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1 Úvod 

Předkládaný dokument představuje třetí 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 (Projekt). 3. průběžná evaluační zpráva vznikla na 

základě evaluačního šetření realizovaného během roku 2019. Evaluační šetření pro tento rok bylo 

založeno na evaluačním designu, který byl popsán v 1. a následně zpřesněn v 2. průběžné evaluační 

zprávě. Zaměřil se především na první dosažené výsledky, neopomíjel však ani některé procesní 

otázky a prověřována byla rovněž intervenční logika, dle které byl hodnocený Projekt koncipován 

(podrobněji viz 1. a 2. průběžná evaluační zpráva1). 

S ohledem na vývoj a stav hodnoceného Projektu nebylo možné v rámci šetření provést celkové 

posouzení všech dosahovaných výsledků či dokonce dopadů. Šetření se zaměřilo především na 

vhodnost realizovaných aktivit vzhledem k výsledkům, kterých má být dosaženo, a na prvotní 

posouzení dosahovaných výsledků. 

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

kanceláře.  

2 Metodický přístup 

S ohledem na evaluační design a řešené evaluační otázky (které se zaměřily jen na vybraná témata 

spojená s realizací hodnoceného Projektu) se stěžejní metodou evaluačního šetření realizovaného 

v roce 2019 staly individuální polostrukturované rozhovory. Rozhovory byly doplněny o dotazníkové 

šetření, dvě fokusní skupiny a desk research, čímž byla získána jak kvalitativní, tak i kvantitativní data. 

Získaná data byla poté analyzována (především prostřednictvím obsahové, procesní a statistické 

analýzy) a zpracována do podoby hlavních zjištění. Na základě těchto zjištění byly zodpovězeny 

evaluační otázky a navržena vhodná doporučení směřující ke zvýšení efektivnosti činností Projektové 

kanceláře a postupů používaných při přípravě a realizaci projektů v rámci resortu kultury. 

Individuální polostrukturované rozhovory byly realizovány se zástupci hlavních aktérů, kteří do 

realizace Projektu vstupují. Jednak se jednalo o představitele hlavních uživatelů služeb 

poskytovaných Projektovou kanceláří (PK), tj. zástupce příspěvkových organizací (PO). Rozhovor byl 

však realizován i se zástupci PK samotné, která je realizátorem Projektu, a dále pak se zástupcem 

Ministerstva kultury ČR (MK), který není součástí týmu PK, je s ní však v úzké spolupráci a využívá 

benefitů aktivit, které PK realizuje. Konkrétně byly v průběhu roku 2019 realizovány rozhovory 

s těmito informanty2: 

 dva zástupci Projektové kanceláře, 

 šest zástupců příspěvkových organizací, 

                                                           
1
 Jungwiertová L. (2017, 2018): 1. průběžná evaluační zpráva, 2. průběžná evaluační zpráva 

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

2
 Některé podstatné či zajímavé informace, jejichž zdrojem byly rozhovory, jsou označeny kódem rozhovoru, 

který byl zdrojem dané informace. Rozhovor s informanty z řad PK nese označení (PK_x), rozhovor se 

zástupcem PO je označen (PO_x). 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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 jeden zástupce útvaru MK, jenž s PK spolupracuje a na jehož činnost měly vznik a aktivity PK 

vliv. 

Rozhovory byly zaměřeny především na: 

 problematiku související s verifikací intervenční logiky (teorie změny), 

 výsledky, cíle a další efekty, ke kterým aktivity PK směřují,  

 rizika a další aspekty, které ovlivňují činnosti PK a efekty Projektu, 

 metodickou podporu poskytovanou ze strany PK. 

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

příspěvkové organizace, které mají s realizací projektů z prostředků Evropských strukturálních a 

investičních fondů (případně i z jiných prostředků) velké zkušenosti, tak PO menší, které zrealizovaly 

či realizují jen malý počet projektů. Tím se podařilo získat názory jak zkušených příjemců, tak těch PO, 

které zkušenosti teprve sbírají. 

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

v průběhu 2. čtvrtletí 2019 s využitím aplikace Google Forms a následně byl upraven tak, aby 

reflektoval zkušenosti získané během realizace polostrukturovaných rozhovorů, jež se konaly 

především v květnu 2019. Dotazník byl pilotován mezi zaměstnanci Projektové kanceláře, což 

potvrdilo nejen funkčnost nastavení dotazníku po technické stránce, ale i relevantnost připravených 

otázek. Dotazník ve své finální podobě obsahoval 39 hlavních (otevřených i uzavřených) otázek, které 

byly rozšířeny 14 doplňujícími podotázkami.  Otázky byly zaměřeny především na tato témata: 

 výsledky a další efekty Projektu, 

 naplňování očekávání od existence PK, a tedy i Projektu, 

 hodnocení Metodiky projektového řízení a metodické podpory poskytované PO ze strany PK, 

 hodnocení vzdělávání v oblasti projektového řízení (semináře a workshopy pořádané PK). 

Dotazníkové šetření bylo spuštěno 26. června 2019 s možností vyplnění do 12. července 2019. Tato 

lhůta byla dodatečně prodloužena do 19. července 2019. 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 (dále jen ESIF) 

prozatím nepřipravovaly ani nerealizovaly. Nedopatřením bylo těm PO, které s PK řešily či již 

realizovaly projekt financovaný z ESIF, umožněno vyplnit dotazník víckrát, zatímco ostatní PO mohly 

dotazník vyplnit jen jednou. Tato situace tak omezila možnosti celkového vyhodnocení jednotlivých 

dotazníkem posuzovaných parametrů a rovněž znamenala, že odpovědi nebylo možné porovnávat 

s výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno v roce 2018. S výsledky dotazníkového 

šetření tak není možné pracovat jako s názory jednotlivých PO, ale jen jako s názory jednotlivých 

respondentů, jakkoli je pravděpodobné, že dotazník byl vyplněn ve většině případů pouze jednou 

osobou za organizaci. 

Ve stanoveném termínu obdržela evaluátorka 25 odpovědí na dotazník. S ohledem na výše uvedené 

není možné vypočítat míru návratnosti. Z obdržených reakcí a informacích v nich uvedených se však 

dá usuzovat, že vícečetné vyplnění (pravděpodobně 2x za PO) provedla jedna či dvě PO, v takovém 

případě by se dalo hovořit o návratnosti pohybující se okolo 80 %. 

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

využitím služeb Projektové kanceláře alespoň 1 projekt („spolupracující PO“, 13 respondentů, 52 %), 

tak respondenti, jejichž PO s PK doposud žádný projekt spolufinancovaný z ESIF neřešily 
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(„nespolupracující PO“, 12 respondentů, 48 %). Zároveň dle vlastního vyjádření považovala téměř 

1/3 respondentů (8 respondentů, 32 %) své PO za zkušené v oblasti projektového řízení, naopak 

téměř 2/3 respondentů (16, 64 %) své PO považovaly za nezkušené. Jeden respondent nedokázal 

zkušenost své organizace posoudit. Toto složení respondentů umožnilo zahrnout do zprávy názory, 

potřeby a zkušenosti všech dotčených skupin PO, resp. respondentů z takovýchto PO. 

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

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

V posledním čtvrtletí roku 2019 proběhly dvě fokusní skupiny – jedna se zástupci PK a jedna se 

zástupci PO. Předmětem obou skupin byla především diskuse možného dlouhodobého dopadu 

Projektu, koordinace a řízení projektů ve vztahu ke strategickým směrům resortu a rovněž diskuse 

námětu na realizaci malých, specificky zaměřených pracovních skupin/workshopů. 

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

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

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

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

z monitorování projektů, připravované aktualizace pravidel atp.). Vedle toho byly využity i závěry a 

zjištění uvedené v předchozích průběžných evaluačních zprávách k hodnocenému Projektu. 

3 Hlavní zjištění 

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

otázky formulované pro rok 2019. Zjištění se proto týkají hlavních témat, která měla být v roce 2019 

hodnocena, a nepokrývají proto detailně všechny aktivity PK a jejich výstupy. 

3.1 Aktuální stav přípravy a realizace projektů resortu 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 jak 

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

K prosinci 2019 bylo v resortu MK realizováno celkem 45 schválených projektů podpořených z ESIF, 

na jejichž administraci se PK podílela. Dalších 13 projektů bylo v procesu hodnocení nebo v přípravě. 

Všechny tyto projekty dosahují celkově hodnoty převyšující 3,5 mld. Kč. 

Tabulka 1 Přehled projektů resortu MK podporovaných z ESIF 
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Operační program Alokace (Kč) Počet projektů 

  
celkem 

z toho 
schválených 

z toho 
v hodnocení 

z toho 
připravovaných 

IROP – celkem 3 410 321 293 Kč 43 38 3 2 

SC 3.1 2 135 261 602 Kč 22 22 0 0 

SC 3.2 1 212 847 381 Kč 8 8 0 0 

SC 4.1 62 212 311 Kč 13 8 3 2 

OPZ 92 710 300 Kč 7 4 1 2 

OPŽP 92 991 877 Kč 6 2 4 0 

OPVVV 9 377 748 Kč 1 1 0 0 

INTERREG Europe 14 000 000 Kč 1 0 1 0 

Celkem 3 619 401 217 58 45 9 4 

Zdroj: interní podklady PK MK, stav k prosinci 2019. 

3.2 Revize teorie změny 

3.2.1 Výchozí teorie změny 

Na základě projektové žádosti a dříve uskutečněných rozhovorů a evaluačních prací byla v roce 2017 

v rámci 1. průběžné evaluační zprávy rekonstruována teorie změny, která vyjádřila intervenční logiku, 

se kterou byl hodnocený Projekt koncipován, aby dosáhl stanovených cílů. Takto sestavená teorie 

změny se dá vyjádřit níže uvedeným schématem (blíže viz 1. průběžná evaluační zpráva3). 

  

                                                           
3
 Jungwiertová L. (2017): 1. průběžná evaluační zpráva, http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/ 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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Schéma 1 Teorie změny projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

3.2.2  Ověření teorie změny a její revize 

Závěry o naplňování Projektu, o jeho aktivitách, výstupech, výsledcích a dalších parametrech teorie 

změny uvedené níže nejsou vyvozovány pouze na základě evaluačních prací provedených v roce 

2019, ale byly využity i informace získané v rámci zpracování předchozích průběžných evaluačních 

zpráv.  

Vstupy 

Vstupy zůstávají neměnné a Projekt (resp. PK) je i nadále využívá k realizaci svých aktivit. 

Aktivity 

Jak dokládají rozhovory i dotazníková šetření (realizovaná v letech 2018 i 2019), všechny aktivity 

uvedené ve schématu výše jsou Projektovou kanceláří realizovány. Nad rámec těchto aktivit je možné 

do teorie změny zařadit i další aktivity, které PK se snahou naplnit stanovené cíle uskutečňuje. 

Takovou aktivitou je administrace projektových žádostí, kde je žadatelem samotné MK. Jedná se 

především o IT projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP). PK v rámci těchto projektů zajišťuje roli žadatele, v období realizace však již plní stejnou úlohu 

vůči MK jako vůči ostatním PO. Součástí aktivit PK je rovněž evaluace projektu Rozvoj a provoz 

projektové kanceláře MK, která by na základě průběžných evaluačních prací měla vést k vyšší 

efektivitě Projektu, a tedy i k účinnějšímu dosahování stanovených cílů.  

 

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
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Výstupy 

Přímým důsledkem aktivit realizovaných v rámci Projektu jsou výstupy. Zatímco některé výstupy 

vznikly na začátku realizace Projektu (např. metodika projektového řízení) či k jejich plnění dochází 

průběžně (např. proškolení zaměstnanci), jsou jiné výstupy ve fázi plánování (viz elektronický 

manuál). Obdobně jako u aktivit, ukazuje se, že výčet výstupů vymezený v původní teorii změny není 

konečný.  

