení. V rámci poradně-kontrolní činnosti realizuje PK metodické a kontrolní 

návštěvy (MaKoN) v místě realizace projektu. PK má rovněž pravomoc provádět kontroly a 

audity projektů, a to ve všech fázích projektového řízení. 

 Podpora administrativních kapacit – PK nejen zajišťuje průběžné vzdělávání členů PK, ale 

realizuje vzdělávací akce (semináře/workshopy) pro realizátory projektů rezortu MK v oblasti 

projektového řízení. 

 Monitoring a evaluace – PK vede evidenci projektů, a to jak připravovaných, tak 

realizovaných, pravidelně sbírá a vyhodnocuje informace/data o projektech (viz Tabulka 

sběru dat, Přehled schválených a připravovaných projektů rezortu Ministerstva kultury 

podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů atp.), sbírá zkušenosti z již 

                                                           
2
 V průběhu roku 2020 byla v platnosti verze 3.0 Metodiky. 
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realizovaných projektů, sbírá zpětnou vazbu a vyhodnocuje svoji činnost a dosahované 

výsledky (viz např. tato evaluační zpráva).  

 Správa webových stránek – PK pravidelně aktualizuje svoje webové stránky 

(http://projektovakancelar.mkcr.cz/), kde je možné najít základní informace o PK a jejích 

činnostech, aktuální znění Metodiky a souvisejících dokumentů, prezentace z uskutečněných 

seminářů a workshopů, důležité informace relevantních řídicích orgánů, výstupy 

z monitorovací a evaluační činnosti atp. 

Během fází projektového cyklu se s výše uvedenými procesy setkáváme zejména následovně: 

 během přípravy projektu – PK v rámci podpory kvalitní přípravy projektů provádí především 

monitoring relevantních výzev, vyjadřuje se k projektovým námětům, posuzuje projektové 

záměry (např. z pohledu koordinace a vazby na aktuální strategii a priority rezortu), poskytuje 

metodickou pomoc při přípravě žádosti o podporu. PK vede centrální evidenci projektových 

námětů a záměrů. Tyto činnosti byly v roce 2020 spíše marginální, a to s ohledem na fázi 

programového období 2014-2020 i stav jednotlivých projektů. 

 během realizace projektu – Během realizace projektu poskytuje PK především metodickou 

podporu, a to i např. při komunikaci s řídicími orgány/zprostředkujícími subjekty, při přípravě 

žádosti o platbu, zpráv o realizaci, změně projektů atp. PK rovněž vede centrální evidenci 

projektů, sbírá informace o stavu projektů (např. prostřednictvím Tabulky sběru dat, 

Formuláře č. 2), o podstatných změnách projektů, reportuje vůči vedení MK, vyjadřuje se 

k dokumentaci k veřejným zakázkám připravovaným v rámci projektů (připomínky PK mají 

doporučující charakter) atp. PK rovněž vykonává metodickou a kontrolní činnost (MaKoN), 

jejímž výstupem jsou doporučení nápravných opatření, jejichž aplikací dochází ke snížení rizik 

negativních dopadů následných kontrol jiných subjektů.  

 během ukončování projektu – I během ukončování a následné doby udržitelnosti projektů 

poskytuje PK příspěvkovým organizacím metodickou podporu a vede evidenci projektů. Tyto 

činnosti vzhledem k pokročilé fázi programového období 2014-2020 v roce 2020 nabyly 

postupně na významu. 

Napříč všemi procesy se projevuje: 

 komunikace vč. předávání dat mezi PK a PO – PK s PO komunikuje pravidelně, s některými 

dokonce (vzhledem k projektové fázi či menším zkušenostem dané PO) velmi často. 

Komunikace probíhá obousměrně, PK informuje PO např. o připravovaných seminářích, 

aktualizaci Metodiky atp., naopak PO informuje PK o stavu projektů, předává PK 

dokumentaci k veřejným zakázkám k připomínkám atp. Komunikace vybraných informací je 

povinná (např. PO informují PK o podstatných změnách projektů), jindy je komunikace 

dobrovolná (např. v případě, kdy PO žádá PK o metodickou pomoc). 

 administrativní zátěž spojená s přípravou a realizací projektů – Složitost administrace 

projektů spolufinancovaných z ESIF je dána zejména obecným nastavením metodického 

prostředí z úrovně Evropské komise a národních orgánů (Národní orgán pro koordinaci, řídicí 

orgány, zprostředkující subjekty). Aby však PK mohla řádně plnit svoji úlohu, vyžaduje po PO 

úkony nad rámec obecných požadavků metodického prostředí ESIF (např. reportování o 

stavu projektů, postoupení dokumentace k veřejným zakázkám k připomínkám atp.).  

 administrativní kapacita PK – To, do jaké míry je PK schopna plnit své úkoly, není ovlivněno 

jen kvalitou nastavení procesů, mírou spolupráce ze strany PO atp., ale je to dáno i kapacitou 

PK, která není neomezená jak ve smyslu počtu zaměstnanců, tak ve smyslu disponibilních 

odborností. 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/
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Na následujících stránkách je uvedeno hodnocení právě výše uvedených procesů, jejichž společným 

cílem je efektivní koordinace a řízení projektů. Některým procesům bylo, především vzhledem 

stanoveným evaluačním otázkám, věnováno více prostoru (zejména metodické a poradenské činnosti 

PK, podpoře administrativních kapacit), jiné jsou zmíněny spíše pro dokreslení situace v oblasti 

koordinace a řízení projektů (např. komunikace, správa webových stránek atd.). 

3.3 Metodická a poradenská podpora ze strany PK 

Metodická podpora PO při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z ESIF je ze strany PK 

zajišťována především prostřednictvím vytvoření a následných aktualizací Metodiky projektového 

řízení (Metodika) a na ní navazujících dokumentů a skrze metodickou a poradenskou činnost, jež je 

realizována prostřednictvím konzultací, metodických a kontrolních návštěv apod. Za nástroj podpory 

je však možné považovat např. i  webové stránky Projektové kanceláře3, jejichž hodnocení je uvedeno 

samostatně v podkapitole 3.5.3.  

3.3.1 Metodika projektového řízení 

Jednotný systém projektového řízení v rámci rezortu MK se řídí, vedle dalších interních předpisů 

ministerstva, především Metodikou projektového řízení MK, která je určena pro příspěvkové 

organizace MK.4 Od roku 2018 je Metodika v rámci evaluační činnosti Projektové kanceláře (jejímž 

výstupem je mj. i tato průběžná evaluační zpráva) pravidelně hodnocena jejími hlavními uživateli, tj. 

příspěvkovými organizacemi MK. Oproti předchozím letům (kdy byla hodnocena Metodika ve znění 

verze 2.0) se předmětem hodnocení v roce 2020 stala verze Metodiky, která je v platnosti od 1. 

července 2019 a nese označení 3.0.  

Jak vyplynulo z rozhovoru se zástupcem PK, původně plánované vydání aktualizovaného znění 

Metodiky (tj. verze 4.0) bylo posunuto z června 2020 o cca půl roku. V době zpracování této průběžné 

evaluační zprávy nebyla nová verze Metodiky ještě k dispozici5. 

Jednotlivé parametry Metodiky (verze 3.0) hodnotily formou známkování 2/3 až 3/4 respondentů 

dotazníkového šetření realizovaného v polovině roku 2020, přičemž převážná většina z nich byla z řad 

zástupců těch PO, které s PK spolupracují, a jsou tedy aktivním uživatelem Metodiky. Nejlépe byla 

hodnocena přehlednost Metodiky, a to průměrnou známkou 1- (nejčastěji volili respondenti známku 

1, vyskytlo se ale i jedno hodnocení známkou 4). Metodiku je možné dle hodnocení zástupců PO 

považovat rovněž za srozumitelnou a úplnou. Obě tato kritéria byla ze strany PO hodnocena 

v průměru známkou 2, což byla známka, která se při hodnocení objevila u těchto kritérií nejčastěji. 

Vyskytly se ale i jedničky, a naopak jedna čtyřka za srozumitelnost, a dokonce 1 pětka pro úplnost. 

V obou případech bylo horší známkování přiděleno zástupcem PO, který všechny parametry 

Metodiky hodnotil v porovnání s ostatními velmi negativně. Průměrnou známkou 2 byla hodnocena 

také užitečnost Metodiky pro přípravu a realizaci projektů. Individuální hodnocení tohoto parametru 

ze strany jednotlivých zástupců PO bylo však velmi pestré, nejčastěji (6x) byla užitečnost Metodiky 

hodnocena jedničkou, ale celková známka je ovlivněna tím, že 3 respondenti přidělili užitečnosti 

známku 4 nebo 5. Nejhůře byla ohodnocena míra detailu, a to průměrnou známkou 3. Hodnocení 

                                                           
3
 http://projektovakancelar.mkcr.cz/  

4
 Podrobněji o Metodice viz 2. průběžná evaluační zpráva; http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/. 

5
 Nejnovější verze Metodiky nese označení 4.0, zveřejněna byla 15. ledna 2021 a je platná od 18. ledna 2021. 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/
http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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tohoto parametru Metodiky bylo rovnoměrnější, nejčastěji přidělenými známkami byly dvojka a 

trojka (obě 6x), vyskytla se však i jedna jednička, čtyřka i pětka.6 

Respondenti měli možnost své známkování okomentovat. Někteří respondenti vytýkají Metodice 

velký rozsah a mnoho pravidel, jiní vnímají důraz na formu, nikoliv obsah či považují Metodiku za 

příliš obecnou bez zdůraznění stěžejních sdělení. Většina respondentů v Metodice nic nepostrádá, či 

se v této věci nevyjádřili, padl pouze jeden konkrétní návrh na doplnění, a to o pasáž, která by se 

týkala závěrečného vyhodnocení akce. Jak vyplynulo z rozhovoru se zástupcem PK, připravované 

aktualizované znění Metodiky bude ve vazbě na posun projektů do dalších fází projektového cyklu 

nově obsahovat právě kapitolu k ukončování projektu a závěrečnému vyhodnocení akce, čímž bude 

zohledněn uvedený návrh respondenta. 

Výše uvedené hodnocení (zejména hodnocení užitečnosti pro přípravu a realizaci projektů PO) 

koresponduje s celkovým hodnocením Metodiky jako nástroje, který spíše příspěvkovým 

organizacím pomáhá při přípravě a realizaci jejich projektů. Tuto otázku dokázalo posoudit 16 

respondentů, z nichž 12 (tj. 3/4; konkrétně rozhodně ano 1/4, spíše ano 1/2) považuje Metodiku za 

pomocný nástroj, zatímco zbytek (tj. 1/4) respondentů tento benefit v Metodice nespatřuje.7 Aby 

byla metodika pro PO ještě užitečnější, plánuje PK do nově připravované verze promítnout i zpětnou 

vazbu na proběhlé metodické a kontrolní návštěvy (pravděpodobně v podobě nejčastějších chyb 

zjištěných během MaKoN). 

Graf č. 3 Známkování Metodiky  Graf č. 4 Pomáhá Metodika? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

                                                           
6
 Pro srovnání uvádíme průměrné známkování, které získaly jednotlivé parametry Metodiky v rámci dotazníkových šetření 

realizovaných v předchozích letech. Vzhledem k odlišné metodice provedení dotazníkových šetření (viz metodický přístup 
evaluace popsaný v každé evaluační zprávě) je možné považovat srovnání výsledků pouze za orientační. 

