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2. Cíle a očekávaný přínos evaluace Projektu PK 

3. Evaluační design evaluace Projektu PK 

4. Zapojení PO do evaluace Projektu PK 

5. Doposud zrealizované evaluační práce 
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Co je evaluace projektu a jaké 

mohou být její přínosy 



Evaluace v ČR 

 Impuls ze strany EU 

 Programové období 2014-2020 - 

bezprecedentní důraz na prokázání 

výsledků programů financovaných 

strukturálními fondy  

 Česká evaluační kultura zatím spíše slabá 

 Silnější u rozvojové pomoci 





Představte si, že … 

Analýza 
současného stavu 

Stanovení cílů 

Nastavení 
programu 

Implementace 

Monitoring a 
evaluace 



Evaluace / monitoring / audit 
• Monitoring 

Průběžné posuzování realizace projektu ve vztahu k 
plánovaným aktivitám a výstupům, kontrola 
harmonogramu, rozpočtu, dosažitelnosti cílů a záměrů 

• Audit 

Ověřování, do jaké míry byly projektové příjmy a výdaje v 
souladu se zákony, směrnicemi atd., zda byly využity 
hospodárně, zda byly využity na stanovený účel projektu 

• Evaluace 

Periodické posuzování relevance, efektivnosti, efektivity, 
dopadů, udržitelnosti dopadů ve vztahu k definovaným 
výsledkům / cílům 

 



Co znamená evaluace? 

• proces, ve kterém je 

posuzována hodnota, 

kvalita či význam 

aktivity, politiky nebo 

programu (upraveno dle 

EPDET) 

 

Ideální evaluace je 

hodnocení: 

 

 systematické 

 objektivní 

 nezávislé 

 odborně vedené 

 citlivé 

 

 

 



Kdy, kdo, kde, co 



Co je evaluace projektu - shrnutí 

 Evaluace projektu = analýza vstupů, aktivit, fungování a 

přínosů projektu (tj. výstupů, výsledků a dopadů) 

 Obnáší sběr informací, jejich odborné vyhodnocení, tvorbu 

závěrů (vč. odpovědí na evaluační otázky) a doporučení 

 Směřuje k získávání důkazů o fungování projektu 

 Vytváří poznatky a podklady pro rozhodování a řízení 

projektu 

 Přispívá k efektivnímu a hospodárnému nakládání se zdroji (a 

to nejen finančními) 

 Může být nástrojem pro (po)učení se 

 Cíle evaluace a potřeby zadavatele/uživatele evaluačních 

výstupů jsou vyjadřovány v tzv. evaluačních otázkách 



Cíle a očekávaný přínos evaluace 

Projektu PK 



Přínos evaluace 

 Poskytne nezávislý pohled na problém, srovnání, 

příklady dobré praxe odjinud 

 Přináší doporučení 

 Pomáhá rozhodnout kam alokovat prostředky 

 Pomáhá promyslet příčiny a následky 

 Pomáhá odhalit problémy 

 Poskytuje argumentaci, oporu pro inovace, 

reformy, zaměření politik 

 



Co očekává MPSV 

 Evaluace součást projektu (zájem příjemce  / 

zájem poskytovatele dotace) 

 úkolem je: 

◦ identifikovat příčiny případných problémů a odchylek 

od předpokladů (proč?) a formulovat implikace zjištění 

pro průběh řešení nebo pro jeho šíření (co z toho 

plyne?) 

 

 



Cíl evaluace projektu Rozvoj a provoz 

projektové kanceláře MK ČR („Projekt PK“) 

 Komplexní evaluace 

◦ Procesní evaluace = zhodnocení nastavení a fungování 

procesů v rámci Projektu PK 

◦ Výsledková/dopadová evaluace = zhodnocení 

naplňování cílů a požadovaných změn definovaných v 

Projektu PK 

◦ Posouzení vybraných evaluačních kritérií 



Očekávaný přínos evaluace Projektu 

PK 

 (Po)učení se - sledování průběhu Projektu PK, poznávání 

jeho fungování a odhalení jeho skutečných efektů 

 Nástroj pro zlepšování nastavení a průběhu Projektu PK 

 Nástroj pro obhájení některých kroků v oblasti 

projektového řízení v resortu 

 Podpůrný nástroj pro nastavení systému projektového 

řízení v resortu kultury v období po roce 2022 

 

→ kontinuální zlepšování nastavených procesů 

→ efektivnější dosahování definovaných cílů a 

požadovaných změn v oblasti projektového řízení 



Jak se evaluace přesně vymezí? 