Na základě dosavadních zjištění (PK_1, 2) je možné mezi výstupy doplnit ty, které vznikly 

monitorovací činností PK (monitorovací výstupy – např. komplexní průvodce projekty resortu MK 

„Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných 

z Evropských strukturálních a investičních fondů“4). Dalším výstupem je metodické doporučení, jež 

vychází z metodických a kontrolních návštěv (MaKoN), které PK uskutečňuje v rámci metodické 

podpory PO při realizaci projektů. Naopak se ukazuje, že původně plánovaná modernizace 

specializovaného SW projektového řízení nebude realizována, neboť bylo ze strany PK vyhodnoceno, 

že ve stávajícím formátu je SW zcela adekvátní situaci a podmínkám jeho využívání. Tato skutečnost 

bude upravena žádostí o změnu projektu. 

Výsledky 

S ohledem na tematické zaměření evaluačních prací roku 2019 se výsledky staly podstatným 

objektem zkoumání. Proto právě výsledkům byla věnována podstatná část individuálních rozhovorů i 

dotazníkového šetření. Tomu, jak jsou tyto výsledky, případně další efekty Projektu naplňovány, se 

samostatně věnuje kapitola 3.6.  

Z pohledu teorie změny je však možné uzavřít, že aktivity, které jsou v rámci Projektu uskutečňovány, 

směřují (či by mohly směřovat) ke specifikovaným zamýšleným výsledkům. Nebyl identifikován žádný 

nový zamýšlený výsledek, který by ve schématu teorie změny scházel. Byla však identifikována nová 

vazba mezi výstupem „Metodické materiály“ a „Nižší administrativní zátěží pracovníků MK“. Jak 

evaluační zkoumání odhalilo, tato nová vazba vznikla především vytvořením nového vzorového 

dokumentu (Formulář ke sběru dat k projektům spolufinancovaným z ESIF), který některým útvarům 

MK usnadňuje plnění jejich úkolů (PO_3, 6, 7). 

Dopady 

Při posuzování správnosti nastavené intervenční logiky Projektu stál největší otazník právě nad 

dopady. Pro kvantifikaci a posouzení velikosti zamýšleného dopadu Projektu není možné použít 

nějaký jednoduchý indikátor. Z toho důvodu byly zvoleny rozhovory pro zjištění základního názoru 

informantů, kteří nereprezentují svoje organizace jen jako uživatelé služeb PK, ale je možné je 

považovat i za odborníky resortu kultury. Uskutečněné rozhovory však vedly k rozporuplným 

závěrům. Zatímco většina zástupců PO se domnívala, že definovaný dopad Projektu („zlepšení situace 

v kulturní sféře“) má příliš obecnou a strategickou povahu, na kterou PK nemůže mít vliv, členové 

týmu PK viděli jednoznačný vliv realizovaných projektů, jejichž kvalitu aktivity PK ovlivňují, na situaci 

v kulturní sféře. Vzhledem k tomuto rozporu se otázka dopadů Projektu stala předmětem diskuse 

obou fokusních skupin. 

                                                           
4
 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 

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
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Rovněž i diskuse na fokusních skupinách nevedla k jednotnému závěru o správnosti nastavení 

dlouhodobého dopadu, ke kterému by měly aktivity PK směřovat. Přesto se z obou diskusí dají 

vyvodit závěry, které nadefinovaný dlouhodobý dopad spíše podporují. Zástupci PO se shodli, že by 

aktivity PK měly směřovat k lepším podmínkám, které umožní úspěšnou realizaci projektů v oblasti 

kultury. Za podstatné bylo považováno např. zlepšení komunikace MK s dalšími relevantními resorty, 

prosazování zájmů MK a jeho PO s cílem získat podporu pro připravované projekty, reprezentování 

potřeb PO atp. Pokud by k takovému zlepšení komunikace skutečně došlo, dá se to považovat za 

zlepšení jednoho z prvků, který je neoddělitelnou součástí kulturní sféry. Z diskuse fokusní skupiny PK 

navíc vzešlo, že PK iniciuje a potažmo i realizuje aktivity, které mohou nejen podpořit zlepšení 

kulturní sféry (např. tím, že skrze kvalitní projektové řízení pomohou PO získat finanční prostředky na 

realizaci projektů, jež by bez ESIF nemohly být realizovány), ale dokonce některé části kulturní sféry 

mohou přímo ovlivnit (např. realizací projektu „Zpracování systému podpory kulturních a kreativních 

průmyslů Ministerstvem kultury“). Z toho důvodu je možné původně nadefinovaný dopad „zlepšení 

situace v kulturní sféře“ považovat za stále aktuální, ačkoliv jej není a zřejmě ani nebude možné 

přímo detekovat a kvantifikovat. 

Předpoklady a vnější faktory 

V průběhu sledovaného období zůstávají předpoklady, které jsou nezbytné pro realizaci aktivit 

Projektu a dosažení cílů, a vnější faktory, které mohou fungování Projektu negativně ovlivnit, 

neměnné. Narozdíl od schématu původní teorie změny došlo v revidované podobě schématu teorie 

změny ke konkrétnímu vyjádření předpokladů. 

Po zohlednění výšeuvedených zjištění je možné zobrazit revidovanou podobu teorie změny tak, jak je 

uvedeno v následujícím schématu. 
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Schéma 2 Revidovaná teorie změny projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2019; Pozn.: Nové prvky vyznačeny barevně  

3.3 Podpora strategického řízení resortu MK 

Ve vztahu ke strategickému řízení resortu MK realizuje PK dvě skupiny aktivit. 

První skupinou jsou činnosti související s koordinací projektů v rámci resortu kultury, které jsou 

spolufinancovány z prostředků ESIF. Hlavním cílem těchto činností je zejména realizace takových 

projektů, které jsou v souladu se strategií resortu MK, koncentrace sil na prioritní projekty, eliminace 

existence duplicitních projektů, zajištění návaznosti souvisejících projektů atp. Za tímto účelem 

vyžaduje PK mj. 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 budoucnu by se do těchto činností mělo promítnout také zavádění systému řízení kvality (PK_1, 2). 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů, kteří tuto problematiku dokázali 

posoudit, vnímá pozitivní vliv aktivit PK na soulad připravovaných a realizovaných projektů PO se 

strategickými směry resortu kultury (11 respondentů ze 14, kteří dokázali tuto otázku posoudit, 79 

%). Z dotazníkového šetření i z uskutečněných rozhovorů (PO_4, PO_6) však vyplývá, že zástupci PO 

by uvítali, pokud by PK poskytovala své služby i vůči projektům (spolu)financovaným z jiných zdrojů 

než jen z ESIF. Takovýto přistup by umožnil koordinaci všech projektů napříč resortem kultury. 
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Graf č. 3 Míra vnímaného pozitivního vlivu aktivit PK na soulad projektů PO se strategickými směry 

resortu 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

Z fokusní skupiny uskutečněné s členy PK vyplynulo, že PK připravuje a realizuje projekty, které mají 

strategickou povahu. Impulsem ke vzniku takových projektů se staly záměry některých PO, které 

chtěly danou problematiku řešit individuálně, konkrétně se jednalo např. o řešení spisové služby. PK 

se této problematiky ujala a vzniklo jedno resortní řešení této oblasti. Obdobně jsou/byly realizovány 

i další IT projekty, které sice přímo nepodporují oblast kultury, ale poskytují zázemí umožňující řádné 

naplňování dalších úkolů s kulturou spojených. Takovýto přístup je plně v souladu se snahou vlády o 

elektronizaci státní správy. V rámci rozhovorů (PO_3) zazněl návrh, aby se PK v rámci resortních 

projektů nesoustředila jen na projekty týkající se provozu, ale i na ty, které řeší věcné směřování 

resortu (např. resortní digitalizace a ochrana fondů v knihovnictví). 

Potenciální vliv na soulad projektů se strategickými směry resortu kultury mohla mít i reorganizace 

provedená k lednu 2019, v rámci které byl Odbor projektového řízení a informačních technologií 

(OPŘIT), kam tým PK spadá, podřízen přímo ministrovi kultury (PK_1, 2). Tento předpoklad se však 

v průběhu roku 2019 nepotvrdil a členové týmu PK v tomto směru žádné změny, větší rozhodovací 

pravomoci či rychlejší procesy nezaznamenali. Aktuálně je připravována další reorganizace, v rámci 

které by PK měla být podřízena útvaru spadajícímu pod náměstkyni sekce legislativní a ekonomické 

podpory kultury. 

Druhou skupinu aktivit, které PK vykovává vzhledem k podpoře strategického řízení resortu kultury, 

tvoří činnosti, které se neváží přímo k přípravě a realizaci projektů. Některé PO např. nekonzultují 

pouze projekty, ale celé strategie a koncepce (PK_1, 2). Zaměstnanci PK se zapojují do různých aktivit 

v oblasti strategického řízení (např. spolupráce na vypořádání připomínek ke strategii Česko 2030) a 

jsou zahrnuti i do přípravy programů pro další programové období EU. Členové PK se aktivně účastní 

přípravy strategických dokumentů i na republikové úrovni a snaží se prosazovat zájmy resortu. 

(PK_1,2, fokusní skupina s PK). 
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3.4 Metodická a poradenská podpora ze strany PK 

Podpora PO při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z ESIF je ze strany PK zajišťována 

především prostřednictvím vytvoření a následných průběžných aktualizací Metodiky projektového 

řízení (Metodika), skrze metodickou a poradenskou činnost, jež je naplňována prostřednictvím 

konzultací, metodických a kontrolních návštěv apod., ale např. i prostřednictvím webu projektové 

kanceláře5, kde jsou umístěny mj. vzorové dokumenty, aktuální znění Metodiky, prezentace ze 

seminářů atp. Z rozhovorů vyplynulo, že web aktivně využívají pouze 2 z 6 informantů, kteří se k této 

problematice vyjádřili.  

3.4.1 Metodika projektového řízení 

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

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

organizace MK.6 Obdobně jako v roce 2018 prošla Metodika v rámci dotazníkového šetření 

hodnocením ze strany zástupců PO. S ohledem na načasování dotazníkového šetření byla hodnocena 

verze 2.0 platná od 1. 3. 2018, tj. verze, která byla ze strany zástupců PO hodnocena i v roce 2018. Od 

1. 7. 2019 je v platnosti nová verze, která nese označení 3.0. 

Metodiku prostřednictvím známkování hodnotila necelá polovina respondentů, z nichž většina byla 

z řad zástupců těch PO, které s PK spolupracují, a tedy jsou aktivním uživatelem Metodiky. Celkově se 

dá uzavřít, že Metodika je považována za přehlednou a srozumitelnou (kritéria hodnocena 

průměrnou známkou 2). Vhodná míra detailu byla v průměru hodnocena známou 2-, hodnocení ze 

strany respondentů však nebylo tak jednotné jako u předchozích hodnocených parametrů (3 

respondenti oznámkovali tento parametr známkou 4). Rovněž úplnost Metodiky byla průměrně 

hodnocena známkou 2- (2 respondenti přidělili tomuto parametru známku 4). Obdobně dopadla 

užitečnost pro přípravu a realizaci projektů PO, která byla v průměru hodnocena rovněž známkou 2-. 