Hodnocený parametr 
Průměrné známkování 

v roce 2018  
(verze Metodiky 2.0) 

Průměrné známkování 
v roce 2019 

(verze Metodiky 2.0) 

Průměrné známkování 
v roce 2020 

(verze Metodiky 3.0) 

Přehlednost 2 2 1- 

Srozumitelnost 2 2 2 

Úplnost 3 2- 2 

Vhodná míra detailu 2- 2- 3 

Užitečnost  2- 2- 2 

 
7
Podobná otázka byla položena i v rámci dotazníkového šetření uskutečněného v letech 2018 a 2019. Tehdy byl přínos 

Metodiky spatřován pouze polovinou respondentů. 
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3.3.2 Metodická podpora při přípravě a realizaci projektů 

Metodická a poradenská činnost, kterou PK pro PO zajišťuje, má různou podobu a velmi široký 

rozsah. PK poskytuje podporu při přípravě projektů (např. monitoring výzev, konzultace při tvorbě 

projektového námětu, záměru, žádosti o podporu), během jejich realizace (např. při tvorbě žádosti o 

platbu, při komunikaci s řídicím orgánem, při výkonu MaKoN atp.) a bude PO k dispozici i v době 

udržitelnosti projektů. Některé formy podpory mohou PO využívat, pokud o ně mají zájem, v jiných je 

zapojení PK povinné (např. konzultace zadávací dokumentace při přípravě veřejných zakázek). 

Hlavním zdrojem zpětné vazby o kvalitě poskytované metodické podpory se stala průběžná evaluační 

činnost, jejímž výsledkem je i tato evaluační zpráva. Nad rámec této evaluace se pak zpětná vazba 

k PK dostává i v rámci běžné (ať již formální, tak neformální) komunikace s PO. Takto poskytnutou 

zpětnou vazbu však PK nijak systematicky nesbírá. 

Téměř 2/3 (13) respondentů uvedly, že jejich PO v rámci dosavadní spolupráce s PK využila podporu 

ze strany PK při přípravě projektu. Nejčastěji se jednalo o pomoc při tvorbě/formulaci projektového 

námětu či záměru (uvedlo 8 respondentů). PO rovněž hojně využívaly podporu v oblasti monitoringu 

výzev ESIF a s tím spojené hledání finančních příležitostí (uvedlo 7 respondentů). Ale ani ostatní 

možnosti nabízené v dotazníku významně nezaostávaly8. Během přípravy projektů nevyužily pomoc 

ze strany PK jen méně zkušené PO, ale i PO považované za zkušené.  

Metodická podpora je ze strany PO rovněž významně využívána i během realizace projektů. 2/3 

(přesně 14) respondentů uvedly, že jejich PO využila podporu alespoň v rámci jednoho z nabízených 

témat9. Častěji byla využívána podpora ve více tématech, většina PO uváděla 2 témata, ale někteří 

respondenti využili téměř všechny nabízené možnosti. Nejčastěji byla využita podpora při přípravě 

změny projektu (uvedlo 9 respondentů), při přípravě a realizaci veřejných zakázek (8 respondentů)10 

a v oblasti finančního řízení projektu (7 respondentů). I pro podporu poskytovanou během realizace 

projektů platí, že ji nevyužívaly jen méně zkušené PO. Pomoc ze strany PK využily dokonce všechny 

PO, které respondenti označili za zkušené. Žádný z respondentů neuvedl, že by jejich PO využila 

podporu během udržitelnosti projektu, což zřejmě souvisí s fází implementace jednotlivých projektů. 

Obdobně jako Metodiku projektového řízení mohli zástupci PO v rámci dotazníkového šetření 

ohodnotit i metodickou pomoc, kterou jejich PO při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných 

z ESIF využila. Známkování jednotlivých parametrů poskytnuté metodické pomoci provedlo 13-15 

respondentů (tj. cca 2/3-3/4), přičemž převážná většina z nich byla z řad zástupců těch PO, které s PK 

spolupracují. Stejně jako v předchozím roce i letos byla nejlépe hodnocena vstřícnost PK při 

komunikaci, která v tomto roce získala průměrnou známku 1. I další parametry poskytnuté 

metodické pomoci si vedly velmi dobře, relevance poskytnutých informací, srozumitelnost 

poskytnutých informací a úplnost poskytnutých informací byly ohodnoceny průměrnou známkou 1-. 

Nejhůře, přesto stále velmi dobře, dopadla rychlost odezvy, která v průměru získala dvojku.11 Na 

                                                           
8
 Podporu při komunikaci s řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem uvedlo 6 respondentů a podporu při tvorbě 

projektové žádosti 5 respondentů. 
9
 Dotazník nabízel 9 předem specifikovaných možností, v rámci kterých mohla být podpora využita (např. při přípravě změny 

projektu, při přípravě žádosti o platbu, při komunikaci s řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem, v oblasti publicity 
projektu atp.). Respondenti mohli zvolit i možnost „jiné“, což však žádný z nich neučinil. 
10

 Zástupce PK připomínkování zadávacích dokumentací označil za proces, který dle jeho názoru velmi dobře funguje. V této 
souvislosti je vhodné doplnit, že jako přínosné vidí PK i to, že se její zástupce účastní hodnoticích komisí na generální 
dodavatele staveb. Tím PK nejen získává přehled, ale je to i jistá kontrola průběhu zadávacích řízení. 
11

 Pro srovnání uvádíme průměrné známkování, které získaly jednotlivé parametry poskytnuté metodické pomoci v rámci 
dotazníkových šetření realizovaných v předchozích letech. Vzhledem k odlišné metodice provedení dotazníkových šetření 

 



  
 

12 
 

Dokument vznikl v rámci aktivit projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255  

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

rozdíl od hodnocení Metodiky, metodická podpora byla ze strany respondentů hodnocena více 

homogenně. Horší hodnocení v porovnání s ostatními respondenty (známku 3 a 4) přidělil 

jednotlivým parametrům zpravidla pouze respondent, který negativně hodnotil i jednotlivé vlastnosti 

Metodiky. 

S pozitivním hodnocením jednotlivých parametrů metodické podpory koresponduje i celkově 

pozitivní názor na metodickou pomoc jako na službu, která příspěvkovým organizacím pomáhá při 

přípravě a realizaci projektů. K této otázce se vyjádřilo 17 respondentů (tj. 80 %), přičemž 13 z nich 

(tj. 3/4 z odpovídajících na tuto otázku) odpovědělo pozitivně (rozhodně ano 9, spíše ano 4). Rovněž 

PK z celkového pohledu považuje metodickou pomoc poskytovanou PO za proces, který dobře 

funguje. Především byla při rozhovoru se zástupcem PK vyzdvižena operativnost tohoto procesu. 

Žádný z respondentů neuvedl, že by postrádal metodickou pomoc v nějaké oblasti či tématu. 

Graf č. 5 Známkování metodické podpory  Graf č. 6 Pomáhá metodická podpora? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

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

Projektová kancelář semináře věnované tématům, která spadají do projektového řízení, uskutečňuje 

pravidelně již od roku 2016. V roce 2020 se uskutečnilo 9 seminářů/workshopů12, které byly 

zaměřeny např. na Metodiku projektového řízení a sdílení dobré praxe, finanční toky, sběr dat, 

závěrečné vyúčtování akce atd. Semináře byly s ohledem na tehdejší epidemickou situaci spíše 

komornější, celkem se tak těchto vzdělávacích akcí zúčastnilo 69 účastníků, což přispělo k dalšímu 

                                                                                                                                                                                     
(viz metodický přístup evaluace popsaný v jednotlivých evaluačních zprávách) je možné považovat srovnání výsledků pouze 
za orientační. 

Hodnocený parametr 
Průměrné 

známkování 
v roce 2018 

Průměrné 
známkování 
v roce 2019 

Průměrné 
známkování 
v roce 2020 

Relevance poskytnutých informací 2 2 1- 

Srozumitelnost poskytnutých informací 2 2 1- 

Úplnost poskytnutých informací 2 2 1- 

Rychlost odezvy 3 2 2 

Vstřícnost při komunikaci 2 1- 1 

 
12

 Zahrnuta byla i intenzivní forma metodické podpory, kterou bylo možné vzhledem k dosažení hranice bagatelní podpory 
zahrnout do hodnoty indikátoru 60000 Celkový počet účastníků.  
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navýšení indikátoru 60000 Celkový počet účastníků, jehož dosažená hodnota dle zpráv o realizaci 

Projektu vzrostla na 46 (k 08/2020).  

V dotazníkovém šetření, v části věnované seminářům, více jak polovina (11) respondentů uvedla, že 

zaměstnanci jejich PO se zúčastnili všech či většiny seminářů pořádaných PK. Naopak jeden 

respondent uvedl, že se doposud žádného semináře v rámci jejich PO nezúčastnili13. Zbytek, tj. 9 

respondentů (43 %), uvedl, že se zástupci jejich PO zúčastnili několika seminářů.  

Z hodnocení realizovaného minulý rok vyšlo, že ze strany PO je významná poptávka po praktické části 

seminářů. Z toho důvodu byl právě rozsah praktické části seminářů předmětem jedné z otázek 

dotazníkového šetření realizovaného v roce 2020. Šetření ukázalo, že tato stránka seminářů je 

respondenty hodnocena velmi kladně, 16 respondentů (tj. 90 % z těch, kteří tuto otázku dokázali 

posoudit) uvedlo, že rozsah praktické části seminářů je přiměřený. Pouze dva respondenti jej 

považovali za nedostatečný. Praktická část seminářů (např. seznámení s úspěchy a problémy PO, 

ukázky konkrétních řešení, příklady konkrétních chyb atp.) byla respondenty uváděna jako nejčastější 

faktor, ve kterém spatřují užitečnost seminářů. Jiní respondenti považovali příklady dobré praxe za 

zajímavé, ale do ostatních PO nepřenositelné.  

Rovněž užitečnost informací získaných na seminářích hodnotili respondenti celkově pozitivně. 16 

respondentů (tj. 80 % z těch, kteří to dokázali posoudit) považovalo informace, které se zástupci 

jejich PO14 dozvěděli na seminářích/workshopech, za spíše či rozhodně užitečné. Jako neužitečné je 

hodnotili 4 respondenti (z toho 1 je považoval za rozhodně neužitečné). Užitečnost spatřují 

respondenti především v osobním kontaktu, neformální komunikaci, ve výše blíže rozebrané 

praktické části seminářů (tj. v ukázkách konkrétních postupů a používané praxe, zkušenostech jiných 

PO, návodech na předcházení chybám atd.) a v možnosti konzultovat konkrétní problémy s PK i s 

ostatními PO. 

Z celkového pohledu jsou semináře hodnoceny jako nástroj, který při přípravě a realizaci projektů 

PO pomáhá. Domnívá se tak 14 respondentů (75 % z těch, kteří tuto otázku dokázali posoudit; 6 

rozhodně ano, 8 spíše ano). Zároveň jsou semináře aktivitou, která pozitivně působí na rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti projektového řízení. Toto uvedlo 16 respondentů (více jak 80 % z těch, kteří 

otázku dokázali posoudit). Negativní odpověď „rozhodně ne“ na relevantní otázky zvolili 

reprezentanti dvou PO, které s PK doposud neřešily žádný projekt a jejichž zástupci se zúčastnili jen 

několika seminářů. Jeden z respondentů jako možné zvýšení přínosu seminářů uvedl účast zástupců 

relevantních řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů (konkrétně CRR). 

  

                                                           
13

 Tento respondent proto další parametry seminářů nehodnotil.  
14

 přímo daný respondent, případně zaměstnanci dané PO 
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Graf č. 7 Pomáhají semináře při přípravě a 

realizaci projektů? 

Graf č. 8 Působí semináře pozitivně na rozvoj 

lidských zdrojů? 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

V souladu s předchozími závěry vyplynulo z dotazníkového šetření, že u převážné většiny PO 

přetrvává zájem účastnit se dalších seminářů pořádaných PK (zájem uvedlo 16 respondentů, tj. 75 

%). Nezájem avizovali celkem 4 respondenti, a to ti, kteří se negativně vyjádřili k přínosům seminářů 

pro přípravu a realizaci projektů PO, resp. pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti projektového řízení, a 

respondent, který přínosy seminářů nedokázal posoudit, neboť se seminářů nezúčastnil. Jeden 

respondent neuvedl žádnou odpověď. 