 Charakterem projektu / intervence 

 Evaluačními otázkami 

 Časovým rámcem 

 Dostupnými zdroji 

 Doporučenými metodami 

 Požadovanými výstupy 

… 

 
=> EVALUAČNÍ DESIGN 



Evaluační design evaluace Projektu 

PK 



Jak pochopit projekt / intervenci? 

 evaluace vedené teorií = nastavení evaluace 

včleněno do rámce programu / intervence 

 teorie = logika intervence = teorie změny 

 (obvykle) rozkládá se na následující prvky: 

◦ vstupy 

◦ aktivity 

◦ výstupy 

◦ výsledky 

◦ dopady 

◦ předpoklady 

 



Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury 

Vstupy Aktivity Výstupy Výsledky Dopady 

Střednědobé         Dlouhodobé 

Nedostatek / nestabilita kompetentních a 

motivovaných zaměstnanců 

 

Neochota PO 

spolupracovat 

 

Dotační 

prostředí – 

konkurence 

Fluktuace 

zaměstnanců 

 

Předpoklady 

Dosavadní 
know-how v 

oblasti 
projektového 
řízení na MK 

45,7 milionů 

Kč z ESIF 

Zkušenosti z 
realizace 
projektu 

„Vytvoření a 
implementace 

jednotného 
projektového 

řízení MK“ 

Absorpční 
kapacita 
resortu 

Zřízení Projektové 
kanceláře a 

obsazení  
jednotlivých pozic 

Řízení a koordinace 
projektů resortu MK 

Rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti 

projektového řízení 
(WS, semináře) 

Metodická podpora 
při realizaci projektů  

resortu MK 

Proškolení 
zaměstnanci 

resortu (MK a PO) 

Metodické  
materiály – 
elektronický 

manuál, resortní 
metodika, vzorové 

dokumenty 

Dotační 
příležitosti v 

oblasti kultury 

Podpora 
strategického řízení 
resortu MK v oblasti 

zvýšení efektivity 
veřejné správy 

Specializovaný SW 
umožňující mj. 

sledování 
efektivního 
využívání LZ 

Aktivní web 

Evaluační studie 

Vyšší kvalita 
projektů - 
úspěšně 

realizované 
projekty 

Nižší 
administrativní 

zátěž pracovníků 
MK 

Zlepšení 
situace v 

kulturní sféře 

Slabá absorpční 

kapacita resortu 

 

Vyšší efektivita 
horizontální i 

vertikální 
komunikace ve 
veřejné správě 

Vyšší kvalita 
projektů - úspěšné 
projektové žádosti 

v souladu se 
strategickými 
směry resortu 

Vyšší kapacita a 
efektivita 

koordinace a řízení 
projektů 

Oblast kontroly Oblast vlivu 



Evaluační design evaluace Projektu PK 

– harmonogram, metody, výstupy 

 Průběžná evaluace s částečně longitudinálním designem 

 Evaluační aktivity budou probíhat každý rok do r.  2022 

◦ sběr dat (především desk research, individuální 

polostrukturované hloubkové rozhovory, dotazníková šetření, 

příp. focus group) 

◦ analýza a vyhodnocení dat (především obsahová, procesní a 

statistická analýza) 

◦ formulace závěrů a zodpovězení evaluačních otázek 

◦ tvorba doporučení 

 Evaluace v r. 2018 – zjištění baseline 

 Výstupy 

◦ každoroční průběžná zpráva + souhrnná zpráva v r. 2022 



Evaluační design evaluace Projektu PK 

– hlavní témata 

 koordinace projektů napříč resortem kultury 

 metodika projektového řízení a další relevantní dokumenty 

 metodická a poradenská podpora ze strany PK 

 nástroje projektového řízení – SW a webové stránky PK 

 komunikace a sdílení informací 

 vzdělávání jako jedna z aktivit PK 

 administrativní kapacita PK 

 administrativní zátěž spojená s přípravou a řízením projektů 

 ověření teorie změny projektu  

 zhodnocení 3E/5U – účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost a 

udržitelnost projektu, resp. jeho výsledků 

 



Evaluační design evaluace Projektu PK 

– evaluační otázky 

 Témata pro hodnocení byla promítnuta do 19 

evaluačních otázek (EO): 

◦ 0. EO – otázka na stanovení baseline 

◦ 1.-5. EO – procesní evaluace 
 Příklad EO: Do jaké míry jsou procesy pro koordinaci a řízení 

projektů nastaveny efektivně? 

◦ 6.-11. EO – výsledková/dopadová evaluace 
 Příklad EO: Do jaké míry je metodická a poradenská podpora PK 

považována za užitečnou ze strany cílových skupin? 

◦ 12.-16. EO – hodnocení evaluačních kritérií 
 Příklad EO: Do jaké míry naplnil projekt svůj účel? 