Tento parametr byl však jednou hodnocen známkou 4 a jednou dokonce známkou 5.7 

Metodice je ze strany zástupců PO vytýkáno především to, že je obecná, teoretická a neobsahuje 

konkrétní postupy a příklady z praxe, pouze okrajově se věnuje realizační fázi projektu a neupravuje 

vztahy mezi MK a PO. Z uskutečněných rozhovorů na druhou stranu vyplynulo, že PO uznávají, že 

detailní rozpracování Metodiky by znamenalo navýšení jejího objemu. I takovéto rozšíření by však 

nikdy nemohlo obsáhnout všechny situace, se kterými se PO při přípravě a realizaci svých projektů 

                                                           
5
 http://projektovakancelar.mkcr.cz/  

6
 Podrobněji o Metodice viz 2. průběžná evaluační zpráva; http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/ 

7
 Pro srovnání uvádíme průměrné známkování, které získaly jednotlivé parametry v rámci dotazníkového 

šetření realizovaného v roce 2018 a 2019. Vzhledem k odlišné metodice provedení dotazníkových šetření (viz 

metodický přístup evaluace) je možné považovat srovnání výsledků pouze za orientační. 

Hodnocený parametr 
Průměrné 

známkování 
v roce 2018 

Průměrné 
známkování v roce 

2019 

Přehlednost 2 2 

Srozumitelnost 2 2 

Úplnost 3 2- 

Vhodná míra detailu 2- 2- 

Užitečnost 2- 2- 

 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/
http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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setkávají. Uvedené nedostatky jsou kompenzovány především možností osobních konzultací s PK, 

otevřeným přístupem a ochotou zaměstnanců PK (dotazníkové šetření, PO_3). 

Zástupci PO by uvítali např. následující úpravy Metodiky: 

 Doplnění stručného přehledu, který shrne povinnosti PO vůči PK, resp. MK. 

 Zanesení nových prvků/postupů, které se přípravy a realizace projektů týkají – např. 

promítnutí povinnosti vyplňovat Formulář ke sběru dat k projektům spolufinancovaným 

z ESIF (Tabulka sběru dat) vč. pokynů k jeho vyplnění (vytvoření jednoduchého manuálu). 

 Doplnění kapitoly, která by uváděla nejčastější rizika, chyby, dobrou praxi atp. dle typů PO, 

případně typů projektů. 

Ze skupiny respondentů, kteří danou otázku dokázali posoudit (17 respondentů), pouze necelá 

polovina (8 respondentů, 47 %) považuje Metodiku za nástroj, který PO pomáhá při přípravě a 

realizaci projektů. Druhá polovina (9; 53 %) respondentů tento benefit v Metodice nespatřuje.8 

Graf č. 4 Známkování Metodiky  Graf č. 5 Je Metodika pomocným nástrojem? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

3.4.2 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). 

PK zpětnou vazbu na poskytnutou metodickou pomoc systematicky nesbírá, ale dostává se k ní ad 

hoc na základě telefonické či osobní komunikace, přičemž se jedná spíše o pozitivní zpětnou vazbu, 

ačkoliv se občas objeví i negativní, kterou se PK snaží vyřešit nápravou. PK se rovněž snažní o správné 

načasování metodické podpory, což zabezpečuje především operativností poskytované metodické 

podpory, stanovenými termíny např. pro kontrolu zadávacích dokumentací (ZD) či ročním 

plánováním termínů MaKoN, které jsou následně upravovány dle vývoje projektu, časových možností 

obou stran atp. (PK_1, 2). 

                                                           
8
 Podobná otázka byla položena i v rámci dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2018. I tehdy byl přínos 

Metodiky spatřován pouze polovinou respondentů. 
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Z uskutečněného dotazníkového šetření vyplynulo, že pokud PO využila nějakou metodickou pomoc 

během přípravy projektu, bylo to nejčastěji při komunikaci s řídicím orgánem/zprostředkujícím 

subjektem, ale využívána byla metodická pomoc i v dalších úkonech s přípravou souvisejících. Během 

realizace projektů využívaly PO metodickou pomoc především při přípravě a realizaci veřejných 

zakázek, což souvisí s povinností předkládat dokumentaci PK k připomínkám. Metodická pomoc byla 

ve větší míře využívána ale např. i v oblasti finančního řízení projektu či při komunikaci s řídicím 

orgánem či zprostředkujícím subjektem.  

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 metodické pomoci provedla cca 1/2 respondentů, z nichž téměř všichni 

pocházeli z PO, které s PK spolupracují. Nejlépe byla hodnocena vstřícnost při komunikaci, která 

získala průměrnou známku 1-. Vstřícnost a ochota zaměstnanců PK byly vyzdvihovány i v rámci 

uskutečněných rozhovorů (PO_1, 2). I všechny ostatní posuzované parametry (relevance 

poskytnutých informací, srozumitelnost poskytnutých informací, úplnost poskytnutých informací a 

rychlost odezvy) byly hodnoceny velmi dobře, a to průměrnou známkou 2. Žádný z respondentů 

neohodnotil ani jeden z parametrů známkou 4 či 5.9 

Z celkového pohledu je respondenty, kteří danou otázku dokázali posoudit (15 respondentů), 

metodická podpora považována za službu, která PO spíše pomáhá při přípravě a realizaci projektů. 

K této otázce se kladně vyjádřilo 11 respondentů, záporně jen 4. Obdobné pozitivní hodnocení 

vyplývá i z rozhovorů (PO_1, 2, 3, 5), ale přínos je větší spíše u těch PO, které nedisponují 

dostatečnými odbornými kapacitami (PO_5). Jeden z informantů dokonce uvedl (PO_7), že bez PK by 

se projekt jeho organizaci vůbec nepodařilo připravit k realizaci. 

  

                                                           
9
 Pro srovnání uvádíme průměrné známkování, které získaly jednotlivé parametry poskytnuté metodické 

pomoci v rámci dotazníkového šetření realizovaného v roce 2018 a 2019. Vzhledem k odlišné metodice 

provedení dotazníkových šetření (viz metodický přístup evaluace) je možné považovat srovnání výsledků pouze 

za orientační. 

Hodnocený parametr 
Průměrné 

známkování 
v roce 2018 

Průměrné 
známkování v roce 

2019 

Relevance poskytnutých informací 2 2 

Srozumitelnost poskytnutých informací 2 2 

Úplnost poskytnutých informací 2 2 

Rychlost odezvy 3 2 

Vstřícnost při komunikaci 2 1- 
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Graf č. 6 Známkování metodické podpory  Graf č. 7 Je metodická podpora pomocným 

nástrojem? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

Jak vyplynulo z rozhovorů, rozporuplně jsou ze strany PO vnímány metodické a kontrolní návštěvy, 

kterých v průběhu roku 2019 proběhlo celkem 2710. PK pro účely výkonu těchto návštěv předem 

zasílá příjemcům (tj. PO) přehled otázek, které by měl být příjemce schopen zodpovědět, případně by 

měl být schopen doložit potřebné doklady. Některé PO (PO_1, 2) považují tyto návštěvy za velmi 

přínosné, neboť dokáží odhalit chyby, které by se jinak podařilo identifikovat až později, kdy by jejich 

negativní dopady mohly být větší. Pro jiné (PO_5), vzhledem k vyššímu počtu realizovaných projektů, 

je tento pozitivní benefit vnímaný u první takové návštěvy později převážen negativním efektem, 

který spočívá v časové zátěži spojené s realizací metodických návštěv u dalších projektů, do kterých 

(dle vyjádření informanta) byla již promítnuta nápravná opatření vyplývající z první provedené 

metodické návštěvy. 

Žádný z respondentů neuvedl, že by uvítal metodickou pomoc poskytovanou jinou formou než tou, 

kterou ji PK aktuálně nabízí. Respondenti by však jako přínosné viděli větší propojení PK (a jí 

poskytované metodické pomoci) s dalšími útvary MK. 

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

Projektová kancelář semináře věnované tématům projektového řízení uskutečňuje pravidelně již od 

roku 2016. V roce 2019 se uskutečnily 4 semináře, které byly zaměřeny např. na problematiku sběru 

informací o projektech pro účely státního rozpočtu a evidenci PK, na výměnu zkušeností příjemců 

ESIF v resortu kultury či na projektový management.  

Těchto čtyř seminářů se kumulativně zúčastnilo 167 osob11, což přispělo k dalšímu navýšení 

indikátoru 60000 Celkový počet účastníků, který dle zpráv o realizaci Projektu vzrostl z 11 na 33 (k 

08/2019), čímž se podařilo dosáhnout 1/3 cílové hodnoty. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ze strany PO je poptávka po praktické stránce seminářů. 10 

respondentů (40 %) se domnívá, že by teorie měla být doplňována konkrétními příklady dobré i 

špatné praxe, 13 respondentů (52 %) se domnívá, že by praxe měla dokonce převážit teoretický 

výklad. Tyto potřeby jsou dle 12 respondentů (48 %) aktuální podobou seminářů naplňovány, 6 

respondentů (24 %) je názoru, že jejich potřeby naplněny z tohoto pohledu nejsou. Je však třeba 
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 dle interní statistiky PK 

11
 výpočet z interní statistiky PK 
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poznamenat, že polovina z těchto 6 respondentů reprezentuje PO, jejichž zaměstnanci se zúčastnili 

jen několika seminářů. 

Respondenti měli možnost vybrat ze škály přínosů seminářů ty, které jsou pro jejich PO relevantní 

(každý respondent mohl vybrat i více přínosů). Ze získaných odpovědí vyplynulo, že semináře 

přinášejí celé toto spektrum předdefinovaných přínosů (každý přínos byl zvolen minimálně 8x). 

Největší přínos spatřují respondenti v: 

 Sdílení zkušeností a informací s dalšími organizacemi. – Zvolilo 14 respondentů (56 %). 

 Seznámení s příklady dobré praxe. – Zvolilo 13 respondentů (52 %). 

 Možnost klást dotazy a probrat aktuálně řešené problémy. – Zvolilo 12 respondentů (48 %). 

 Setkání a navázání/prohloubení kontaktu s ostatními organizacemi/ jejich zaměstnanci. – 

Zvolilo 12 respondentů (48 %). 

Tyto přínosy potvrzují i rozhovory (PO_1, 2, 3, 5, 7). Nejčastěji je vyzdvihována právě možnost sdílet 

informace a zkušenosti s jinými PO, a to i v souvislosti s tím, že v minulosti žádná obdobná setkávání 

PO neprobíhala. Osobní setkání na seminářích rovněž pozitivně ovlivňují komunikaci mezi PK (a 

dalšími útvary MK) a PO (PO_1, 2). Na jednom z rozhovorů (PO_4) zazněl i další zajímavý přínos 

seminářů, kterým je vznik společných projektových námětů vícero PO. 

Pro většinu respondentů, kteří daný parametr dokázali posoudit, je aktuální délka seminářů 

optimální.12 Zároveň i tematické zaměření seminářů dle vyjádření respondentů spíše reflektovalo 

potřeby PO (kladně se vyjádřilo 16 respondentů, tj. 64 %; záporně 2, tj. 8 %). To je také zřejmě důvod, 

proč většina respondentů považuje informace získané na seminářích za spíše užitečné (kladně tuto 

otázku posoudilo 19 respondentů, tj. 76 %; záporně se nevyjádřil žádný respondent). Rovněž způsob, 

kterým jsou informace a znalosti na seminářích předávány, většině respondentů (19 respondentům, 

tj. 76 %) vyhovuje (záporně se nevyjádřil žádný respondent).  

Pokud jde o nedostatky seminářů, kromě již výše diskutované potřeby klást důraz na praxi, uváděli 

někteří respondenti, ale i informanti (PO_5), jako problematickou dostupnost místa konání seminářů. 

S tím souvisí i celková časová náročnost spojená s účastí na semináři (PO_4). 

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

spíše pomáhá. Zároveň jsou semináře aktivitou, která spíše pozitivně působí na rozvoj lidských zdrojů 

v oblasti projektového řízení. Zajímavé je, že i přes toto kladné hodnocení seminářů se 6 respondentů 

(24 %) vyjádřilo, že nemají zájem se účastnit dalších seminářů. Zbývajících 19 respondentů (76 %) 

však o semináře zájem jeví i nadále. 
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 14 respondentů (56 %) se domnívá, že délka je optimální. Pro 3 respondenty (12 %) jsou semináře dlouhé. 