Respondenti by uvítali, pokud by se předmětem budoucích seminářů stala především tato témata: 

 veřejné zakázky (uvedeno nejčastěji),  

 příklady dobré praxe (uvedeno víckrát),  

 finanční řízení projektů (uvedeno víckrát),  

 chyby v projektech,  

 postupy v rámci konkrétních operačních programů,  

 Norské fondy,  

 informace k novým výzvám,  

 nové programové období,  

 udržitelnost projektů,  

 finanční kontroly,  

 směrnice GDPR. 

 

3.5 Další procesy koordinace a řízení projektů 

Vedle výše analyzovaných procesů, jimž se věnují samostatné evaluační otázky (viz kapitola 4), byly 

identifikovány i další procesy (soubory aktivit), které jsou součástí koordinace a řízení projektů 

spolufinancovaných z ESIF v rámci rezortu kultury.  

3.5.1 Koordinace projektů napříč rezortem 

Hlavním úkolem PK v oblasti koordinace projektů je zejména zajištění souladu projektů se strategií a 

prioritami rezortu, eliminace duplicitních projektů, koncentrace sil na prioritní projekty, zajištění 

návaznosti souvisejících projektů, příprava a realizace projektů podpůrného charakteru atp. Za tímto 

účelem PK mj. sbírá informace o připravovaných i realizovaných projektech a také vyžaduje 
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konzultace s předkladateli projektů již ve fázi přípravy projektového záměru či námětu. Podstatnou 

roli zde však samozřejmě hrají i věcně příslušné útvary MK a jednotlivé PO. 

V rámci dotazníkového šetření mohli respondenti ohodnotit (přidělením známek 1-5 jako ve škole) 4 

základní parametry (soubory činností PK), jež by měly společně přispívat k úspěšné koordinaci 

projektů napříč rezortem kultury: 

 zabezpečení souladu projektů se strategií rezortu kultury; 

 předcházení duplicitám v projektech; 

 řešení duplicit projektů; 

 příprava a realizace projektů podpůrného (servisního) charakteru (projektů, které jsou 

realizovány pro více PO tak, aby mohly lépe plnit své úkoly). 

Známkování jednotlivých parametrů provedlo 10-13 respondentů (tj. cca 50-60 %), přičemž většinou 

šlo o zástupce „spolupracujících“ PO. Nejlépe byly hodnoceny činnosti PK související se zajištěním 

souladu projektů se strategií rezortu, které byly v průměru hodnoceny známkou 1. V hodnocení 

tohoto parametru převládaly jedničky a neobjevilo se horší hodnocení než dvojka. Velmi pozitivně 

byly hodnoceny také parametry řešení duplicit projektů a příprava a realizace projektů podpůrného 

charakteru, které obdržely v průměru známku 1-. Zatímco druhý jmenovaný parametr byl hodnocen 

respondenty relativně konzistentně (jedničkou či dvojkou), při hodnocení řešení duplicit projektů 

nevládla mezi respondenty taková shoda – většina respondentů přidělala známku 1, ale dva 

respondenti zvolili známku 3. Nejhůře, přesto stále pozitivně, bylo hodnoceno předcházení 

duplicitám v projektech, které v průměru získalo dvojku. V hodnocení jednotlivých respondentů se 

objevily jedničky, dvojky i trojky. 

V oblasti koordinace projektů se ze strany jednoho z respondentů objevila výtka směrem k PK 

spočívající v nedostatečné informovanosti o projektech podpůrného charakteru (např. řešení 

spisové služby). Dle vyjádření jednoho z respondentů byla sice ustavena pracovní skupina, ta se však 

neschází a nekomunikuje, proto daný respondent postrádá informace o stavu daných projektů15. 

Naopak jako pozitivní aspekty koordinace projektů ze strany PK uváděli respondenti kontrolu, 

přesnost, koordinaci, přehlednost, pomoc s optimalizací postupů dané PO. Rovněž z pohledu 

zástupce PK je proces koordinace projektů napříč rezortem jedním z procesů, který je dobře 

nastaven. 

                                                           
15

 Z rozhovoru se zástupcem PK vyplynulo, že všechny činnosti v rámci těchto podpůrných projektů, které mají IT charakter, 
byly z rozhodnutí ministra kultury pozastaveny. Projekty tak formálně běží, ale žádné činnosti nejsou vykonávány a čeká se 
na rozhodnutí, jak bude s těmito projekty naloženo. PK však nebyla oprávněna stav IT projektů komunikovat. 
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Graf č. 9 Koordinace projektů napříč rezortem 

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

3.5.2 Monitoring a evaluace 

Monitoring a evaluace patří mezi činnosti, které PK realizuje pravidelně a průběžně. Aby mohla PK 

tyto činnosti řádně vykonávat, musí sbírat informace a dále s nimi pracovat. Zdrojem hlavních 

informací o projektech jsou především podklady a dokumenty zasílané od PO a dále pak informace 

z monitorovacího systému MS2014+, kde má PK u jednotlivých projektů přidělenou roli „čtenář“, a 

může tak na jednotlivé projekty kdykoliv nahlížet. Získané informace PK používá pro navazující 

činnosti (např. pro koordinaci projektů, metodickou činnost atp.) a pro tvorbu výstupů typu 

komplexního průvodce projekty rezortu MK „Přehled schválených a připravovaných projektů rezortu 

Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů“16. 

Jelikož snahou PK je vykonávat svoji činnost dobře a poskytovat tak potřebnou podporu PO i rezortu 

kultury, provádí pravidelně s využitím interních kapacit evaluaci své činnosti, resp. evaluaci 

relevantního Projektu, v rámci kterého byla PK zřízena17. Během evaluační činnosti PK mj. sbírá 

zpětnou vazbu od svých hlavních klientů, tj. PO, kterou následně vyhodnocuje a využívá formulovaná 

doporučení např. k úpravě svých postupů, případně dokumentů atp. Výstupem evaluační činnosti je i 

tato průběžná zpráva a další zprávy z předchozích let18. 

3.5.3 Správa webových stránek 

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

které jsou určeny zejména příspěvkovým organizacím MK. Jsou zde umístěny jednak informace o 

Projektové kanceláři a Projektu, v rámci kterého byla PK zřízena a realizuje svoji činnost. Dále zde 

příspěvkové organizace najdou Metodiku projektového řízení MK a další relevantní metodické 

dokumenty, prezentace z uskutečněných seminářů, odpovědi na často kladené otázky či průběžné 

                                                           
16

 http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2019/01/Brožura_Přehled-schválených-a-připravovaných-
projektů-v24.pdf - prosinec 2018; http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2019/06/Brožura_Přehled-
schválených-a-připravovaných-projektů-v28.pdf - červen 2019 
17

 Projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“, 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255, realizovaný v letech 2016–2022 za podpory z Operačního programu Zaměstnanost. 
18

 Všechny průběžné evaluační zprávy z předchozích let viz http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/. 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/
http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2019/01/Brožura_Přehled-schválených-a-připravovaných-projektů-v24.pdf
http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2019/01/Brožura_Přehled-schválených-a-připravovaných-projektů-v24.pdf
http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2019/06/Brožura_Přehled-schválených-a-připravovaných-projektů-v28.pdf
http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2019/06/Brožura_Přehled-schválených-a-připravovaných-projektů-v28.pdf
http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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evaluační zprávy Projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České 

republiky“ atp. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina PO více či méně často webové stránky PK navštěvuje, a 

to bez ohledu na to, zda daná PO patří mezi ty, které s PK spolupracují, či nikoliv. I zástupci 

„nespolupracujících“ PO uvedli, že webové stránky ojediněle navštěvují. Pouze jeden respondent 

uvedl, že webové stránky PK vůbec nepoužívá, a to z důvodu, že jejich PO o existenci webových 

stránek PK dosud nevěděla. Zástupci PO, které s PK spolupracují, nejčastěji uvedli, že webové stránky 

navštěvují 1-2x za měsíc. Jsou ale i PO, které používají webové stránky každý týden, a to i několikrát. 

Respondenti měli v rámci dotazníku možnost ohodnotit webové stránky PK, využilo toho 16 

respondentů. Obecně se dá říci, že respondenti, jejichž PO využívají webové stránky nejčastěji (1x za 

týden či častěji), byli při hodnocení pozitivnější a všem charakteristikám přidělili jedničky či dvojky. 

Ostatní respondenti nebyli v hodnocení tak homogenní, někteří hodnotili charakteristiky spíše lépe, 

jiní hůře. V průměru získaly všechny hodnocené parametry (tj. relevance informací, úplnost 

informací, užitečnost informací, srozumitelnost informací i přehlednost informací) známku 2. U všech 

parametrů se objevily jedničky, dvojky a trojky. Úplnost informací a užitečnost informací byly 

ohodnoceny i jednou čtyřkou. Jeden z respondentů shrnul svůj názor na webové stránky následovně: 

“Průměrné, neurazí, ale nenadchne.“ Jiní respondenti uváděli, že informace čerpají i z dalších webů.  

Respondentům chybí na webových stránkách PK především konkrétní praktické příklady a chyby, 

kterým by se měli vyvarovat. Jeden z respondentů v této souvislosti uvedl velmi konkrétní návrh, jak 

webové stránky obohatit, a to uvést link na všechny projekty všech PO s informacemi o jejich 

"problémech" při realizaci, doporučení, komentář PK a její rady, jak problémům předcházet či je řešit. 

Takovéto řešení se při počtu projektů spadajících pod dohled PK jeví jako velmi pracné. 

Kompromisním návrhem, který by mohl napomoci PO, ale zároveň by extrémně nezatížil PK, by 

mohlo být uvedení příkladů vybraných konkrétních projektů s popisem jejich problémů, přístupem při 

jejich řešení, popisem, jak takovým problémům předejít atp. Příklady by musely být vybrány velmi 

pečlivě, a to tak, aby byly využitelné i pro jiné projekty. Rizikem takového přístupu je však potenciální 

neochota PO veřejně sdílet své problémy. Tato situace bude vyřešena doplněním Metodiky o přílohu 

s nejčastějšími chybami. 

Graf č. 10 Četnost používání webových stránek PK          Graf č. 11 Známkování webových stránek 

PK 

 Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 
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3.6 Důležité „interní“ faktory ovlivňující koordinaci a řízení projektů 

Koordinaci a řízení projektů ze strany PK provází několik „interních“ faktorů, které mohou výsledek 

těchto činností ovlivňovat, příp. alespoň ovlivňovat názory dotčených subjektů (zejména PO) na tyto 

činnosti PK. 

3.6.1 Komunikace a předávání dat mezi PK a PO 

„Musím vyzdvihnout vstřícné jednání v případě, že PK oslovíte s 

nějakým problémem, vždy se snaží reagovat a pomoci Vám.“ 
Zdroj: respondent dotazníkového šetření, červen/červenec 2020 

Stěžením faktorem, který provází celý proces koordinace a řízení projektů, je komunikace mezi PK a 

PO. Komunikace mezi PK a PO má různou míru intenzity, která je přirozeně v úplném základu dána 

tím, zda daná PO řeší (tj. zamýšlí, připravuje, realizuje, ukončuje) nějaký projekt spolufinancovaný z 

prostředků ESIF. PO, které uvedly, že s PK doposud žádný projekt neřešily, buď s PK nekomunikují 

vůbec, případně se na PK obrací pouze v případech, kdy je to povinné (např. předávání povinných 

dokumentů). Intenzita komunikace „spolupracujících“ PO (kterých se dotazníkového šetření 

zúčastnilo cekem 14) je mnohem pestřejší. Některé PO (konkrétně 2 ze zúčastněných) komunikují 

s PK jen tehdy, když to vyžadují povinnosti (např. při předávání povinných dokumentů). Jeden 

respondent uvedl, že jejich PO se na PK naopak obrací velmi často nad rámec povinně stanovené 

komunikace. Většina (10) respondentů z řad spolupracujících PO uvedla, že se občas na PK obrací i 

nad rámec povinností.  