◦ 17.-18. EO – otázky na doporučení  

 



Zapojení PO do evaluace Projektu 

PK 



Zapojení PO do evaluace Projektu PK 

 dotazníková šetření 

 individuální polostrukturované hloubkové rozhovory 

 focus group  

 seznámení s průběžnými a souhrnnými závěry evaluace 

 

→ možnost poskytnout zpětnou vazbu z pohledu PO 

→ možnost ovlivnit nastavení a fungování služeb PK pro 

PO a procesů v rámci přípravy, řízení a koordinace 

projektů v resortu kultury  

 

 



Doposud zrealizované evaluační 

práce 



Doposud zrealizované evaluační práce 

 Aktivity v r. 2017 

◦ Sestavena teorie změny Projektu PK 

◦ Nastaven základní evaluační design Projektu PK 

◦ Shrnuto do 1. průběžné evaluační zprávy 

◦ 2 úvodní polostrukturované rozhovory se zástupci PK 

 Dosavadní aktivity v r. 2018 

◦ Desk research hlavních dokumentů 

◦ 5 polostrukturovaných rozhovorů (4 s PO + 1 s PK) 

◦ Dotazníkové šetření 



Předběžné stanovení baseline 



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů (I.) 

 Baseline informace 

◦ jsou jen předběžným poznatkem  

◦ vychází pouze z desk research a rozhovorů 

◦ nejsou za všechna hodnocená témata (pro nedostatek 

doposud získaných informací) 

◦ shrnují jen základní předběžné závěry k danému 

tématu 

 Analýza dotazníkového šetření bude do baseline 

promítnuta dodatečně, prezentované informace se 

mohou proto i výrazněji změnit 



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů (II.) 

 Koordinace projektů napříč resortem kultury 

◦ pozitivní hodnocení role PK při projednávání projektových 

záměrů 

◦ kladně hodnoceny připomínky PK k projektovým záměrům 

◦ PK získávala informace o přípravě projektu relativně pozdě – ke 

zlepšení situace přispělo přidělení role „čtenář“ v MS2014+ 

◦ některé PO by ze strany PK očekávaly vyšší stupeň koordinace 

ještě před oficiálním předložením projektového záměru na MK 

◦ konkrétní postupy PO při projednávání projektových 

námětů/záměrů se drobně liší 

◦ PK zajišťuje účelnou koordinaci projektových záměrů – 

předcházení duplicitním projektům, upozorňování na věcnou či 

časovou návaznost projektů atp. 

 



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů (III.) 

 Metodika projektového řízení a další relevantní 

dokumenty 

◦ PO se řídí PMK č. 20/2011 

◦ slabá provázanost mezi Metodikou a PMK č. 20/2011 

◦ závaznost Metodiky je nejednoznačná 

◦ vnímání Metodiky ze strany PO je různé: 

 Metodika je dostačující, obsahuje základní principy 

projektového řízení, které vysvětluje jasně a jednoduše 

 Metodika je obecná, čímž je pro zkušené PO zbytečná a pro 

nezkušené PO nesrozumitelná, neboť neobsahuje návody na 

konkrétní řešení situací 

◦ Problematické pasáže: řídicí výbor, chybějící ustanovení k 

finančnímu řízení a tokům mezi MK a PO 



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů (IV.) 

 metodická a poradenská podpora ze strany PK 

◦ ze strany PO využívána v různém měřítku – zkušené vs. méně 

zkušené PO 

◦ přínosná a relevantní doporučení PK k povinně předkládaným 

dokumentům (projektový záměr, zadávací dokumentace k VZ) 

◦ vznesené dotazy řešeny převážně obratem 

◦ pozitivní hodnocení komunikace vůči jiným resortům ve věcech 

MS2014+ atp. 

◦ nová forma metodické a poradenské podpory - metodické a 

kontrolní návštěvy  



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů (V.) 

 vzdělávání jako jedna z aktivit PK 

◦ PO se pravidelně účastní seminářů 

◦ přínosnější semináře: konkrétní příklady a postupy, lidé z praxe 

◦ semináře = příležitost pro řešení aktuálních otázek 

 

 

 



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů 

(VI.) 

 nástroje projektového řízení – SW 

◦ existující SW projektového řízení v aktuální podobě je využitelný 

v omezené míře 

◦ rozšíření SW k využití pro PO by bylo akceptovatelné, někde 

dokonce i přínosné 

◦ alternativa – širší využití informací z MS2014+ 

 nástroje projektového řízení – webové stránky PK 

◦ PO o existenci webových stránek vědí 

◦ obsah webových stránek je vnímán různě 



Předběžné stanovení baseline na 

základě desk research a rozhovorů 

(VII.) 

 administrativní kapacita PK 

◦ vytěžována i jinými aktivitami, které do působnosti PK nepatří 

→ přetěžování pracovníků PK 

→ kompetenční rozpory s aktivitami při výkonu role PK 

◦ fluktuace pracovníků PK je jako problém vnímána především 
samotnými zaměstnanci PK (PO ji tolik nepociťují) 



 

Otázky?  

Připomínky?  

Nápady? 



 

 

Děkuji za pozornost  

a těším se na další spolupráci 
 

 

 

Lucie Jungwiertová 

Evaluátorka PK MK 

luciejungwiertova@seznam.cz 