Ostatní respondenti nedokázali délku seminářů posoudit. 
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Graf č. 8 Pomáhají semináře při přípravě a 

realizaci projektů? 

Graf č. 9 Působí semináře pozitivně na rozvoj 

lidských zdrojů? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

Respondenti a informanti z rozhovorů by na dalších seminářích uvítali např. tato témata: 

 veřejné zakázky (uvedeno víckrát; toto téma opakovat např. 1x ročně); 

 financování stavebních zakázek a problémy s tím spojené; 

 konec realizace projektů a začátek udržitelnosti (uvedeno víckrát); 

 sdílení zkušeností s projekty jednotlivých PO – projekty PO s důrazem na ukázky příkladů 

dobré a špatné praxe (uvedeno víckrát); 

 řízení podstatných změn a rizik v realizaci projektů; 

 srovnání programů ESIF s dalšími dotačními nástroji, doporučení vhodných dotačních titulů 

pro různé typy projektů/typy PO; 

 příští programové období a možnosti financování oblasti kultury. 

Napříč všemi tématy by neměly být opomenuty příklady dobré a špatné praxe. 

V rámci jednoho z rozhovorů (PO_3) zazněl zajímavý návrh na vytvoření malých pracovních skupin 

(semináře pro menší skupiny PO), kde by se řešilo vybrané užší téma např. dle tematického zaměření 

daných PO (např. jen pro paměťové instituce), či dle charakteru/tematického zaměření jejich 

projektů. Z diskuse tohoto návrhu na obou fokusních skupinách vzešlo, že ze strany PO by o takové 

menší pracovní skupiny zájem byl, a to za předpokladu, že by se jednalo o předem specifikované užší 

téma, které je relevantní jen pro některé PO a bylo by na skupině probíráno velmi konkrétně 

s ukázkou příkladů, s možností sdílet poznatky a zkušenosti atp. Účast PO by byla pravděpodobně 

ovlivněna místem a časem (a případnou periodicitou) konání. Proto by se takovéto užší prakticky 

orientované semináře mohly např. stát součástí programu pravidelně organizovaných setkání PK 

s PO, kde by část programu mohla být vyčleněna několika paralelně konaným workshopům. Zájem o 

jednotlivá témata by však musel být předem zjišťován. Jak vyplynulo z fokusní skupiny s PK, jedna 

taková podobná pracovní skupina se již konala a PK je připravena v případě podnětu ze strany PO 

uskutečnit i další obdobná setkání. Ze strany PO byl na fokusní skupině indikován zájem o pracovní 

skupinu, která by se zaměřila např. na konkrétní typ VZ či specifické přílohy dokumentů 

předkládaných v rámci projektového cyklu. Přínosným by se mohl stát i seminář určený novým 

zaměstnancům PO, kteří mají mít projekty PO nově na starosti.  
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3.6 Efekty Projektu 

3.6.1 Plánované efekty Projektu  

Úvodem k této kapitole je vhodné citovat to, co vyslovil jeden z informantů (PO_3): 

„Kvalita práce PK a její fungování se stále vyvíjí, a to pozitivním směrem.“ 

Takovéto vnímání PK a její práce je velmi kladné, a přestože jsou v činnostech PK ze strany některých 

PO spatřovány nedostatky, je toto pozitivní vnímání pozorovatelné napříč všemi uskutečněnými 

individuálními rozhovory.  

Efekty, kterých má být v rámci hodnoceného Projektu dosaženo, jsou stručně uvedeny ve schématu 

(revidované) teorie změny Projektu (viz kapitola 3.2). To, zda se daří těchto efektů (výsledků) 

dosahovat a jaké aktivity či nástroje k tomu nejvíce přispívají, bylo ověřováno především 

prostřednictvím realizovaných rozhovorů a dotazníkového šetření. Každý plánovaný výsledek 

Projektu byl hodnocen zvlášť, aby bylo patrné, kterých výsledků se daří dosahovat s více a kterých 

naopak s méně úspěchy. Je však vhodné zdůraznit, že Projekt není zdaleka u svého konce, a není 

proto nezbytně nutné, aby všech vytýčených výsledků dosahoval již nyní. 

Výsledek: Vyšší kvalita projektů – úspěšné projektové žádosti v souladu se strategickými směry 

resortu 

Aby byly projektové žádosti (žádosti o podporu z prostředků ESIF) úspěšné a zároveň byly i v souladu 

se strategickými směry resortu, je nezbytné klást důraz na řádnou přípravu projektů. Ačkoliv se 

zástupci PK vyjádřili, že většina projektů byla v době vzniku PK již připravena a vliv PK na kvalitu 

většiny projektů se tak nemohl projevit (PK_1, 2), vnímání ze strany PO je pozitivnější. Dotazníkové 

šetření ukázalo na to, že aktivity realizované ze strany PK pozitivně ovlivňují kvalitu přípravy projektů. 

8 z 12 respondentů (tj. 2/3) se domnívá, že proces přípravy projektů je díky aktivitám PK kvalitnější, 

promyšlenější, systémovější. Zbývající 4 z 12 respondentů, kteří danou otázku mohli posoudit, tento 

pozitivní efekt aktivit PK nevnímají. 

Pokud jde o vliv aktivit PK na kvalitu připravovaných projektů, dokázalo tuto otázku posoudit jen 10 

z celkových 25 respondentů. 7 z těchto 10 respondentů vidí pozitivní vliv aktivit PK, zbývající 3 

respondenti nikoliv. 

Graf č. 10 Probíhá příprava projektů díky PK 

kvalitněji? 

Graf č. 11 Jsou díky aktivitám PK 

připravovány kvalitnější projekty? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 
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Respondenti dotazníkového šetření za nejpřínosnější aktivity z tohoto pohledu považovali: 

 semináře; 

 konzultace a osobní přístup pracovníků PK; 

 metodické a kontrolní návštěvy; 

 aktivity související se sběrem dat (např. kontrola rozpočtu projektu); 

 projednávání záměrů v rámci MK; 

 zprostředkování informací od ostatních PO. 

To v konečném důsledku vedlo mj. k lepšímu (srozumitelnějšímu) obsahu projektové žádosti, 

správnému navázání projektové žádosti na požadavky a kritéria výzvy atp. Někteří informanti (PO_4, 

7) se dokonce vyjádřili, že bez pomoci PK by projekt jejich organizace nebyl vůbec podpořen. 

Informanti také kvitují, že PK dokáže poradit, zda je reálné získat dotaci na daný projektový záměr 

(PO_1, 2). 

Výsledek: Vyšší kvalita projektů – úspěšně realizované projekty 

Na kvalitu projektů se dá zjednodušeně nahlédnout ze dvou základních pohledů. Jednak jde o stránku 

administrativní/formální a dále pak o pohled věcný. Z dotazníkového šetření se dá vyvodit, že větší 

vliv aktivit PK vnímají zástupci PO na formální naplňování projektů (např. na řízení projektu, plnění 

harmonogramu, splnění administrativních požadavků atp.) než na věcné plnění projektů PO (např. na 

plnění ukazatelů, směřování projektu k vytyčenému cíli, na udržitelnost projektu atp.). Toto je 

způsobeno především tím, že v rámci realizace projektů, s ohledem na svoji roli při realizaci projektů 

PO, může PK své aktivity soustředit především právě na formální stránku projektů. Sami zástupci PK si 

uvědomují, že na věcné naplňování projektů nemohou mít výrazný vliv, přesto se snaží PO poskytovat 

konzultace, na základě zpráv o realizaci (formulář č. 2) sbírají informace o rizicích projektů, účastní se 

kontrolních dnů atp. (PK_1, 2). 

Relevantní otázky týkající se vlivu aktivit PK na realizaci projektů PO dokázalo posoudit 14 

respondentů. Vliv na formální stránku realizace projektů PO vnímá 10 respondentů (tj. cca 70 % 

respondentů, kteří se k otázce vyjádřili), zatímco vliv na věcné plnění projektů PO spatřuje 7 

respondentů (tj. ½ respondentů, kteří se k otázce vyjádřili). 

Graf č. 12 Mají aktivity PK pozitivní vliv na 

formální stránku projektů PO?   

Graf č. 13 Mají aktivity PK pozitivní vliv na 

věcnou stránku projektů PO?

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

Na naplňování projektů po formální stránce mají dle respondentů největší vliv tyto aktivity PK: 
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 kontroly a metodické a kontrolní návštěvy; 

 semináře; 

 konzultace; 

 metodické pokyny dostupné na webu PK; 

 aktivity související s Tabulkou sběru dat. 

Toto potvrzují i zástupci PK, kteří vidí pozitivní vliv především metodických a kontrolních návštěv, 

konzultací a kontrol ZD. PK se např. setkala s případem, kdy připomínka vznesená z její strany k ZD 

nebyla danou PO akceptována. Toto bylo poté identifikováno ze strany poskytovatele dotace jako 

pochybení, za které byla dané PO udělena sankce (PK_1, 2). Jednalo se však o výjimečný případ, 

neboť PO připomínky uplatněné ze strany PK zpravidla akceptují. 

Dle názoru zástupců PO mají na věcnou stránku jejich projektů největší vliv: 

 kontroly a metodické a kontrolní návštěvy; 

 semináře; 

 konzultace; 

 metodické pokyny dostupné na webu PK. 

Do budoucna se PK chce zaměřit i na období udržitelnosti projektů, a to prostřednictvím úpravy 

formuláře č. 2, zároveň je PK připravena poskytovat konzultace i k této problematice. 

Výsledek: Vyšší kapacita a efektivita koordinace a řízení projektů 

Tento plánovaný výsledek úzce souvisí s podporou strategického řízení resortu MK, jež byla již dříve 

blíže rozebrána v kapitole 3.3. Z toho důvodu budou v následujícím textu uvedeny jen informace nad 

rámec závěrů shrnutých v kapitole 3.3. 

Rozhovory (PO_3) dokládají, že koordinace projektů napříč resortem funguje lépe než v dobách, kdy 

PK neexistovala. PK s cílem dosáhnout efektivní koordinace projektů obstarává komunikaci napříč 

resortem. Dle informantů je PK dobrým mediátorem a zajišťuje dostatečný přenos informací (PO_3). 

Zároveň PK hlídá potenciální kolize mezi projekty/ projektovými náměty PO. Na jednom z rozhovorů 

zaznělo, že pro PO by bylo přínosné, kdyby PK v rámci komunikace s dalšími útvary MK pomáhala 

vyjednávat nejen financování realizace projektu, ale i jeho udržitelnosti. 

Po rozhovorech i dotazníkovém šetření zůstávala však otázka, zda ve věcech koordinace projektů 

naplňuje PK svoji roli dostatečně. Z toho důvodu se tato problematika stala předmětem diskuse obou 

fokusních skupin. Z pohledu navázání projektů na směřování resortu se zástupcům PO jevilo jako 

přínosné konzultovat v určitých intervalech (např. jednou za rok) přehled připravovaných projektů 

dané PO a provázat tyto projekty se strategickým směřováním resortu. Takováto činnost má úzkou 

vazbu na širší roli, kterou by PK měla dle názoru PO rovněž naplňovat. Takováto role by mohla být 

zajišťována např. komunikací s relevantními řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty, v rámci 

které by bylo zjišťováno, zda a kdy budou vyhlášeny odpovídající výzvy atp. To souvisí rovněž 

s monitoringem výzev relevantních pro oblast kultury. PO by uvítaly, pokud by PK např. na svých 

webových stránkách uváděla informace o takových výzvách, a to nejen výzvách vyhlašovaných 

v rámci ESIF, ale i v rámci dalších nástrojů pro financování kulturních projektů. Dlužno dodat, že 

v rámci webu PK prostor pro informování o ESIF výzvách již existuje. Informace zde uváděné by bylo 
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vhodné udržovat aktualizované13, případně rozšířit o další dotační tituly a nástroje financování 

projektů v oblasti kultury. Souvisí to však celkově s kompetencemi, které PK má a které se váží 

primárně na ESI fondy, jakkoli by širší pojetí dotačního managementu bylo z pohledu PO i celkově 

rozvoje rezortu přínosné. 