Graf č. 12 Intenzita komunikace PO s PK 

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

V rámci dotazníkového šetření mohli respondenti provést hlubší hodnocení komunikace s PK. 

V prvním kroku mohli ohodnotit (resp. oznámkovat jako ve škole) tok informací od PK směrem k PO, 

konkrétně předávání či zprostředkování tohoto typu informací: 

a. předávání informací, které produkuje sama PK (např. změna Metodiky, nové příkazy, 

nové tabulky k vyplnění atp.); 
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b. zprostředkování informací od jiných útvarů rezortu MK; 

c. zprostředkování informací od řídicích orgánů/zprostředkujících subjektů; 

d. zprostředkování informací o novém programovém období; 

e. celkové načasování předávání informací (dostáváte informace včas?). 

Z tohoto pohledu provedlo hodnocení 12-15 respondentů, tj. cca 60-70 % respondentů, a to až na 

výjimky především ti, kteří s PK spolupracují. Nejlépe byla hodnocena první tři výše uvedené kritéria 

(a.-c.), která v průměru obdržela známku 2. V hodnocení nebyli respondenti úplně jednotní, objevily 

se známky 1-4, nejčetněji však byly v rámci těchto kritérií přidělovány jedničky. V průměru (ale i 

nejčastěji) dvojkou bylo také hodnoceno načasování předávání informací, tj. v průměru se 

respondenti domnívali, že informace dostávají relativně včas. Přesto se objevili i respondenti, kteří 

načasování předávání informací neviděli tak pozitivně, takže se objevilo i hodnocení 4, a dokonce i 5. 

Nejhůře, přesto v průměru 2-, bylo respondenty hodnoceno zprostředkování informací o novém 

programovém období. Nejčastějším hodnocením byla dvojka, objevily se však i pětky. Jedno toto 

negativní ohodnocení bylo doplněno informací od respondenta, že PO o novém programovém 

období doposud od MK neobdržela žádnou informaci, pouze žádost o sdělení plánovaných projektů. 

Tato skutečnost však může být způsobena tím, že se zástupci dané PO nezúčastnili relevantních 

setkání, kde byly informace ze strany PK podávány, případně i nejasnostmi a průtahy při celkové 

přípravě programového období. Zároveň je vhodné poznamenat, že většina respondentů z 

„nespolupracujících“ PO toto kritérium nehodnotila. I tyto subjekty by však měly být o novém 

programovém období informovány, ačkoliv se jich ESIF doposud nemusely týkat, v období 2021+ 

může být situace jiná. Z tohoto pohledu je proto vhodné, aby se komunikace o novém programovém 

období ze strany PK zintenzivnila, a to vůči všem PO. Toto doporučení je samozřejmě úzce svázáno 

s předpokladem, že PK bude relevantní informace sama dostávat, případně bude mít dostatečné 

kapacity k tomu, aby si je mohla obstarat (a současně budou již k dispozici, což s ohledem na 

zpoždění při přípravách není zcela nasnadě). 

Další část hodnocení se týkala toku informací vyžadovaných Projektovou kanceláří od PO. Zde mohli 

respondenti známkovat tyto charakteristiky: 

a. rozsah informací, které PK vyžaduje; 

b. četnost předávání informací, které PK vyžaduje;  

c. uživatelská přívětivost nástrojů pro předávání informací (Projektový námět, Formulář 

2, Tabulka sběru dat atp.); 

d. celkové nastavení procesu předávání povinných informací. 

Hodnocení provedlo 14-15 respondentů (tj. cca 70 %). Nejhůře byla v průměru hodnocena 

uživatelská přívětivost nástrojů pro předávání informací, a to známkou 2-, což je způsobeno tím, že 

v hodnocení se objevily nejčastěji trojky a o něco méně dvojky. Jednička byla udělena pouze jedna, 

stejně jako pětka. Ostatní hodnocené charakteristiky (tj. a., b. a d.) získaly v průměru dvojku. 

Nejčastěji se v hodnocení objevily dvojky a jedničky, ale např. rozsah informací vyžadovaných ze 

strany PK získal v dílčích hodnoceních dvě pětky. Ze strany jednoho respondenta z řad 

nespolupracujících PO zazněla výtka, že se na ně PK obrací s žádostmi o informace, ačkoliv žádný 

projekt z ESIF nerealizují. Považují proto tyto požadavky za zbytečné zatěžování. Obdobně i 

spolupracující PO vidí některé požadavky ze strany PK jako zbytečné (příkladem bylo uvedeno: 

informace jsou dostupné např. v MS2014+19; jsou požadovány informace o změnách projektu, ačkoliv 

                                                           
19

 Zde je však třeba upozornit, že s ohledem na velké množství projektů, pro které PK poskytuje své služby, není v silách 
týmu PK, aby z MS2014+ zachytil všechny relevantní informace. Jak vyplynulo z rozhovoru se zástupcem PK, členům PK 
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k žádné změně nedošlo). Výhrady zazněly i k některým nástrojům pro předávání informací, např. že 

byla přislíbena změna Formulářů 1 a 2, ke které doposud nedošlo, tabulka sběru dat je komplikovaná, 

málo přehledná atp.  

Z pohledu zástupce PK je předávání informací od PO a sběr dat obecně procesem, který dobře 

funguje. 

Graf č. 13 Informace od PK směrem k PO                         Graf č. 14 Informace požadované PK od PO 

 Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

3.6.2 Administrativní zátěž  

Z výše uvedeného vyplývá, že proces koordinace a řízení projektů ze strany PK s sebou přináší jistou 

míru administrativní zátěže. 

Jeden z respondentů k této problematice uvedl: 

„Pracovníci PK jsou vždy vstřícní a lze se s nimi domluvit, nicméně existenci PK vnímám v praxi spíše ve 

vztahu k povinnostem, které z toho plynou pro nás – nutnost předložit VZ ke kontrole (zdržování 

procesu), vyplňování tabulek a jejich poměrně častá aktualizace, předkládání čtvrtletních zpráv. Což 

samo o sobě nevadí a dávalo by to smysl, ale nemohu se zbavit dojmu, že průběžně poskytujeme velký 

objem poměrně komplexních informací o projektu, a přesto přichází z MK požadavky na informace, 

které prakticky již mají k dispozici.“ 
Zdroj: respondent dotazníkového šetření, červen/červenec 2020 

Administrativní zátěž spojená s procesem koordinace a řízení projektů, zejména ve vztahu 

k povinnosti PO sdílet s PK, resp. s MK, větší množství informací, se stala předmětem několika otázek 

dotazníkového šetření. I přes již dříve zmíněné některé výhrady se více jak polovina (13, tj. 62 %) 

respondentů klonila k názoru, že zátěž pojená s předáváním/ sdílením informací o stavu 

připravovaných a realizovaných projektů, které požaduje PK od PO, je přiměřená. Za vysokou ji 

označili jen 3 respondenti (14 %). Zbývajících 5 respondentů, kteří byli z kategorie 

„nespolupracujících“ PO, tuto otázku nedokázalo posoudit. Žádný z respondentů neoznačil zátěž za 

nízkou. 

                                                                                                                                                                                     
chodí denně z MS2014+ desítky depeší, které však nestíhají procházet. Z toho důvodu PK preferuje, aby důležité změny 
týkající se projektů (např. změny harmonogramu, přesuny peněz atp.) posílaly PO na PK mailem. V současné době tak dle 
informací od PK činí pouze jedna PO. 
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Jak bylo zjištěno v rámci předchozí evaluační činnosti (viz předchozí průběžné evaluační zprávy20), 

není PK jediným subjektem v rezortu MK, který po PO vyžaduje informace o projektech. Z toho 

důvodu byla pro porovnání položena respondentům otázka ohledně celkové zátěže spojené s 

předáváním/ sdílením informací o stavu připravovaných a realizovaných projektů, které požaduje 

celý rezort MK po PO v souhrnu. Při tomto rozšíření otázky na celý rezort MK však k zásadní změně 

nedošlo. Obecně se dá říci, že respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že zátěž považují za 

přiměřenou či vysokou, svůj názor nezměnili ani ve vztahu k celému rezortu. Změna spočívá pouze 

v tom, že někteří respondenti, kteří nedokázali posoudit zátěž ve vztahu k PK, dovedli posoudit zátěž 

ve vztahu k rezortu MK, a vyhodnotili ji jako vysokou. Celkově tak narostl podíl respondentů (ze 3 na 

5, tj. celkem 24 %), kteří zátěž považují za vysokou. Podíl respondentů, kteří považují zátěž za 

přiměřenou, se nezměnil, tj. dosáhl 62 % (13 respondentů). 

Graf č. 15 Zátěž vnímaná PO ve vztahu k PK             Graf č. 16 Zátěž vnímaná PO ve vztahu k MK 

 Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

Průzkum ukázal, že pouze polovina respondentů ví, k čemu PK informace poskytované ze strany PO 

využívá. Všichni respondenti, kteří odpověděli kladně, byli z PO, které s PK spolupracují (tj. řeší či 

řešily s PK nějaký projekt/projekty). Ani jeden respondent z nespolupracující PO neuvedl, že by věděl, 

k čemu PK informace používá, ačkoliv i po těchto příspěvkových organizacích jsou ze strany PK (i když 

jen omezeně) informace požadovány. I mezi spolupracujícími PO se však vyskytli (3) respondenti, 

kteří uvedli, že neví, k čemu PK požadované informace využívá. Ve vazbě na toto zjištění je vhodné 

doporučit, aby PK příspěvkovým organizacím vždy řádně odůvodnila, proč dané informace vyžaduje. 

Takováto informace by neměla být komunikována jen vůči „spolupracujícím“ PO, ale vůči všem, po 

kterých je nějaká informace požadována. 

Z celkového počtu respondentů jich necelá polovina považuje administrativní zátěž spojenou s 

pravidly nastavenými v oblasti projektového řízení na rámec požadavků řídicího 

orgánu/zprostředkujícího subjektu za přiměřenou. Jako vysokou ji vnímá celkem 5 respondentů. Tyto 

počty však zohledňují i názory některých zástupců PO, které s PK doposud žádný projekt neřešily. 

Z toho důvodu je vhodné se blíže podívat na skupinu respondentů z řad PO, které s PK spolupracují. 

Zde docházíme k pozitivnějším výsledkům, kdy za přiměřenou považuje administrativní zátěž stále 10 

respondentů, ale nyní tento počet představuje téměř 3/4. Za vysokou ji považují 2 respondenti (14 

%). Jeden z respondentů to odůvodnil tím, že „dotace ESIF jsou samy o sobě náročné na 

administrativu, společně s PK se pak jedná o naprosto neúměrnou administrativní zátěž a konkrétně 

                                                           
20

 viz http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/ 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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termíny VZ se tím protáhnou minimálně o 3-4 týdny“.  Žádný z respondentů neuvedl, že by 

administrativní zátěž vnímal jako nízkou. 
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Graf č. 17 Zátěž vnímaná nad rámec pravidel 

ŘO/ZS – všechny PO                                    

Graf č. 18 Zátěž vnímaná nad rámec pravidel 

ŘO/ZS – spolupracující PO 

 Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

Otázka na administrativní zátěž, která je vnímána PO v souvislosti s pravidly projektového řízení 

nastavenými nad rámec požadavků ŘO/ZS, byla položena i v rámci dotazníkového šetření v roce 

2018. Tehdy zátěž za přiměřenou považovalo 33 % respondentů, kteří byli pouze z řad 

spolupracujících PO. Za vysokou ji označilo 47 % respondentů. Na straně spolupracujících PO tak 

došlo od roku 2018 k posunu směrem k pozitivnějšímu názoru. 

3.6.3 Administrativní kapacita PK 

Výkon PK a kvalita jejích činností úzce souvisí s administrativními kapacitami PK. Z toho důvodu se i 

tento faktor stal předmětem hodnocení. 