Novým nástrojem pro koordinaci a řízení projektů (a také jedním z prostředků komunikace mezi MK a 

PO) se od roku 2018 stala Tabulka sběru dat, na kterou navazuje Žádost o uvolnění dotace (ŽoUD) a 

která byla často zmiňována jak respondenty dotazníkového šetření, tak i informanty na rozhovorech. 

Jedná se o nástroj, který nevyužívá jen PK, ale i další útvary MK. Některé údaje jsou v Tabulce 

předvyplněny, jiné doplňují PO. Dle vyjádření zástupců PK nedisponuje PK zpětnou vazbou na 

podobu Tabulky sběru dat a její uživatelskou přívětivost. Z toho důvodu uvádíme následující kladné a 

záporné reakce na tento nástroj, které kombinují informace získané z obdržených reakcí na dotazník i 

z rozhovorů. 

Tabulka 2 Kladné a záporné reakce na Tabulku sběru dat 

Kladné reakce Záporné reakce 

+ Do Tabulky se automaticky přenáší některé 
informace (PO_3). 

+ Tabulka shrnuje informace o projektech pro 
PK, finanční odbor a OPO (PO_7). 

+ Pokud Tabulku příjemce dobře vyplní, má 
PK podrobné informace o tom, co se kde 
realizuje. 

+ Dobrý nástroj pro sledování finančního 
řízení projektů (PO_5). 

+ Pokud o to PO požádá, PK poskytne 
metodickou pomoc při vyplňování (PO 1, 2, 
5). 

+ Tabulka je přínosná pro některé útvary, 
které s PK spolupracují, neboť zajišťuje 
jednotná a dostatečná data o všech 
projektech pro jejich účely, což jim oproti 
dříve složitě sbíraným nejednotným datům 
výrazně ulehčilo práci. 

+ Tabulka zaznamenává jednotlivé stopy o 
vývoji projektu – mohla by být inspirací pro 
jiné resorty (PO_6). 

+ Pro PO se jedná o zjednodušení, neboť 
nemusí poskytovat data MK víckrát v různé 
podobě (PO_6). 

+ Tabulka prochází vývojem pozitivním 
směrem (PO_6). 

- Některé buňky jsou v Tabulce zamčené 
a pro jejich odemknutí je nutné 
kontaktovat zástupce PK. 

- Tabulka obsahuje vzorce. Některým 
zástupcům PO však není jasné, odkud se 
tyto vzorce natahují. 

- Tabulka je příliš složitá (PO_1, 2, 5) a 
dala by se zjednodušit (např. lepším 
propojením listů) (PO_5). 

- Ačkoliv je požadováno vyplnění Tabulky, 
nadále zůstává povinnost čtvrtletně 
vyplňovat Formulář č. 2, což není 
považováno za efektivní (PO_5). 

- Tabulka se příliš často (cca čtvrtletně) 
mění a PO se v ní nestíhají zorientovat 
(PO_1, 2). 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření (červenec 2019) a rozhovorů (březen a květen 2019) 

Výsledek: Vyšší efektivita horizontální i vertikální komunikace ve veřejné správě 

Dle názoru zástupců PK mají aktivity PK pozitivní vliv na komunikaci v resortu kultury, a to i v rámci 

ministerstva, přesto však v komunikaci vnímají nedostatky (PK_1, 2). Názor zástupců PO na otázku 

                                                           
13

 což vzhledem k fázi cyklu současného programového období, kdy výzvy již nejsou téměř vyhlašovány, není 

natolik relevantní. Může to však být dobrý potenciální nástroj pro informování o výzvách v rámci navazujícího 

programového období, bude-li PK i nadále funkční. 
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komunikace je velmi kladný. Z 16 respondentů, kteří dokázali posoudit, zda aktivity PK pozitivně 

ovlivňují komunikaci v rámci resortu kultury, 15 respondentů (tj. více jak 90 %) vnímá pozitivní vliv, 

pouze 1 respondent tento vliv spíše nevnímá. Takovýto kladný názor na aktivity PK vzhledem ke 

komunikaci v resortu kultury zazněl i v rámci rozhovorů (např. PO_3). 

Graf č. 14 Mají aktivity PK pozitivní vliv na komunikaci? 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

K tomuto pozitivnímu vlivu na komunikaci v rámci resortu nejvíce dle respondentů přispívá: 

 semináře a možnost sdílení zkušeností s dalšími PO/projektovými manažery; 

 komunikace s dalšími útvary MK ČR prostřednictvím PK (ačkoliv někteří respondenti zmínili i 

s tím související prodloužení procesu schvalování v rámci resortu) a na to navazující snížení 

duplicitních požadavků ze strany MK na PO; 

 osobní přístup pracovníků PK a znalost situace/projektů PO; 

 konzultace s PK a předávání informací. 

Výše uvedené faktory, které zástupci PO zmiňovali nejčastěji, nevypovídají jen o pozitivním vlivu na 

vertikální komunikaci (mezi MK a PO), ale dokládají i pozitivní vliv na horizontální komunikaci (mezi 

PO navzájem – viz semináře a možnost vzájemného sdílení zkušeností). Rozhovory dokládají, že 

kvitována je také možnost neformální komunikace s PK, která dle informantů funguje velmi dobře 

(PO_3, 4).  

K vyšší efektivitě komunikace by z pohledu PO pomohlo: 

 vytvoření seznamu jednotlivých členů PK s kontakty a uvedením informace, na koho se PO 

s jakým problémem mohou obrátit (namísto zasílání dotazů na obecnou mailovou adresu 

PK); 

 představení jednotlivých členů PK na seminářích s uvedením informace, kdo má co na 

starosti. V této souvislosti je však třeba doplnit, že dle vyjádření PK jsou na seminářích 

členové PK pravidelně představováni.  

Při řešení vlivu aktivit PK na komunikaci v rámci resortu kultury byla také často zmiňována Tabulka 

sběru dat (blíže viz předchozí text této zprávy). 

Výsledek: Nižší administrativní zátěž pracovníků MK 

S ohledem na hlavní zacílení Projektu se dosavadní evaluační práce (tj. od roku 2016) zaměřily 

především na prioritní cílovou skupinu, kterou jsou příspěvkové organizace MK. Jeden ze 

zamýšlených výsledků Projektu se však váže k administrativnímu zatížení pracovníků MK. Z toho 
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důvodu byl v roce 2019 uskutečněn první rozhovor se zástupcem útvaru MK, který s PK úzce 

spolupracuje a na jehož náplň práce mají aktivity PK vliv.  

Z rozhovoru vyplynulo, že informant vnímal díky existenci PK odlehčení při plnění své agendy. Díky PK 

je v rámci resortu nastaveno jednotné prostředí pro všechny projekty spolufinancované z prostředků 

ESIF, a to z pohledu systémového, metodického, administrativního atp. Konkrétní ukázkou je např. 

Tabulka sběru dat. PK prostřednictvím této Tabulky zajišťuje jednotnou podobu podkladů od PO, 

které může útvar, jenž daný informant zastupoval, využívat k plnění jemu svěřených úkolů. Před 

vznikem této Tabulky musel daný útvar sbírat potřebná data sám a mnohem složitějším způsobem. 

Dalším přínosem souvisejícím s existencí a aktivitami PK je možnost sdílení i jiných informací 

(využívání sdíleného disku). 

Z pohledu daného informanta by bylo přínosné, pokud by PK zajišťovala dané aktivity nejen vůči 

projektům spolufinancovaným z ESIF, ale vůči všem projektům realizovaným v rámci resortu kultury 

(tj. projektům, které jsou spolu/financovány z jiných zdrojů). 

Dle vyjádření zástupce PK mají aktivity PK vliv i na aktivity jiných útvarů MK, které nesouvisí 

bezprostředně s realizací projektů. Na jedné straně došlo k odlehčení těchto útvarů díky tomu, že PK 

řeší i úkoly, které se týkají EU a ESIF obecně (tj. nejsou vázány na projekty). Na straně druhé jsou však 

na MK útvary, kterým díky vzniku PK práce naopak přibyla (např. agenda spojená s řešením 

personální politiky vůči zaměstnancům PK). 

3.6.2 Neočekávané pozitivní a negativní efekty Projektu 

Vedle výsledků, které byly naplánovány při koncipování Projektu a odráží se v teorii změny, dosahuje 

Projekt i dalších pozitivních, ale i negativních efektů.  

Dosavadní šetření ukázalo, že realizace Projektu vede zejména k těmto pozitivním efektům: 

 Významným vedlejším benefitem aktivit PK je zejména výměna a vzájemné sdílení informací 

a zkušeností PO, které se uskutečňuje především díky seminářům.  

 Prostřednictvím seminářů byly rovněž navázány nové kontakty mezi PO navzájem a také 

mezi zástupci PO a MK.  

 PK se rovněž ukázala jako dobrý mediátor v resortu kultury, který nejen zprostředkovává 

komunikaci mezi MK a PO, ale v některých případech ji dokonce zcela nahrazuje a PO pak 

stačí komunikovat jen s PK (PO_7). 

 PK nejen upozorňuje na dotační příležitosti pro PO, na které pak PO mohou navázat svoji 

činnost, ale zároveň i prostřednictvím svých konzultačních činností napomáhá selektovat 

projektové náměty, které jsou realizovatelné v souladu s podmínkami daného operačního 

programu. 

 Komunikace mezi PK a PO vedla rovněž k tomu, že členové PK si mohou průběžně zlepšovat 

své komunikační schopnosti. 

Vedle pozitivních efektů však zástupci PO upozornili i na několik negativních efektů, které 

v souvislosti s aktivitami PK vnímají: 

 Jako nejčastější negativum zmiňované v souvislosti s PK byla uváděna zvýšená administrativa 

a časová náročnost aktivit spojených s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných 

z ESIF (účast na mnoha kontrolních krocích, seminářích, sběrech a aktualizacích 

dat/výkaznictví, vyžadované kontroly ZD atp.). Toto negativum vnímají i samotní členové PK. 

Zástupci PO si však uvědomují, že navýšení administrativy je dáno především obecným 

prostředím, ve kterém jsou projekty spolufinancované z prostředků ESIF realizovány. 
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 Některé postupy nejsou dle názoru některých zástupců PO jednoznačně stanoveny, což 

vede k tomu, že se zástupci PO setkávají se situacemi, kdy ve dvou dle jejich názoru stejných 

případech bylo postupováno různým způsobem14. Toto pak způsobuje vnímanou 

nepředvídatelnost řešení takových případů. Dlužno však dodat, že z informací získaných od 

PO není možné vyvodit, zda opravdu šlo o totožné případy, ve kterých bylo postupováno 

různým způsobem, nebo šlo o neporozumění odlišným případům/postupům. Ať již byl důvod 

pro zvolení různých postupů jakýkoliv, ukazuje to na nejasnosti, se kterými se některé PO při 

přípravě a realizaci projektů potýkají.  

3.6.3 Faktory a podmínky ovlivňující dosahování efektů Projektu 

Obdobně jako v předchozích letech zůstává i v roce 2019 rizikem fluktuace zaměstnanců PK. Ačkoliv 

tým PK se již tak hekticky nemění, přesto každá změna v týmu PK může vést po přechodnou dobu ke 

zpožďování aktivit či nutnosti odložit vedlejší činnosti, což je dáno dobou nutnou k hledání nového 

člena týmu a jeho následným zaučováním. Toto riziko vnímají jak zástupci PK, tak i PO (PO_1, 2, PK_1, 

2).  