V lednu 2020 byla PK zařazena jako Samostatné oddělení projektové do sekce legislativní a 

ekonomické podpory kultury. Zde však setrvala jen do června 2020, kdy byla zařazena do Odboru 

strukturálních fondů v sekci legislativní a ekonomické podpory kultury. S ohledem na to, že pozice 

ředitele odboru nebyla obsazena, komunikuje vedoucí PK napřímo s náměstkyní sekce.21 Tato změna 

ovlivňuje délku některých procesů, neboť schvalování některých postupů/dokumentů probíhá na 

úrovni náměstkyně (zatímco dříve to bylo řešeno z úrovně ředitele). 

Jako největší problém PK z pohledu administrativních kapacit se ukazují organizační změny a některá 

rozhodnutí vedení ministerstva společně s nevhodně zvolenou personální a odměňovací politikou a 

přirozenou fluktuací. Kombinace těchto faktorů vedla v roce 2020 k významnému zásahu do 

administrativních kapacit týmu PK, kdy z 9 pozic pro PK bylo obsazeno k říjnu 2020 pouze 5 z nich. 

Tento výkyv v administrativních kapacitách vedl k nutnosti přerozdělit agendu tak, aby byly pokryty 

všechny hlavní úkoly, které má PK plnit. Pozitivním faktorem se v této souvislosti stala jinak negativní 

pandemie koronaviru, která způsobila, že v roce 2020 musela být část agendy PK minimalizována – 

neuskutečnily se například všechny plánované semináře a rovněž nebylo možné uskutečnit všechny 

plánované MaKoN. Kapacity PK tak nebyly tolik zatíženy, jako by byly za normální situace. Na druhé 

straně se však dá očekávat vyšší zatížení PK v souvislosti s možností PO realizovat projekty na obnovu 

památek, které byly do té doby evidovány Řídicím orgánem IROP jako náhradní projekty. 
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 Dle stavu k říjnu 2020. 
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Podstatná není jen skutečná administrativní kapacita PK, ale i to, jak ji vnímají a hodnotí PO jakožto 

hlavní uživatelé služeb PK. Celkově se dá shrnout, že PO vnímají tým PK velmi dobře. Hodnocení 

provedlo 13-16 respondentů, přičemž většinou šlo o zástupce spolupracujících PO, tj. těch, kteří 

s týmem PK přicházejí do styku nejčastěji. Nejlépe, tj. v průměru jedničkou, byly ze strany 

respondentů hodnoceny komunikační schopnosti a profesionalita vystupování členů týmu PK. 

Respondenti těmto parametrům přidělili především jedničky a několik dvojek, pouze jeden 

respondent udělil trojku, přičemž šlo o respondenta, který napříč celým dotazníkovým šetřením 

uplatňoval vůči PK a jejím činnostem spíše negativnější hodnocení. Velmi pozitivně (v průměru 1-) 

byly také hodnoceny odbornost týmu (tedy jeho kvalifikace) a jednotnost vystupování. I zde bylo 

nejčastějším hodnocením jednička, poté dvojka a každý tento parametr dostal také dvě trojky. 

Nejhůře, přesto stále velmi dobře, byly hodnoceny vzájemná zastupitelnost a velikost týmu. Oba 

tato parametry dostaly v průměru známku 2, která svědčí o tom, že PO vnímají velikost týmu PK jako 

největší jeho slabinu. Jeden z respondentů (ze spolupracující PO, kterou daný respondent považuje za 

zkušenou v oblasti projektového řízení) přidělil velikosti týmu PK dokonce známku 4. 

Graf č. 19 Administrativní kapacita PK 

Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

3.7 Faktory a podmínky ovlivňující dosahování efektů Projektu 

Rok 2020 se stal specifickým hned ze dvou důvodů. V prvé řadě byla činnost PK ovlivněna zásadními 

organizačními změnami. Od ledna 2020 byla PK zařazena jako Samostatné oddělení projektové do 

sekce legislativní a ekonomické podpory kultury. V červnu 2020  došlo ke změně a PK se stala součástí 

Odboru strukturálních fondů v sekci legislativní a ekonomické podpory kultury. Jelikož pozice ředitele 

odboru nebyla obsazena, komunikuje vedoucí PK napřímo s náměstkyní sekce. Rovněž došlo 

k pozastavení všech IT projektů, které byly realizovány přímo ministerstvem kultury jako projekty 

podpůrného charakteru. Zároveň několik členů týmu PK odešlo. K říjnu 2020 tak z 9 schválených 

úvazků pro tým PK bylo obsazeno pouze 522. Personální kapacity a organizační změny se tak staly 

jedním z faktorů, které Projekt PK v roce 2020 významně ovlivnily.23 

Druhým zásadním faktorem, který v roce 2020 ovlivnil průběhu Projektu, se stala koronavirová 

pandemie COVID-19. Díky opatřením vlády, která v souvislosti s ní byla aplikována, musely být 
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 K 15. listopadu byl předpokládán nástup dalšího člena týmu PK, tj, obsazenost by se zvedla na 6. 
23

 Více viz předchozí subkapitola. 
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některé činnosti PK upraveny či redukovány. Osobní setkání PK s PO byla nahrazena především 

mailovou a telefonickou komunikací, nebylo možné uskutečnit všechny plánované semináře (přesto 

se v průběhu léta konalo 5 workshopů, které však byly oproti běžným seminářům výrazně kapacitně 

omezeny)24, ani všechny plánované MaKoN. Vliv se projevil i na evaluačních aktivitách, v rámci 

kterých vzniká tato zpráva, kdy bylo nutné upravit původně plánovaný evaluační design. 

Pandemie koronaviru ovlivnila i samotné instituce a jejich ESIF projekty, vůči kterým PK realizuje své 

činnosti. Z toho důvodu byly do dotazníkového šetření zahrnuty i dvě otázky mající vazbu právě na 

tuto nestandardní situaci25. Z odpovědí respondentů se dá vyvodit, že pandemie nejčastěji zapříčinila 

posun harmonogramu, resp. zpomalení realizace projektů (uvedlo 5 respondentů). Vliv se projevil i 

vůči připravovaným projektům, kde došlo k pozastavení či posunutí přípravy projektů (uvedli 2 

respondenti). Jeden z respondentů např. uvedl, že díky pandemii koronaviru někteří subdodavatelé 

zhotovitele stavby ukončili svou činnost. Vyskytli se však i respondenti, kteří uvedli, že vzniklá situace 

projekty dané PO neovlivnila. Žádný z respondentů neuvedl, že by PK mohla být při řešení výše 

uvedených komplikací nějak nápomocná. 

Obdobně jako v roce 2019 přetrvává otázka nad dalším fungováním PK po ukončení realizace 

Projektu26, v rámci kterého aktuálně PK své činnosti realizuje. Již v minulosti byla identifikována 

poptávka ze strany PO po činnosti PK i v období po ukončení Projektu. Jelikož i sama PK toto riziko 

vnímá, snaží se najít řešení své udržitelnosti. Jak zaznělo na rozhovoru se zástupcem PK, Projekt 

nemůže být prodloužen, ačkoliv v něm s nejvyšší pravděpodobností zůstanou nevyužité finanční 

prostředky. Na druhé straně projekty PO budou pravděpodobně prodlouženy v souvislosti 

s koronavirovou pandemií a navazujícími opatřeními řídicích orgánů operačních programů až do 

konce roku 2023. Pokud nebude další existence PK zajištěna, dojde tak k tomu, že projekty PO 

realizované v současném programovém období budou téměř 2 roky probíhat bez podpory PK. 

Vhodné je doplnit, že celkové organizační nastavení PK je zástupcem samotné PK považováno za 

nevhodné, neboť na jedné straně vedoucí PK vše koordinuje a nese odpovědnost, ale na druhé straně 

je standardně zařazena jako referent do organizační struktury bez zvláštních pravomocí. Navíc je 

nedostatečně nastavena vzájemná komunikace s vedlejším oddělením (které řeší např. rozpočet, 

uvolňování dotací atp.) v rámci odboru, kam aktuálně PK spadá. 

  

                                                           
24

 Redukce seminářů negativně ovlivňuje možnost naplnění indikátoru, jenž se týká počtu podpořených osob. PK z toho 
důvodu aktuálně (k říjnu 2020) připravuje cestu k naplnění indikátoru jinými formami – pravděpodobně prostřednictvím e-
learningu (distanční vzdělávání), který však musí probíhat tak, aby bylo možné řádně doložit počet podpořených osob. 
Připravováno je proto několik modulů, které budou zakončen testem. 
25

 S ohledem na načasování dotazníkového šetření a navazujících analytických činností odráží uvedené informace situaci 
v první polovině roku 2020 a nezohledňují efekt druhé vlny pandemie. 
26

 Projekt PK má být ukončen v únoru 2022. 
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3.8 Naplnění očekávání od Projektu 

V roce 2018 byla na základě výsledků evaluačních prací sestavena sada 8 tvrzení, jež vyjadřovala 

nejdůležitější očekávání, která měli hlavní aktéři od vzniku PK a naplňování jejích činností.27 V rámci 

dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2020 se mohli respondenti vyjádřit k míře naplnění pro 

ně relevantních očekávání. 

Ne všichni respondenti mohli posoudit všechna očekávání, přesto je možné říci, že PK nejvíce 

naplňuje následující očekávání: 

 Poskytovat pomoc při přípravě a realizaci projektů (potvrdilo 14 respondentů z 21; 14 ano/1 

ne/ 6 nedokážu posoudit); 

 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) (potvrdilo 13 respondentů z 21; 13 ano/1 ne/ 7 nedokážu posoudit); 

 Poskytovat pomoc při administraci projektů a šíření příkladů dobré praxe (potvrdilo 13 

respondentů z 21; 13 ano/2 ne/ 6 nedokážu posoudit). 

Ale i ostatní očekávání byla ze strany respondentů považována za spíše naplňovaná a míra jejich 

naplnění je téměř srovnatelná. PK nejméně naplňuje očekávání, že umožní zrychlení procesů 

týkajících se projektů v rámci MK (11 respondentů se domnívá, že očekávání je naplňováno, 2 že 

nikoliv). 

Oproti roku 2019 se hodnocení téměř nezměnilo. Zároveň žádný respondent neuvedl, že by měl od 

PK nějaké nové očekávání, které by v seznamu formulovaném v roce 2018 nebylo uvedeno. 

Graf č. 20 Míra naplnění očekávání PO od existence PK 

                                                           
27

 Podrobněji viz 2. průběžná evaluační zpráva; http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/. 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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Zdroj: dotazníkové šetření, červen/červenec 2020 

Ačkoliv je zřejmé, že očekávání PO jsou spíše naplňována, neznamená to, že se mezi nimi nevyskytují 

PO, které mají na existenci PK negativní názor. Takovou ukázkou může být například toto vyjádření 

jednoho z respondentů dotazníkového šetření: „PK pokládám za zcela zbytečnou a povinnost 

realizovat evropské projekty s její účastí za nevhodné omezení právní subjektivity PO. Spolupráce by 

měla být dobrovolná, nikoli povinná.“ Zástupci PK v této souvislosti poukazují na skutečnost, že PO při 

realizaci projektů z ESIF mj. vyžadují po MK potřebné spolufinancování. Tento požadavek na 

poskytnuté spolufinancování je vyvážen právě akceptací spolupráce s PK.  

Také zástupce PK vidí většinu očekávání jako naplňovanou. Některá očekávání jsou však aktuálně 

plněna spíše méně, což je dáno především fází programového cyklu (kdy nové výzvy ve stávajícím 

programovém období již nejsou vyhlašovány a čeká se na nové programové období) a fází 

projektového cyklu (kdy již téměř vůbec nejsou připravovány projektové náměty atp.). 

4 Závěry – odpovědi na evaluační otázky28 

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

Evaluační podotázka: Kde se v oblasti řízení projektů ze strany PK nacházejí slabá místa? 

Provedené hodnocení i předchozí evaluační práce realizované v minulých letech ukazují, že 

z celkového pohledu jsou procesy týkající se koordinace a řízení projektů nastaveny účelně a 

z podstatné části i efektivně. To dokládá i hodnocení jednotlivých procesů, které v rámci činností 

Projektové kanceláře MK probíhají (viz odpovědi na následující evaluační otázky). Projektová kancelář 

se relativně dobře vypořádala s tím, že své služby poskytuje jak zkušeným příspěvkovým organizacím, 

které realizují několik projektů, tak i příspěvkovým organizacím, které jsou v oblasti ESI fondů 

nováčkem. 

Za dobře fungující je možné považovat především metodickou podporu, kterou PK poskytuje PO při 

přípravě a realizaci projektů, a to např. včetně dílčího procesu, který se týká připomínkování zadávací 

dokumentace k veřejným zakázkám, jež jsou v projektech připravovány a realizovány. Obdobně 

pozitivně je možné hodnotit i semináře, které PK pro PO zajišťuje (ačkoliv v roce 2020 byla tato 

aktivita vzhledem k pandemii koronaviru minoritní). Velmi dobře je hodnocena např. i koordinace 

projektů napříč rezortem. Žádný z dalších hodnocených procesů v rámci koordinace a řízení projektů 

nevyšel z hodnocení negativně. 

Jednotlivé procesy řízení a koordinace projektů ze strany PK provází několik „interních“ faktorů, které 

mohou kvalitu a přínos těchto procesů významně ovlivnit. V prvé řadě se jedná o komunikaci a 

předávání dat mezi PK a PO. Relativně dobře probíhá tok informací oběma směry, tj. od PK směrem 

k PO a naopak. Zlepšení by bylo vhodné především v oblasti zprostředkování informací o novém 

programovém období a v uživatelské přívětivosti nástrojů pro předávání informací PO směrem k PK. 

Dalším faktorem, který procesy ovlivňuje, je administrativní zátěž. I přes některé výhrady je možné 

konstatovat, že zátěž spojená s předáváním/ sdílením informací o stavu připravovaných a 

realizovaných projektů, které požaduje PK (či MK) od PO, je přiměřená. Posledním faktorem je pak 

administrativní kapacita PK, která je blíže rozebrána v EO5. 

                                                           
28

 Evaluační otázky byly v 1. průběžné evaluační zprávě přiřazeny k jednotlivým letům realizace Projektu. Tato kapitola 
zahrnuje odpovědi na evaluační otázky, které se vztahují k šetření pro rok 2020.  
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Jako největší překážka při snaze o řádné naplňování role PK a zajištění efektivních procesů se ukazuje 

organizační nastavení PK a časté, někdy velmi zásadní, organizační změny. Na jedné straně vedoucí 

PK zodpovídá za řádné řízení a koordinaci projektů spolufinancovaných z ESI fondů v rezortu kultury, 

ale na druhé straně je v rámci organizační struktury ministerstva standardně zařazena jako referent 

bez zvláštních pravomocí. Navíc je nedostatečně nastavena vzájemná komunikace s oddělením, které 

řeší např. rozpočet, uvolňování dotací atp., k tomu na Ministerstvu kultury ČR relativně často 

probíhají organizační změny a další zásahy ze strany vedení, které činnosti PK významně ovlivňují. 

Konkrétně v roce 2020 byla PK od ledna zařazena do samostatného oddělení projektového, v rámci 

sekce ekonomické a legislativní podpory kultury, ale v červnu 2020 došlo k přesunu PK do Odboru 

strukturálních fondů v rámci sekce legislativní a ekonomické podpory kultury. Zároveň z rozhodnutí 

vedení ministerstva došlo k pozastavení činností v rámci rezortních projektů spadajících do oblasti 

podpory 3.2 IROP (IT projekty podpůrného charakteru). Tento zásah nejenže způsobil faktické 

zastavení těchto projektů (a jejich potenciálních benefitů pro PO, resp. rezort kultury), ale znamenal i 

komplikace vůči PK, a to jak po stránce nutnosti řešit nové úkoly tímto způsobené, tak po stránce 

dopadu na administrativní kapacity PK. 

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

Evaluační podotázka: V čem by mělo dojít k případným úpravám/ aktualizacím? 

Hlavním metodickým dokumentem Projektové kanceláře je Metodika projektového řízení MK, která 

je určena pro příspěvkové organizace MK v případě, kdy připravují či realizují projekt 

spolufinancovaný z prostředků ESI fondů. Od roku 2018 je Metodika v rámci evaluační činnosti PK 

pravidelně hodnocena ze strany příspěvkových organizací. Metodika je v návaznosti na zjištěné 

potřeby průběžně aktualizována, přičemž předmětem hodnocení v roce 2020 se stalo znění, které je 

v platnosti od 1. července 2019 a nese označení 3.0. Metodiku je možné považovat především za 

přehlednou, ale také srozumitelnou, úplnou a užitečnou. Nejméně splňuje požadavky PO v oblasti 

zvolené míry detailu, a to z toho důvodu, že některé PO ji považují za příliš obecnou. Zvolená míra 

detailu je však záměrem a jistým kompromisním řešením, které PK zvolila, neboť Metodika musí být 

platná pro všechny typy projektů (které mohou mít velmi různorodý charakter) i příjemců (kteří mají 

různou hloubku znalostí a zkušeností s projekty v oblasti ESI fondů). Cílem Metodiky také není 

stanovovat detailní pravidla pro všechny projektové činnosti, ale nastavit základní metodický rámec 

jednotný pro všechny PO a jejich projekty.  

Z celkového hodnocení metodiky je možné vyvodit, že se jedná o nástroj, který spíše příspěvkovým 

organizacím pomáhá při přípravě a realizaci jejich projektů. K vyššímu přínosu Metodiky by mělo 

přispět připravované doplnění částí textů, které se budou týkat ukončování projektů a dále pak 

zpětné vazby na proběhlé metodické a kontrolní návštěvy. Tyto úpravy byly promítnuty do verze 4.0 

Metodiky29. 

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

zdrojů v oblasti projektového řízení?  

Evaluační podotázka: V čem by mělo dojít k případným úpravám/ aktualizacím? 

Semináře a workshopy, které zajišťuje Projektová kancelář, je možné z celkového pohledu považovat 

za nástroj, který pozitivně působí na rozvoj lidských zdrojů v oblasti projektového řízení. Ze strany PO 

                                                           
29

 Nová verze Metodiky je v platnosti od 18. ledna 2021. 
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jsou semináře rovněž hodnoceny jako nástroj, který jim pomáhá při přípravě a realizaci projektů, což 

koresponduje s přetrvávajícím zájmem PO účastnit se seminářů i v budoucnu. 

Pozitivní přínos seminářů spočívá především v možnosti osobního kontaktu PO s PK a dalšími 

subjekty, v neformální komunikaci, v zahrnutí praktické části seminářů (tj. v ukázkách konkrétních 

postupů a používané praxe, zkušenostech jiných PO, návodech na předcházení chybám atd.) a 

v možnosti konzultovat konkrétní problémy dané PO s PK i s ostatními PO. 

Rok 2020 byl z pohledu seminářů specifický, neboť s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 

nebylo možné uskutečnit všechny plánované semináře. Přesto se Projektové kanceláři podařilo 

v letních měsících uskutečnit několik menších workshopů. 

Z šetření vyplynulo, že PO mají do budoucna zájem především o tato témata: veřejné zakázky, 

příklady dobré praxe a finanční řízení projektů.  

EO5 Je administrativní kapacita PK (vč. její kvalifikace) dostatečná pro řádné plnění projektových 

aktivit? 

Z pohledu příspěvkových organizací je tým PK hodnocen velmi dobře. Nejvíce jsou vyzdvihovány 

především komunikační schopnosti a profesionalita vystupování členů týmu PK. Velmi pozitivně je 

vnímána i odbornost týmu (vč. jeho kvalifikace) a jednotnost vystupování. Nejhůře, přesto stále velmi 

dobře, byly hodnoceny vzájemná zastupitelnost a velikost týmu. 

Jako největší problém PK z pohledu administrativních kapacit se ukazují organizační změny a některá 

rozhodnutí vedení ministerstva společně s nevhodně zvolenou personální a odměňovací politikou a 

přirozenou fluktuací. Kombinace těchto faktorů vedla v roce 2020 k významnému zásahu do 

administrativních kapacit týmu PK, kdy z 9 pozic pro PK bylo obsazeno k říjnu 2020 pouze 5. Tento 

výkyv v administrativních kapacitách vedl k nutnosti přerozdělit agendu tak, aby byly pokryty všechny 

hlavní úkoly, které má PK plnit. Je však třeba upozornit, že některé části agendy byly s ohledem na 

probíhající pandemii koronaviru minimalizovány (např. semináře, výkon MaKoN atp.), takže tým PK 

nebyl zatížen tak, jak by byl za standardní situace. Odchod některých členů týmu PK neznamená jen 

snížení kapacit PK, ale představuje i ztrátu institucionální paměti, která může v budoucnu vyvolat 

další problémy.  

Současné administrativní kapacity PK jsou tedy aktuálně schopny pokrýt svěřené úkoly, ale 

dostatečnost kapacit do budoucna se bude mj. odvíjet od toho, jaký bude vývoj v oblasti 

pozastavených podpůrných IT projektů a zda nedojde k dalším odchodům členů týmu (resp. zda se 

podaří obsadit některé pozice). 

EO8 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? 

Z celkového pohledu je možné metodickou a poradenskou podporu pro příspěvkové organizace 

považovat za přínosnou (užitečnou) a dobře fungující. Nejlépe je ze strany PO vnímána především 

vstřícnost při komunikaci. Ale i další parametry poskytnuté metodické pomoci, které souvisí 

především s její dostatečností (relevance, srozumitelnost a úplnost poskytnutých informací), si vedly 

velmi dobře. Nejhůře, přesto stále velmi dobře, dopadla rychlost odezvy, která souvisí s načasováním 
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metodické pomoci. Načasování má však i druhý rozměr, kterým je operativnost metodické podpory, 

kdy PO mají možnost se na PK obrátit s žádostí o radu či pomoc kdykoliv. 

PO využívaly či využívají metodickou pomoc jak při přípravě projektů, tak i během jejich realizace. PK 

je připravena poskytovat pomoc i během ukončování projektů, což se odráží i v připravované úpravě 

Metodiky projektového řízení (viz EO2). 

EO9 Jaké hlavní faktory a podmínky byly určující pro dosažení efektů Projektu?  

Evaluační podotázka: Jaká jsou hlavní aktuální rizika Projektu? Jak se daří rizika eliminovat 

nebo zmírňovat? Byly identifikovány některé aspekty, které pozitivně ovlivnily efekty 

Projektu? 

Rok 2020 byl pro PK a její činnosti specifický. Jednak se jí dotkly velmi zásadní organizační změny a 

další rozhodnutí vedení ministerstva. Druhým faktorem, který zasáhl do fungování PK, byla pandemie 

koronaviru, která vedla k utlumení některých činností. 

Přetrvávajícím rizikem Projektu je fluktuace zaměstnanců PK, která byla v roce 2020 posílena 

organizačními změnami, pozastavením činností podpůrných IT projektů a spornou personální 

politikou a politikou odměňování. Kombinace těchto faktorů vedla k tomu, že kapacity PK se 

v průběhu roku 2020 snížily z možných 9 na 5 obsazených pozic. 

Rovněž přetrvává riziko spojené s otázkou nad další existencí PK po ukončení Projektu, v rámci 

kterého její činnosti probíhají. Projekt PK má být ukončen v únoru 2022. Avšak projekty PO budou 

pravděpodobně prodlouženy až do konce roku 2023. Pokud nebude další existence PK zajištěna, 

dojde tak k tomu, že současné projekty PO budou téměř 2 roky probíhat bez podpory PK. Již 

v minulosti byla identifikována poptávka PO po činnosti PK i v období po ukončení Projektu. 