S personálními kapacitami je spojeno i další riziko, které někteří zástupci PO spatřují v potenciálním 

zahlcení jednotlivých členů týmu PK příliš vysokým počtem projektů, které mají mít na starosti. Dle 

názoru těchto zástupců PO by každý člen týmu měl mít jen omezené množství projektů, aby se jim 

mohl řádně a individuálně věnovat od příprav projektového záměru až do ukončení realizace 

projektu. Proto právě počet projektů, které má PK koordinovat a řídit, se dá považovat za jednu 

z podmínek, která může efekty Projektu významně ovlivnit. S ohledem na to, že kapacity PK jsou 

omezené, může efektivně poskytovat své služby jen omezenému počtu projektů, resp. PO. 

V některých aktivitách nehraje počet projektů a PO příliš roli (např. při realizaci seminářů, vykonávání 

monitoringu, aktualizaci Metodiky projektového řízení atp.). Jsou však aktivity PK, jejichž rozsah a 

kvalita mohou být počtem projektů potenciálně ovlivněny (např. poskytování individuálních 

konzultací, MaKoN atp.). 

Aktuálním rizikem je dle vyjádření zástupců PK finanční řízení Projektu, které je ohrožováno zejména 

nekompatibilními postupy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Ministerstva financí ČR 

(MF). Ačkoliv rozpočet Projektu je schválen ze strany MPSV, finanční prostředky na každý rok 

přiděluje MF. MF však např. neuznává úspory v Projektu a neumožňuje ušetřené peníze využít 

v rámci Projektu k jinému účelu (PK_1, 2). 

Jeden z informantů z řad PO upozornil na riziko, které může vyplývat z organizačního zařazení PK do 

OPŘIT, jenž řeší ICT projekty. Dle jeho názoru se některé PO mohou domnívat, že PK je službou jen 

pro tyto IT projekty, a bylo by proto vhodné PK vyčlenit mimo tento odbor (PO_4). Toto riziko nebylo 

v rámci dosavadního šetření však potvrzeno, neboť všechny PO, které připravují či již realizují projekt 

spolufinancovaný z prostředků ESIF, musí s PK spolupracovat, a tudíž jsou obeznámeny s tím, že PK 

své služby poskytuje zejména PO. Přesto organizační zařazení PK hraje při dosahování efektů Projektu 

roli. Jak již bylo uvedeno dříve, od ledna 2019 je OPŘIT podřízen přímo ministrovi kultury. V průběhu 

roku 2019 však zaměstnanci PK nevnímali, že by tato organizační změna znamenala změny 

v rozhodovacích pravomocích PK či v rychlosti jednotlivých procesů. V této souvislosti je však vhodné 

                                                           
14

 Jako příklad uvedl jeden z respondentů dotazníkového šetření nejasnosti ohledně postupu uvolnění 

finančních prostředků na základě ŽoUD i bez aktualizovaného RoPD. V některých případech bylo uvolnění 

finančních prostředků podmíněno vydáním aktualizovaného RoPD, jindy však nikoliv. 
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poznamenat, že roli a aktivity PK (a tedy i realizaci Projektu) mohou ovlivnit (a v případě ministra i 

ovlivnily) i případné personální změny ve vedení OPŘIT i ministerstva. 

PO vnímají také riziko spojené s dalším fungování PK po ukončení realizace Projektu, v rámci 

kterého aktuálně PK své činnosti realizuje. Ze strany PO byla identifikována poptávka po činnosti PK i 

v období po ukončení Projektu. Jelikož i sama PK toto riziko vnímá, snaží se najít řešení své 

udržitelnosti, a to i proto, že existence PK je výsledkem nápravné reakce na jedno z negativních 

kontrolních zjištění.  

Někteří informanti z řad PO spatřují riziko Projektu v jeho zamýšleném dopadu, kterým je zlepšení 

situace v kulturní sféře. Riziko spočívá především v neměřitelnosti tohoto dopadu, a tedy i 

nemožnosti doložit jeho naplnění. 

Dosavadní evaluační činnosti dokládají, že při dosahování efektů Projektu nehraje roli jen intenzita 

spolupráce ze strany PO. Podstatným faktorem, jenž velmi pozitivně přispívá k naplňování efektů 

projektu, je lidský přístup a ochota zaměstnanců PK. Tento faktor je ze strany uživatelů služeb PK 

velmi oceňován a díky němu mají některé PO (především ty méně zkušené) k PK čím dál větší důvěru. 

3.7 Naplnění očekávání od Projektu 

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

hlavní očekávání, která měli hlavní aktéři od vzniku PK a naplňování jejích činností.15 V rámci 

dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2019 se mohli respondenti vyjádřit k míře naplnění pro 

ně relevantních očekávání. 

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

naplňuje následující očekávání: 

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

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

záměru) (potvrdilo 18 respondentů z 25; 18 ano/1 ne/ 6 nedokážu posoudit); 

 poskytovat pomoc při přípravě a realizaci projektů (potvrdilo 18 respondentů z 25; 18 ano/1 

ne/ 6 nedokážu posoudit); 

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

projektové potřeby (souhlasilo 15 respondentů z 25; 15 ano/2 ne/ 8 nedokážu posoudit). 

Takovýto výsledek byl potvrzen i názorem informantů (např. PO_1, 2). Ale i ostatní očekávání byla ze 

strany respondentů považována za spíše naplňovaná, PK nejméně naplňuje očekávání, že umožní 

zrychlení procesů týkajících se projektů v rámci MK (9 respondentů se domnívá, že očekávání je 

naplňováno, 5 že nikoliv). 

                                                           
15

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

http://projektovakancelar.mkcr.cz/evaluace-pk/
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Graf č. 15 Míra naplnění očekávání PO od existence PK 

Zdroj: dotazníkové šetření, červenec 2019 

Také zástupci PK vnímají, že očekávání, která od nich PO mají, jsou spíše naplňována. Odráží se to 

především v intenzivnější a vstřícnější komunikaci ze strany PO. PK by ráda tento pozitivní trend 

zachovala, a proto se mj. snaží řešit i rizika spojená se svou existencí (především svoji udržitelnost).  

4 Závěry – odpovědi na evaluační otázky16 

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 v zásadě považovat za nástroj, 

který pozitivně ovlivňuje rozvoj lidských zdrojů v oblasti projektového řízení. Ze strany PO jsou 

semináře rovněž hodnoceny jako nástroj, který jim pomáhá při přípravě a realizaci projektů, což se 

odráží v jejich většinovém zájmu účastnit se seminářů i nadále. 

Semináře pro PO znamenají především možnost setkávat se s dalšími organizacemi, navazovat či 

prohlubovat s nimi vztahy, vzájemně sdílet zkušenosti a informace, seznámit se s příklady dobré 

praxe. Semináře jsou pro PO také prostorem, kde mohou klást dotazy a probírat aktuálně řešené 

problémy. 

Délku seminářů, způsob předávání informací a znalostí i dosavadní tematické zaměření seminářů je 

možné považovat za optimální, neboť vyhovuje většině PO. Poptávka je především po ukázkách 

                                                           
16

 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 2019.  
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příkladů dobré i špatné praxe, polovina respondentů by dokonce preferovala, aby praktická stránka 

seminářů převažovala nad teoretickým výkladem. Do budoucna by bylo vhodné semináře zaměřit na 

veřejné zakázky (toto téma pravidelně opakovat), konec realizace projektů a začátek udržitelnosti, 

projekty PO s důrazem na ukázky příkladů dobré a špatné praxe, příští programové období a 

možnosti financování oblasti kultury. 

Standardně konané semináře určené pro všechny PO by bylo vhodné doplnit o menší pracovní 

skupiny/semináře, které budou zaměřeny na specifická témata relevantní pro předem určenou 

skupinu PO. Měla by být vybírána témata, o která je ze strany PO zájem, ale zároveň to nejsou 

témata určená pro všechny PO. Takové semináře by pak mohly být uzpůsobeny specifickým 

potřebám daných PO, s ukázkami konkrétních příkladů i s možností využití interaktivních prvků.  

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

Teorie změny, která byla rekonstruována v roce 2017 na základě vstupních evaluačních prací, se dá 

z podstatné části považovat za platnou i v roce 2019. V rámci Projektu je realizována většina 

předpokládaných aktivit a výstupů, které ve větší či menší míře vedou k zamýšleným výsledkům.  

Do revidované podoby teorie změny, která lépe vystihuje aktuální průběh Projektu, je vhodné zařadit 

některé aktivity (administrace projektových žádostí MK a evaluace projektu) a výstupy (monitorovací 

výstupy, metodické doporučení, projekty MK), které k dosažení výsledků rovněž napomáhají. Naopak 

aktuální podoba Projektu indikuje, že nebude vytvořen jeden z původně plánovaných výstupů (rozvoj 

SW projektového řízení), což bude upravenou žádostí o změnu projektu. 

Všechny zamýšlené výsledky jsou aktuální a PK realizuje své aktivity tak, aby těchto výsledků bylo 

dosaženo. U některých se to daří více, u jiných méně (viz odpověď na EO 10). 

S jistou rezervou se dá říci, že aktivity projektu a jejich výsledky směřují ke stanovenému 

dlouhodobému dopadu Projektu, tj. ke zlepšení situace v kulturní sféře. S ohledem na to, že takovýto 

obecný a velmi strategicky stanovený dopad není ovlivněn jen aktivitami PK, ale mnohými dalšími 

faktory, není možné dosažení tohoto dopadu Projektu prokázat, natož kvantifikovat. Přesto se dá 

usuzovat, že činnosti PK jsou podporou k tomu, aby se situace v kulturní sféře zlepšila. 

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

Projektová kancelář realizuje sadu aktivit, které do značné míry účelně a účinně zabezpečují soulad 

připravovaných a realizovaných projektů PO se strategickými směry resortu, ale zároveň i zamezují 

vzniku duplicitních projektů, zajišťují návaznost souvisejících projektů atp. Využívá k tomu primárně 

povinné vytváření a projednávání projektových záměrů, ale i další činnosti (např. konzultace 

projektových námětů, ale např. i celých strategií příspěvkových organizací). Potenciální vliv mohla mít 

i reorganizace z ledna 2019, v rámci které byl OPŘIT podřízen přímo ministrovi kultury, to se však 

neprokázalo. V budoucnu může být tato oblast ovlivněna zaváděním systému řízení kvality.  

Vliv aktivit PK na soulad připravovaných a realizovaných projektů PO se strategickými směry resortu 

kultury vnímá 60 % respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili. 

Soulad ministerských projektů se strategickým směřováním resortu je zabezpečen tím, že je ve 

spolupráci s věcnými odbory připravuje sama PK. 

Účinnější koordinaci projektů z pohledu strategického směřování resortu by umožnilo, pokud by PK 

zabezpečovala své činnosti i vůči projektům, které jsou (spolu)financovány z jiných než ESIF zdrojů. 

Takovéto aktivity by však byly realizovány nad rámec současných kapacit Projektové kanceláře. 
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EO 8 Do jaké míry je metodická a poradenská podpora PK považována za užitečnou ze strany 

cílových skupin? 

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

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

dostatečná? 

Metodická a poradenská podpora ze strany PK má různou podobu a formu, jedná se zejména o 

vytvoření, průběžnou aktualizaci a výklad Metodiky projektového řízení a o poskytování poradenské 

činnosti (prostřednictvím konzultací, MaKoN, umisťování aktuálních informací na web Projektové 

kanceláře atp.). 

Metodika projektového řízení (verze 2.0 platná od 1. 3. 2018) byla respondenty považována za 

přehlednou a srozumitelnou (známka 2). O půl stupně hůře (známkou 2-) byly ohodnoceny úplnost 

Metodiky, míra jejího detailu a její užitečnost pro přípravu a realizaci projektů PO. Jen necelá 

polovina respondentů, kteří danou otázku dokázali posoudit, považuje Metodiku za nástroj, který jim 

pomáhá při přípravě a realizaci projektů. Největšími nedostatky Metodiky je její obecnost, 

teoretičnost a absence konkrétních postupů a příkladů z praxe, nedostatečné rozpracování realizační 

fáze projektu a chybějící úprava vztahů mezi MK a PO. Tyto nedostatky jsou však nahrazovány 

možností osobních konzultací s PK, otevřeným přístupem a ochotou zaměstnanců PK. 

Metodická a poradenská činnost je ze strany PO využívána v různé míře a pro různé účely (v různých 

fázích přípravy a realizace projektu), což souvisí s rozsahem a délkou zkušeností jednotlivých PO a 

také s velkostí týmu, který se problematice přípravy a řízení projektů na jednotlivých PO věnuje. 

Celkově je metodická podpora považována za užitečný nástroj, který při přípravě a realizaci projektů 

spíše pomáhá. Vyzdvihována byla především vstřícnost a ochota zaměstnanců PK (známka 1-). 

Dostatečnost metodické podpory vyjádřená úplností poskytnutých informací, jejich srozumitelností a 

relevancí byla v průměru hodnocena známkou 2. Rovněž načasování metodické podpory, které je 

možno vyjádřit rychlostí odezvy, je vnímáno jako velmi dobré (známka 2). S ohledem na načasování 

vzniku PK však nemohla být podpora poskytnuta v plném rozsahu všem projektům PO, neboť některé 

byly připraveny dříve, než PK začala naplňovat svoji roli. Do budoucna se chce PK zaměřit na téma 

udržitelnosti projektů a poskytovat konzultace i k tomuto tématu. 

EO 9 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? 

Za aktuálně největší rizika Projektu je možné považovat fluktuaci zaměstnanců PK (která není již tak 

zásadní jako v minulých letech, přesto může Projekt kdykoliv negativně ovlivnit) a finanční řízení 

Projektu, které je ovlivňováno nastaveným fungováním a komunikací řídicího orgánu (MPSV, jež 

schválilo Projekt a jeho rozpočet) a MF, které každoročně přiděluje finanční prostředky. Jedná se o 

rizika, která jsou dlouhodobá a velmi těžko se ovlivňují. PO rovněž vnímají riziko spojené s dalším 

fungováním PK po ukončení realizace Projektu. Sama PK si toto riziko uvědomuje, a proto se snaží 

najít řešení své udržitelnosti. 

Fungování Projektu však mohou ovlivnit i další podmínky, jako je např. počet projektů, které má PK 

koordinovat a řídit a pro které má své služby poskytovat (při stanovené velikosti týmu PK). Tento 

faktor může být pro některé činnosti PK podstatný, pro jiné je nerelevantní. I zástupci PO vnímají 
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riziko v potenciálním zahlcení jednotlivých členů týmu PK příliš vysokým počtem projektů, které mají 

mít na starosti. 

Chod PK rovněž ovlivňují organizační zařazení PK a personální změny ve vedení OPŘIT a ministerstva. 

Tyto změny mohou vést k pozitivním, ale i k negativním výsledkům, což se dá stěží predikovat. 

Pozitivním faktorem je dlouhodobě se zvyšující intenzita spolupráce ze strany PO, která odráží 

naplňování očekávání, která PO od PK mají. Podstatnou roli v tomto hraje lidský přístup a ochota 

zaměstnanců PK. 

EO 10 Do jaké míry bylo dosaženo plánovaných efektů? 

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

S ohledem na fázi realizace hodnoceného Projektu (kdy se nacházíme cca v polovině doby realizace 

Projektu17) se dá celkově shrnout, že Projekt postupně směřuje k plánovaným výsledkům. Výraznější 

pozitivní efekty jsou ze strany cílových skupin vnímány především v oblasti přípravy projektů (kde 

došlo k růstu jak kvality přípravy projektů, tak k růstu kvality projektů samotných). Některými 

zástupci PO je úspěšné dosahování tohoto výsledku vnímáno výrazněji, neboť bez pomoci PK by 

k podpoře jejich projektu vůbec nedošlo. Pokud jde o fázi realizace projektů, vyšší míra dosahování 

pozitivních výsledků je patrná v oblasti formálního naplňování projektů než jejich věcného plnění. 

Rovněž koordinace a řízení projektů, a to i vzhledem ke strategickým cílům resortu, funguje díky 

aktivitám PK lépe než v době před vznikem PK. Podstatnou roli v tomto sehrává to, že PK se naučila 

být dobrým mediátorem.  

Nejvýrazněji je plněn výsledek týkající se komunikace. Díky aktivitám PK se zintenzivnila a zefektivnila 

komunikace jak mezi PO a MK (vertikální komunikace), tak mezi PO navzájem (horizontální 

komunikace). Zatímco vertikální komunikace nějakým (ne zcela systémovým a efektivním způsobem) 

fungovala i v minulosti, horizontální komunikace (napříč všemi PO) byla de facto nulová. Díky 

aktivitám PK mají však PO nyní možnost setkávat se a sdílet své znalosti a zkušenosti. 

Méně průkazné je dosahování nižší administrativní zátěže pracovníků MK. Na jedné straně je možné 

nalézt útvary MK, které díky PK a jejím činnostem pociťují odlehčení (a to jak v agendách souvisejících 

s realizací projektů, tak v jiných agendách, které se týkají ESIF a EU obecně), ale i útvary, pro které 

vznik PK znamenal spíše nárůst agendy (např. personální agenda). 

Souhrnně se dá říci, že k dosahování plánovaných výsledků nejvíce přispívají semináře (a s tím 

související kontakt a interakce jednotlivých aktérů), konzultace, MaKoN, komunikace s MK 

prostřednictvím PK a ochota a osobní přístup pracovníků PK. 

Projekt vede i k dalším (vedlejším, neplánovaným) pozitivním efektům: 

 navazování a prohlubování kontaktů mezi jednotlivými aktéry (mezi PO vzájemně, mezi PO a 

MK) prostřednictvím seminářů; 

 výměna znalostí a zkušeností mezi PO; 

 vystupování PK jako kvalitního mediátora mezi PO a MK; 

 výběr realizovatelných projektových námětů; 

 rozvoj komunikačních schopností pracovníků PK. 

                                                           
17

 PK v plném rozsahu začala fungovat v říjnu 2016 a Projekt bude realizován do února roku 2022. 
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Vnímány jsou však i negativní efekty, ke kterým patří zejména: 

 zvýšená administrativa a časová náročnost aktivit spojených s přípravou a realizací projektů 

spolufinancovaných z ESIF (což však není plně dáno požadavky PK, ale zejména obecným 

prostředím ESIF); 

 nepředvídatelnost některých postupů vzhledem k jejich k obecnému metodickému ukotvení. 

EO 11 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 v roce 2018. Rok 2019 ukázal, že všechna tato očekávání jsou více či 

méně plněna. 

Očekávání, jež jsou vnímána jako nejvíce naplňovaná: 

 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 přípravě a realizaci projektů; 

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

projektové potřeby. 

Středně naplňovaná očekávání: 

 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; 

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

 poskytovat pomoc při administraci projektů a šíření příkladů dobré praxe; 

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

dle standardizovaných pravidel; 

Nejméně naplňované očekávání: 

 umožnit zrychlení procesů týkajících se projektů v rámci MK. 

 

EO 12 Do jaké míry naplnil Projekt svůj účel?  

Dle žádosti o podporu k hodnocenému Projektu je účelem projektu „zkvalitnění projektového řízení.“ 

Dosavadní zkoumání ukazují, že Projekt a jeho aktivity k takto stanovenému účelu postupně směřují, 

ačkoliv to není možné doložit konkrétními čísly. O zvýšení kvality projektového řízení však vypovídá 

hned několik indicií: 

 Vznikla a průběžně je aktualizována centrální a jednotná Metodika projektového řízení, která 

je polovinou relevantních respondentů považována za nástroj, který pomáhá při přípravě a 

realizaci projektů.  

 Tam, kde Metodika nepostačuje, pomáhá PK svými konzultacemi. 

 Metodická a poradenská činnost poskytovaná ze strany PK je považována za spíše 

nápomocnou při přípravě a realizaci projektů. Oceňována je především vstřícnost PK při 

komunikaci. Pozitivní efekt mají např. MaKoN, konzultace projektových záměrů i zadávacích 

dokumentací, je však třeba na tyto úkony vyhradit potřebný čas jak na straně PK, tak i PO. 
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 Projekty se daří úspěšně koordinovat, a to jednak z důvodu, aby připravované a realizované 

projekty byly v souladu se strategickým směřováním resortu, ale i z důvodu předcházení 

duplicitám v projektech atp. 

 Pozitivní vliv na oblast projektového řízení má i rozvoj lidských zdrojů, který je mj. 

zabezpečován prostřednictvím seminářů pořádaných PK. 

 Semináře však s sebou nesou i další benefity, které oblast projektového řízení nepřímo 

ovlivňují. Jedná se zejména o navázání a prohlubování kontaktů mezi MK a PO i PO navzájem, 

sdílení informací a zkušeností, projednávání aktuálních problémů souvisejících s přípravou a 

realizací projektů atp. 

 Cílové skupiny vnímají pozitivní efekty aktivit PK v oblasti přípravy projektů (v procesu 

přípravy i v projektech samotných) i při realizace projektů (především v plnění formálních 

požadavků kladených na příjemce při realizaci projektů). 

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 prací i návrh doporučení. První 

sada doporučení (doporučení č. 1–5) byla naformulována v rámci 2. průběžné evaluační zprávy. Níže 

uvedená tabulka reflektuje, jak bylo s těmito doporučeními ze strany adresátů doposud pracováno. 
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Tabulka 3 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. V metodických materiálech 
více specifikovat jaké 
informace, v jakých termínech a 
z jakého důvodu mají být ze 
strany PO předávány PK, 
podrobněji popsat postupy při 
změnách projektu, zaměřit se 
na příklady dobré praxe, 
konkrétní postupy  

2 PK 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. 

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

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. Začlenit projektové řízení 
všech dotačních titulů 
relevantních pro resort kultury 
pod PK tak, aby byl na PO 
aplikován jednotný přístup, 
případně zavést jednotné 
postupy i na odbory MK, které 
spravují / zprostředkovávají jiné 
dotační tituly 

1 MK Realizace doporučení není v 
kompetenci PK.  
Ve spolupráci s Ministerstvem 
financí je připravován „Jednotný 
evidenční a grantový systém“, který 
by však měl situaci alespoň částečně 
zlepšit. 
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5.2 Nově navrhovaná doporučení 

I v rámci evaluačních úkolů plněných v roce 2019 byla snaha o identifikaci doporučení, která by vedla 

k lepšímu a efektivnějšímu dosahování vytýčených efektů a cílů Projektu. Zkoumání potvrdilo 

platnost některých doporučení, která byla formulována již v roce 2018. Z toho důvodu jsou tato 

doporučení uvedena znovu s případnou textovou úpravou odrážející nově identifikované potřeby. 

Jedná se především o doporučení č. 1, jež se týká metodických materiálů. PO by uvítaly zejména 

doplnění stručného přehledu, jenž shrne povinnosti PO vůči PK, resp. MK, což bylo částečně naplněno 

zahrnutím nové přílohy do Metodiky projektového řízení. Metodické materiály by rovněž měly 

zohledňovat nové požadavky (např. povinnost vyplňovat Tabulku sběru dat) a jako žádoucí se ukazuje 

uvedení nejčastějších rizik, chyb a dobré praxe dle typů PO, příp. dle typů projektů. 