Pandemie koronaviru a s ní související opatření vlády vedly k tomu, že některé aktivity PK musely být 

upraveny či eliminovány. Především nemohly být uskutečněny všechny plánované semináře a 

metodické a kontrolní návštěvy. Zároveň muselo dojít k úpravě formy poskytování metodické 

podpory, kdy byla posílena emailová a telefonická komunikace na úkor osobních setkání. Tato 

omezení se promítají do rizika, že nebude naplněn indikátor související s počtem podpořených osob. 

PK se snaží tuto situaci vyřešit prostřednictvím vhodně nastaveného e-learningu, který byl v druhé 

půlce roku 2020 v přípravě.  

Pozitivním faktorem je dlouhodobá spolupráce ze strany PO, která odráží míru naplňování očekávání, 

která PO od PK mají. Podstatnou roli v tomto hraje lidský přístup a ochota zaměstnanců PK. 

EO11 Směřuje Projekt k naplnění očekávání hlavních aktérů Projektu? 

Hlavní očekávání od Projektu, tj. od existence a aktivit PK, byla naformulována ve spolupráci se 

zástupci hlavních aktérů Projektu již v roce 2018. Od té doby jsou tato očekávání předmětem 

hodnocení ze strany hlavních uživatelů služeb PK, tj. ze strany PO. 

Očekávání, jež jsou vnímána jako nejvíce naplňovaná: 

 poskytovat pomoc při přípravě a realizaci projektů; 

 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); 

 poskytovat pomoc při administraci projektů a šíření příkladů dobré praxe. 
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Středně naplňovaná očekávání: 

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

dle standardizovaných pravidel; 

 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; 

 získat prostředníka mezi PO a MK, který pomáhá ostatním útvarům MK vysvětlovat 

projektové potřeby; 

 reagovat na potřeby PO, které se budou vyvíjet v souladu s projektovým cyklem projektů; 

 poskytovat pomoc při administraci projektů a šíření příkladů dobré praxe. 

Nejméně naplňované očekávání: 

 umožnit zrychlení procesů týkajících se projektů v rámci MK. 

Oproti roku 2019 se hodnocení téměř nezměnilo. Zároveň žádný zástupce PO neuvedl, že by měl od 

PK nějaké nové očekávání, které by v seznamu formulovaném v roce 2018 nebylo uvedeno. 

 

5 Doporučení  

5.1 Stav plnění doporučení z předchozích průběžných zpráv 

Evaluační práce nespočívají jen v zjišťování a vyhodnocování stavu, formulaci závěrů a odpovědí na 

evaluační otázky. Evaluace je rovněž nástrojem, který pomáhá hledat cesty, jak odstranit případné 

nedostatky a zefektivnit fungování Projektové kanceláře tak, aby její aktivity lépe vedly k dosažení 

požadovaných efektů a cílů. Z toho důvodu je součástí evaluačních zpráv i návrh doporučení, která 

vzešla z evaluačních prací. Níže následuje informace o doporučeních 1-8, která byla navržena 

v minulých letech (v rámci 2. a 3. průběžné evaluační zprávy), a stavu jejich plnění. 

Tabulka 2 Dříve formulovaná doporučení a stav jejich plnění 

Znění doporučení Stupeň závažnosti 
doporučení (1-5 – 
nejméně-nejvíce 

závažné) 

Hlavní 
adresát 

doporučení 

Stav plnění doporučení  

(dle informací od PK) 

1. (ve znění z r. 2019) V 
metodických materiálech více 
specifikovat jaké informace, 
v jakých termínech a z jakého 
důvodu mají být ze strany PO 
předávány PK (např. formou 
stručného přehledu, který 
shrne povinnosti PO vůči PK, 
resp. MK). Podrobněji popsat 
postupy při změnách projektu. 
Zaměřit se na příklady dobré 
praxe, konkrétní postupy, uvést 
nejčastější rizika, a to ideálně 

2 PK K Metodice byla přidána příloha č. 
16 – Seznam předkládaných 
dokumentů v realizaci – 
Harmonogram. 

Postup pro podstatné změny, 
respektive Řízení podstatných změn 
projektu je v kapitole 7.7 Metodiky. 

V rámci metodických a kontrolních 
návštěv PK usiluje o sdílení dobré 
praxe – např. informuje příjemce o 
tom, jak postupují jiní příjemci. 

Do konce roku 2020 bude vydána 
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dle typů PO, případně dle typů 
projektů. 

aktualizovaná verze Metodiky. 

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 PK má zřízen hromadný kontakt – 
projektovakancelar@mkcr.cz. 
Z tohoto kontaktu si v rámci PK 
zaměstnanci interně rozdělují 
zprávy. Tím je zajištěna vzájemná 
informovanost a zastupitelnost. 

Zároveň probíhá příprava podkladů 
pro e-learning, cílem PK je mít 
k dispozici tento nástroj v prvním 
čtvrtletí roku 2021, pokud to 
okolnosti dovolí. 

3. Vyhodnotit administrativní 
zátěž kladenou na PO. 

1 PK PK se snaží minimalizovat 
administrativní zátěž, ale panuje 
přesvědčení, že vnímání zátěže 
souvisí s celkovou administrativou 
v rezortu, kterou PK neovlivní. 

4. Důsledně odůvodňovat, proč 
jsou které informace ze strany 
PK požadovány. 

1 PK Pokud je na PO zasílán požadavek na 
informace, je zasílán včetně 
odůvodnění. Případně PK upřesňuje 
požadavky na MaKoN a odpověďmi 
na individuální dotazy příjemců. 

5. (ve znění z r. 2019) Začlenit 
projektové řízení všech 
dotačních titulů relevantních 
pro rezort kultury pod PK tak, 
aby byl na PO aplikován 
jednotný přístup a byl 
uplatňován vyšší stupeň 
koordinace projektů, případně 
zavést jednotné postupy i na 
odbory MK, které spravují / 
zprostředkovávají jiné dotační 
tituly. 

1 MK Realizace doporučení není v 

kompetenci PK.  

Ve spolupráci s Ministerstvem 

financí byl připravován „Jednotný 

evidenční a grantový systém“, který 

měl situaci alespoň částečně zlepšit, 

nebyla ale v kompetenci PK. JEGIS 

pro MK je aktuálně v procesu 

zrušení.  

 

6. V rámci připravovaných 
seminářů klást významný důraz 
na praxi a konkrétní ukázky 
dobré a špatné praxe a 
zohlednit aktuálně nejvíce 
poptávaná témata. 

2 PK Větší důraz na praxi a zohlednění 
aktuálně potřebných témat umožní 
PO se lépe vypořádat s problémy, 
kterým při přípravě a realizaci 
projektů čelí, případně těmto 
problémům dokonce zcela předejít. 
V rámci plánované e-learningové 
aktivity se budeme snažit se na 
poptávaná témata zaměřit 
(například příprava na programové 
období 2021–2027). 

7. Pracovat se zpětnou vazbou 
PO na materiály, se kterými PO 

2 PK PO průběžně zasílají připomínky a 
doporučení k Tabulce sběru dat, 
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dle požadavku PK musí 
pracovat (např. povinnost 
vyplňovat Tabulku sběru dat), a 
tuto zpětnou vazbu do 
materiálů průběžně promítat. 

připomínky PK následně 
zapracovává. PK rovněž pořádá 
semináře, na kterých vždy 
představuje případné změny a 
pomáhá uživatelům s jejich 
praktickou aplikací. Současně je PK 
k dispozici pro průběžné dotazy. 

Zpětnou vazbu PK sbírá formou 
hodnoticích dotazníků po každé 
vzdělávací akci.  

 

8. Pravidelně sbírat od PO 
podněty pro konání malých 
velmi konkrétně zaměřených 
pracovních skupin/seminářů. 

2 PK Na počátku roku 2020 PK oslovila 
PO, aby zaslali jejich zástupci 
náměty na pracovní skupiny a 
semináře, které by pro ně byly 
zajímavé. Některá témata byla nad 
rámec odborných a kapacitních 
možností PK (například GDPR), jiná, 
která se opakovala (typicky zadávání 
veřejných zakázek), budou PO 
nabídnuta. Současná situace 
vyžaduje přechod do on-line 
prostředí, zadávání veřejných 
zakázek bude jedním z modulů 
připravovaného e-learningu. 

 

 

5.2 Nově navrhovaná doporučení 

I v roce 2020 byl jedním z cílů evaluačních prací návrh doporučení, která by vedla k lepšímu a 

efektivnějšímu dosahování vytýčených efektů a cílů Projektu. Evaluace potvrdila platnost některých 

doporučení, která byla navržena již v minulých letech. Např. přetrvává doporučení č. 6, tj. při přípravě 

seminářů zohledňovat aktuální poptávku po tématech (např. v roce 2020 jsou nejvíce poptávanými 

tématy veřejné zakázky, příklady dobré praxe, finanční řízení projektů). Rovněž byla potvrzena 

platnost doporučení č. 4, tj. že je nezbytné důsledně odůvodňovat, proč jsou které informace ze 

strany PK požadovány, a to jak vůči spolupracujícím PO, tak i vůči ostatním PO, pokud po nich PK 

nějaké informace vyžaduje. 

Navržena však byla i zcela nová doporučení. Doporučení č. 9 se týká účasti zástupců relevantního 

řídicího orgánu/ zprostředkujícího subjektu na seminářích (tuto praxi PK již pro vybrané semináře 

zavádí a seminářů se zástupci MMR již účastnili). Doporučení č. 10 a 11 se pak zaměřují na řádné 

informování PO o projektech podpůrného charakteru, resp. o přípravě (a zahájení) programového 

období 2021+.  

Tabulka 3 Doporučení plynoucí z evaluace v r. 2020 

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 

Hlavní 
adresát 

Odůvodnění doporučení 
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doporučení (1-5 – 
nejméně-nejvíce 

závažné) 

doporučení 

9. V rámci seminářů, kde to 
bude relevantní, zvážit možnou 
účast zástupců řídicího orgánu/ 
zprostředkujícího subjektu. 

2 PK Účast zástupců relevantních orgánů 
implementační struktury operačních 
programů na seminářích by mohla 
podtrhnout praktičnost těchto 
seminářů, umožnila by lépe 
reflektovat na některé dotazy 
účastníků atp. 

10. Řádně PO informovat o 
stavu projektů podpůrného 
charakteru (rezortní IT 
projekty). 

4 PK / MK S ohledem na to, že projekty 
podpůrného charakteru jsou/byly 
určeny na podporu řádné činnosti 
PO, je nezbytné PO řádně (a 
pravidelně) informovat o vývoji 
v této oblasti a o stavu jednotlivých 
projektů. Podmínkou však je, aby byl 
PK ze strany vedení MK udělen 
potřebný mandát takovéto 
informace podávat.  

11. Řádně PO informovat o 
stavu a vývoji v oblasti přípravy 
(a později i zahájení) 
programového období 2021+. 

3 PK Aby byly příspěvkové organizace 
dobře připraveny na programové 
období 2021+ a možnosti podpory 
jejich projektů, je nezbytné je řádně 
o stavu a vývoji v této oblasti 
informovat (např. i prostřednictvím 
webových stránek PK, flashnews 
atp.). Toto doporučení je však 
svázáno s předpokladem, že PK bude 
relevantní informace mít či že bude 
mít kapacity je získat. 

 

6 Evaluační design a harmonogram pro rok 2021 

V roce 2021 bude realizováno evaluační šetření, jehož výsledkem by měla být 5. průběžná evaluační 

zpráva. S ohledem na pokročilou fázi realizace Projektu půjde o poslední průběžnou evaluační 

zprávu, která ve srovnání s předchozími lety bude obsahově širší a v souladu s 1. průběžnou evaluační 

zprávou se zaměří především na výsledky (příp. dopady) Projektu a na vyhodnocení základních 

evaluačních kritérií (tzv. 5U: účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost a udržitelnost). 

Tato zpráva společně se všemi předchozími se pak stane podkladem pro Souhrnnou evaluační zprávu 

Projektu, která bude především syntézou závěrů a zjištění evaluační činnosti realizované během celé 

doby realizace Projektu a jejíž příprava bude zahájena na konci roku 2021. 

Pro účely zpracování 5. průběžné evaluační zprávy budou řešeny níže uvedené evaluační otázky. 

Procesní evaluační otázka 

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

lidských zdrojů v oblasti projektového řízení?  
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Výsledkové / dopadové evaluační otázky 

 (EO6) Do jaké míry 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? 

Evaluační otázky zaměřené na základní evaluační kritéria 

 (EO12) Do jaké míry naplnil Projekt svůj účel? 

 (EO13) Jak hodnotíte účinnost Projektu? 

 (EO14) Jak hodnotíte úspornost Projektu?  

 (EO15) Jak hodnotíte užitečnost Projektu? 

 (EO16) Jak hodnotíte udržitelnost Projektu? 

Evaluační otázky zaměřené na doporučení 

 (EO17) Jaká jsou hlavní doporučení pro budoucí směřování projektového řízení? 

 (EO18) Jaká jsou hlavní doporučení pro nejbližší období realizace Projektu? 
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Tabulka 4 Evaluační design pro evaluaci v roce 2021 

Typ 
evaluace 

 Evaluační otázka Doplňující 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?  

V čem by mělo dojít 
k případným úpravám/ 
aktualizacím? 

užitečnost, 
zacílení, kvalita 
realizovaných 
WS a seminářů 

dotazníkové 
šetření 

účastníci 
seminářů 
(všechny 
PO) 

dotazníkové 
šetření, příp. 
DR 

procesní 
analýza, 
statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

budou 
využity 
hodnoticí 
dotazníky, 
budou-li k 
dispozici  

Výsledková 
/ dopadová 

6 Do jaké míry probíhal 
Projekt v souladu s teorií 
změny? 

 verifikace 
efektů a vazeb 
formulovaných 
v teorii změny 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, DR 

Zástupci 
PO a PK, 
příp. 
jiných 
útvarů 
MK 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, DR 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

  

Výsledková 
/ dopadová 

7 Do jaké míry se daří 
koordinovat a řídit 
projekty ve vztahu ke 
strategickým směrům 
rezortu? 

 věcná a časová 
návaznost 
souvisejících 
projektů, 
zamezení 
duplicit 
v projektech 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

Zástupci 
PO a PK 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza, 
statistická 
analýza 

 

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? 

užitečnost, 
kvalita a 
načasování 
metodické a 
poradenské 
podpory 

dotazníkové 
šetření, 
doplňkově 
hloubkové 
rozhovory 

všechny 
PO 

dotazníkové 
šetření, 
doplňkově 
hloubkové 
rozhovory  

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 
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Typ 
evaluace 

 Evaluační otázka Doplňující evaluační 
podotázka 

Metriky a 
ukazatele 

Zdroj dat Vzorek / 
census 

Metody 
sběru dat 

Metody 
analýzy dat 

Poznámky 

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?  

podmínky 
ovlivňující 
fungování 
Projektu, rizika 
Projektu, 
aspekty 
pozitivně 
ovlivňující 
efekty Projektu 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

Zástupci 
PK, PO 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza, 
statistická 
ananlýza 

  

Výsledková 
/ dopadová 

10 Do jaké míry bylo 
dosaženo plánovaných 
efektů? 

Byly identifikovány i některé 
neočekávané efekty (pozitivní / 
negativní)? 

efekty dle 
teorie změny, 
neočekávané 
efekty Projektu 

dotazníkové 
šetření, 
hloubkové 
rozhovory 

Zástupci 
PK, 
všechny 
PO 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

 

Výsledková 
/ dopadová 

11 Směřuje Projekt 
k naplnění očekávání 
hlavních aktérů Projektu? 

  očekávání 
aktérů 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

Zástupci 
PK, 
všechny 
PO 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza, 
statistická 
analýza  

Základní 
evaluační 
kritéria 

12 Do jaké míry naplnil 
Projekt svůj účel?  

 míra naplnění 
účelu Projektu 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření, FG 

PK, 
všechny 
PO 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření, FG 

obsahová 
analýza, 
statistická 
analýza 

 

Základní 
evaluační 
kritéria 

13 Jak hodnotíte účinnost 
Projektu?  

 maximalizace 
efektů Projektu 
při daných 
vstupech 

hloubkové 
rozhovory, 
FG, DR 

Zástupci 
PK a PO 

hloubkové 
rozhovory, 
FG, DR 

obsahová 
analýza 

 

Základní 
evaluační 
kritéria 

14 Jak hodnotíte úspornost 
Projektu?  

 minimalizace 
nákladů při 
daných 
dosažených 
efektech 

hloubkové 
rozhovory, 
FG, DR 

Zástupci 
PK a PO 

hloubkové 
rozhovory, 
FG, DR 

obsahová 
analýza 
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Typ 
evaluace 

 Evaluační otázka Doplňující evaluační 
podotázka 

Metriky a 
ukazatele 

Zdroj dat Vzorek / 
census 

Metody 
sběru dat 

Metody 
analýzy dat 

Poznámky 

Základní 
evaluační 
kritéria 

15 Jak hodnotíte užitečnost 
Projektu? 

 naplnění širších 
potřeb rezortu/ 
oblasti kultury 

hloubkové 
rozhovory, 
FG 

Zástupci 
PK, PO, 
příp. 
dalších 
útvarů 
MK 

hloubkové 
rozhovory, FG 

obsahová 
analýza 

 

Základní 
evaluační 
kritéria 

16 Jak hodnotíte 
udržitelnost Projektu? 

 přetrvávání 
efektů Projektu 
i po jeho 
ukončení  

hloubkové 
rozhovory, 
FG 

Zástupci 
PK, PO, 
příp. 
dalších 
útvarů 
MK 

hloubkové 
rozhovory, FG 

obsahová 
analýza 

 

NR – 
Doporučení 

17 Jaká jsou hlavní 
doporučení pro budoucí 
směřování projektového 
řízení? 

 Doporučení syntéza 
zjištění 
předchozích 
EO v této i 
v předchozíc
h evaluačních 
zprávách 

NR NR NR navržená 
doporučení 
budou 
předmětem 
diskuse 
s PK, 
případně 
FG 

NR – 
Doporučení 

18 Jaká jsou hlavní 
doporučení pro nejbližší 
období realizace 
Projektu? 

  Doporučení syntéza 
zjištění 
předchozích 
EO 

NR NR NR navržená 
doporučení 
budou 
předmětem 
diskuse 
s PK, 
případně 
FG 

Pozn.: NR – není relevantní; DR – desk research; FG – fokusní skupina; Zdroj: vlastní zpracování
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V roce 2021 budou pro zodpovězení jednotlivých evaluačních otázek využívány stejné metody sběru 

a analýzy dat, které byly aplikovány i v předchozích letech. Důvodem je jednak udržení celistvosti 

evaluačního designu po celou dobu realizace Projektu a dále pak snaha o porovnatelnost výsledků 

napříč roky a možnost sledování trendů.  

Jednotlivé metody sběru dat budou využity především pro zjišťování informací v následujících 

oblastech: 

 desk research: průběžné sledování vývoje metodik a jejich aktualizací, zprávy o realizaci 

Projektu, výstupy Projektu (např. výstupy z monitoringu projektů), statistiky k projektům atd. 

 individuální polostrukturované rozhovory budou zaměřeny primárně na následující témata: 

o verifikace efektů a vazeb formulovaných v teorii změny;  

o očekávané i neočekávané efekty Projektu; 

o koordinace a řízení projektů ve vztahu ke strategickým směrům rezortu; 

o hlavní faktory a podmínky ovlivňující dosažení efektů Projektu; 

o naplnění očekávání aktérů od Projektu; 

o 5U. 

Respondenti: zástupci PK, zástupci PO, příp. zástupci vybraných útvarů MK 

 dotazníkové šetření (metodou CAWI) bude primárně zaměřeno na následující témata: 

o užitečnost, zacílení, nastavení a kvalita seminářů a WS; 

o užitečnost a kvalita metodické podpory; 

o očekávané i neočekávané efekty Projektu; 

o naplnění očekávání aktérů od Projektu. 

Respondenti: všechny PO 

 fokusní skupina bude zaměřena především na následující témata: 

o 5U, tj. účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost a udržitelnost; 

o diskuse navržených doporučení; 

o diskuse případných dalších témat, která vyplynou z evaluačních prací. 

Respondenti: zástupci PK, zástupci PO (pravděpodobně bude pro každou skupinu připravena 

samostatná FG) 

Výše popsaný evaluační design vč. navržených metod sběru dat pro jednotlivé evaluační otázky je 

třeba vnímat jako indikativní, v průběhu evaluačních prací může dojít k jejich změně (např. ve vazbě 

na epidemickou situaci a opatření s ní související). 

  



  
 

40 
 

Dokument vznikl v rámci aktivit projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255  

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

6.1 Rámcový harmonogram evaluačních aktivit v roce 2021 

Níže uvedené schéma rámcově naznačuje harmonogram evaluačních aktivit pro rok 2021. Jedná se o 

indikativní harmonogram, který se může měnit. Závazné je vypracování 5. průběžné evaluační zprávy 

do konce roku 2021, ačkoliv harmonogram počítá s jejím dřívějším zpracováním vzhledem ke snaze 

zahrnout výsledky této zprávy do navazující přípravy Souhrnné evaluační zprávu Projektu, která by 

měla být zahájena koncem roku 2021. 

Návrh struktury 5. průběžné evaluační zpráva 2021 

1. Úvod  

2. Metodický přístup 

3. Hlavní zjištění 

4. Závěry – odpovědi na evaluační otázky 

5. Doporučení  
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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 v závislosti na ostatních 

aktivitách a kapacitách Projektové kanceláře, případně na dalších okolnostech. Závazným termínem je finalizace 5. průběžné zprávy do konce roku 2021, 

ačkoliv harmonogram počítá s jejím dřívějším vypracováním. Souhrnná evaluační zpráva bude dokončena v roce 2022. 

 

 

Harmonogram evaluace

1. Reflexe 4. průběžné evaluační zprávy

1.1 Interní diskuse k evaluaci - zkušenosti, doporučení na úpravu e. designu 

1.2 Diskuse závěrů a zjištění ze 4. průběžné evaluační zprávy

1.3 Zapracování připomínek ze strany MPSV a dopracování zprávy pro ZoR

1.4 Diskuse k možnostem diseminace závěrů ze 4. průběžné evaluační zprávy

2. Dopracování evaluačního designu pro 5. průběžnou evaluační zprávu

2.1 Interní diskuse e. designu v PK dle návrhu ze 4. průběžné evaluační zprávy

2.2 Případná úprava evaluačního designu

3. Evaluační aktivity - příprava 5. průběžné evaluační zprávy

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, PK, příp. MK

3.6 Vyhodnocení hloubkových rozhovorů

3.7 Příprava fokusní skupiny/ fokusních skupin

3.8 Realizace fokusní skupiny/fokusních skupin

3.9 Zpracování závěrů fokusní skupiny

3.10 Formulace závěrů pro zprávu

3.11 Příprava 5. průběžné evaluační zprávy

3.12 Připomínkování 5. průběžné evaluační zprávy

3.13 Finalizace 5. průběžné evaluační zprávy

4. Reflexe 5. průběžné evaluační zprávy

4.1 Diskuse závěrů a zjištění z 5. průběžné evaluační zprávy

4.2 Zapracování připomínek ze strany MPSV

5. Evaluační aktivity - příprava Souhrnné evaluační zprávy

5.1 Plánování přípravy Souhrnné evaluační zprávy - eval. design, obsah zprávy atp.

5.2 Desk research, příp. další naplánované metody sběru a analýzy dat

prosinec

5. PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA
Zahájení prací na 

Souhrnné evaluační 

zprávě

červen červenec srpen září říjen listopadleden únor březen duben květen

2021

Bloky evaluačních aktivit

Závazný termín finalizace 

5. průběžné evaluační 

zprávy