Opětovně je také doporučováno, aby služby PK a s tím související koordinace a řízení projektů nebyly 

zacíleny jen na projekty spolufinancované z ESIF, ale týkaly se všech projektů bez ohledu na zdroj 

jejich financování.  

Navrhována jsou však i zcela nová doporučení, která souvisí s evaluačními otázkami, které byly v roce 

2019 řešeny. 

Tabulka 4 Doporučení plynoucí z evaluace v r. 2019 

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 

doporučení (1-5 
– nejméně-

nejvíce 
závažné) 

Hlavní 
adresát 

doporučení 

Odůvodnění doporučení 

1. (revidované znění) 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 
dle typů PO, případně dle typů 
projektů. 

2 PK Zpřehlednění těchto požadavků 
například formou stručného 
přehledu umožní všem PO lépe plnit 
své povinnosti vůči PK, a PK tím získá 
nástroj využitelný pro monitorování 
jednotlivých projektů.  
Příklady dobré praxe a konkrétní 
postupy pak umožní PO lépe řešit 
nastalé situace, případně některým 
negativním situacím dokonce 
předejít.  
Toto doporučení bylo již částečně 
naplněno vznikem Harmonogramu 
předkládání dokumentů v rámci 
projektů ESIF. 

5. (revidované znění) Začlenit 
projektové řízení všech 
dotačních titulů relevantních 
pro resort kultury pod PK tak, 
aby byl na PO aplikován 
jednotný přístup a byl 
uplatňován vyšší stupeň 
koordinace projektů, případně 
zavést jednotné postupy i na 

1 MK Jednotný metodický přístup celého 
resortu v oblasti projektového řízení 
by znamenal nejen jednodušší řízení 
projektů na straně PO i MK, ale 
umožňoval by i vyšší stupeň 
koordinace projektů napříč 
resortem.  
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odbory MK, které spravují / 
zprostředkovávají jiné dotační 
tituly. 

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. 

7. Pracovat se zpětnou vazbou 
PO na materiály, se kterými PO 
dle požadavku PK musí pracovat 
(např. povinnost vyplňovat 
Tabulku sběru dat), a tuto 
zpětnou vazbu do materiálů 
průběžně promítat. 

2 PK PO jsou nově (od r. 2018) povinny 
pracovat s Tabulkou sběru dat. Pro 
některé PO je vyplňování tabulek 
náročné, což následně zatěžuje jak 
PO, tak PK (např. nutností řešit 
dotazy). Zároveň komplikovanost 
vyplňování může vést k chybám ve 
vyplnění. Z toho důvodu je žádoucí, 
aby PK Tabulku sběru dat (a 
případně i jiné nově vznikající 
materiály) s PO řádně diskutovala, 
vysvětlovala jejich účel, fungování a 
zároveň zohledňovala zpětnou vazbu 
na práci s takovými dokumenty tak, 
aby práce s těmito dokumenty byla 
pro všechny zúčastněné co 
nejjednodušší a přínosná. 

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

2 PK Vzhledem k tomu, že cílem PK je 
pomoci PO s přípravou a realizací 
projektů, jeví se jako přínosné co 
nejvíce zefektivnit realizaci 
seminářů. Standardně pořádané 
semináře/setkání je proto vhodné 
doplnit menšími 
semináři/pracovními skupinami, kde 
se bude velmi konkrétně řešit užší 
téma relevantní jen pro vybrané PO. 
Menší počet účastníků umožní 
interaktivnější podobu seminářů a 
hlubší probrání daného tématu 
uzpůsobeného na míru dané skupině 
PO. K tomu, aby PK mohla takovéto 
semináře efektivně realizovat, je 
nezbytné pravidelně od PO sbírat 
podněty a témata vhodná pro konání 
takovýchto menších pracovních 
skupin/seminářů. 

 



  
 

36 
 

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 Evaluační design a harmonogram pro rok 2020 

V roce 2020 bude realizováno evaluační šetření pro potřeby 4. průběžné evaluační zprávy. V souladu 

s 1. průběžnou evaluační zprávou bude evaluace zaměřena na níže uvedené otázky, které mají 

především procesní charakter. Na výsledky se opět hlouběji podíváme až v roce 2021, kdy bude 

připravována 5. průběžná evaluační zpráva. 

Procesní 

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

 (EO 2) Do jaké míry jsou metodické dokumenty účinným nástrojem projektového řízení?   

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

lidských zdrojů v oblasti projektového řízení?  

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

projektových aktivit? 

Dle původního předpokladu mělo být součástí evaluačních úkolů i zodpovězení evaluační otázky (EO 

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

řízení? S ohledem na plánovanou změnu projektu, která povede ve vypuštění související aktivity 

z Projektu nebude tato evaluační otázka v rámci evaluace řešena. 

Výsledková / dopadová 

 (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? 

 (EO11) Směřuje projekt k naplnění očekávání hlavních aktérů projektu? 

Základní kategorie nejsou relevantní 

 (EO18) Jaká jsou hlavní doporučení pro nejbližší období realizace projektu? 
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Tabulka 5 Evaluační design pro evaluaci v roce 2020 

Typ 
evaluace 

 Evaluační otázka Doplňující evaluační 
podotázka 

Metriky a 
ukazatele 

Zdroj dat Vzorek / 
census 

Metody 
sběru dat 

Metody 
analýzy dat 

Poznámky 

Procesní 1 Do jaké míry jsou procesy 
pro koordinaci a řízení 
projektů nastaveny 
efektivně? 

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

procesy 
projektového 
cyklu, kterými 
se zabývá PK 

Metodika 
projektového 
řízení MK, 
další 
metodické 
dokumenty, 
dotazník, 
hloubkové 
rozhovory 

PK, 
všechny 
PO 

DR, 
hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, FG 

procesní 
analýza 

 

Procesní 2 Do jaké míry jsou 
metodické dokumenty 
účinným nástrojem 
projektového řízení?   

V čem by mělo dojít k případným 
úpravám/ aktualizacím? 

užitečnost 
informací a 
srozumitelnost 
metodických 
dokumentů 

Metodika 
projektového 
řízení MK, 
další 
metodické 
dokumenty, 
dotazník, 
hloubkové 
rozhovor 

PK, 
všechny 
PO 

DR, 
hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

procesní a 
obsahová 
analýza 

 

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 pro 
CS 

Hodnoticí 
dotazníky, 
dotazníkové 
šetření 

účastníci 
seminářů 
(všechny 
PO) 

dotazníkové 
šetření, příp. 
DR 

procesní 
analýza, 
statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

budou 
využity 
hodnoticí 
dotazníky, 
budou-li k 
dispozici  
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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 

Procesní 5 Je administrativní 
kapacita PK (vč. její 
kvalifikace) dostatečná 
pro řádné plnění 
projektových aktivit? 

 vytíženost 
pracovníků PK, 
potřebná / 
chybějící 
kvalifikace 

interní popis 
pozic, 
Metodika 
projektového 
řízení MK, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

zaměstna
nci PK, 
všechny 
PO 

DR, 
hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza, 
procesní 
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, 
hloubkové 
rozhovory 

všechny 
PO 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

statistická 
analýza, 
obsahová 
analýza 

 

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 

PK, 
všechny 
PO, 
případně 
vybraní 
zaměstna
nci MK 

hloubkové 
rozhovory, 
doplňkově 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza 

  
Výsledková 
/ dopadová 

11 Směřuje projekt 
k naplnění očekávání 
hlavních aktérů projektu? 

  očekávání 
aktérů 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

PK, 
všechny 
PO 

hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření 

obsahová 
analýza, 
statistická 
analýza  

NR 18 Jaká jsou hlavní 
doporučení pro nejbližší 
období realizace 

    syntéza 
zjištění 
předchozích 

NR NR NR navržená 
opatření 
budou 
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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 

projektu? EO 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 2020 budou 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.  

Pro jednotlivé metody sběru dat jsou specifikována hlavní témata, na která se daná metoda bude 

zaměřovat: 

 desk research: průběžné sledování vývoje metodik, manuálů a dalších výstupů Projektu, 

statistik k projektům, zpráv o realizaci Projektu atd. 

 individuální polostrukturované rozhovory budou zaměřeny primárně na následující témata: 

o nastavení procesů, 

o užitečnost a srozumitelnost metodik PK, 

o administrativní kapacity PK – kvalita a rozsah, 

o užitečnost a kvalita metodické podpory, 

o očekávání klíčových aktérů, 

o podmínky ovlivňující fungování Projektu, rizika Projektu a mechanismy jejich 

zmírnění, aspekty pozitivně ovlivňující efekty Projektu. 

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

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

o nastavení procesů, 

o užitečnost a srozumitelnost metodik PK, 

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

o užitečnost a kvalita metodické podpory, 

o naplnění očekávání projektu. 

Respondenti: všechny PO 

 fokusní skupina bude zaměřena především na následující témata: 

o představení a diskuse předběžných závěrů evaluace, 

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) 

V rámci evaluačního šetření dojde pro ty ukazatele, kde to bude vzhledem ke zkoumaným EO 

relevantní, ke zjištění aktuálních hodnot a jejich porovnání s výchozí (případně i průběžnou) 

hodnotou (tj. s hodnotami, které byly zjištěny v rámci předchozích let evaluace). Součástí evaluace 

v roce 2020 bude i sledování práce s doporučeními navrženými v předchozích zprávách (zda byla 
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doporučení akceptována – pokud ano, jak se s nimi dále pracovalo, zda a jak došlo k jejich 

implementaci). 

6.1 Rámcový harmonogram evaluačních aktivit v roce 2020 

Níže uvedené schéma rámcově naznačuje harmonogram evaluačních aktivit pro rok 2020. 

Harmonogram odráží zkušenosti nabyté během předchozích let evaluace. Ačkoli jde o indikativní 

harmonogram a termíny se mohou změnit, za závazné je považována finalizace 4. průběžné evaluační 

zprávy do konce roku 2020. 

4. průběžná evaluační zpráva zpracovaná v roce 2020 bude mít následující strukturu: 

4. průběžná evaluační zpráva 2020 – návrh struktury 

1. Úvod  

2. Metodický přístup 

3. Hlavní zjištění 

4. Závěry – odpovědi na evaluační otázky 

5. Doporučení  

6. Evaluační design a harmonogram pro rok 2021 
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Schéma 2 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. Závazným termínem je finalizace 4. průběžné zprávy do konce roku 2020. 

 

 

Harmonogram evaluace

1. Reflexe 3. Průběžné evaluační zprávy

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

1.2 Diskuse k 3. Průběžné evaluační zprávě a k možnostem diseminace zjištění

2. Dopracování evaluačního designu pro 4. Průběžnou evaluační zprávu

2.1 Interní diskuse e. designu v PK dle návrhu z 3. Průběžné evaluační zprávy

2.2 Případná úprava evaluačního designu

3. Evaluační aktivity

3.1 Desk research 

3.2 Specifikace a příprava kvalitativního a kvantitativního šetření

3.3 Kvantitativní šetření - dotazníkové šetření mezi PO

3.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření

3.5 Kvalitativní šetření - polostrukturované rozhovory se zástupci PO, PK, MK

3.5 Vyhodnocení hloubkových rozhovorů

3.7 Příprava fokusní skupiny

3.8 Realizace fokusní skupiny

3.9 Zpracování závěrů fokusní skupiny

3.10 Formulace závěrů a plánování evaluačních aktivit na rok 2021

3.11 Příprava 4. Průběžné evaluační zprávy

3.12 Připomínkování 4. Průběžné evauační zprávy

3.13 Finalizace 4. Průběžné evaluační zprávy

3.14 Workshop k zjištěním z evaluačních aktivit v roce 2020

Bloky evaluačních aktivit červenec srpen září říjen listopadčerven prosinec

9 10 11 12

leden únor březen duben květen

2020

4. PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

1 2 3 4 5 6 7 8

Termín bude stanoven ve vazbě na ostatní aktivity PK


