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1. Úvod a cíle průběžné evaluační zprávy 

Zpráva, kterou čtete, je evaluačním mezivýstupem projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné 

správě“. Cílem projektu je vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém rozvoje 

kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti jejich ochrany před násilím na 

pracovišti a dále implementovat tento systém do praxe. 

Projekt metodicky nastavuje a realizuje vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí 

pracovníků veřejné správy (státní správy a samospráv) – personalistů, vedoucích a řadových 

pracovníků v oblasti ochrany na vlastních pracovištích jako osob, které mohou být obětí či 

svědkem násilí na vlastním pracovišti či mají v popisu práce zajistit ochranu svých kolegů. 

Dílčími cíli projektu jsou: 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí řadových pracovníků veřejné správy 

jako těch, kteří jsou nebo mohou být vystaveni násilí na pracovišti. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí vedoucích pracovníků veřejné správy 

jako těch, kteří na jedné straně jsou nebo mohou být vystaveni násilí na pracovišti, na 

straně druhé zastupují zájmy organizace veřejné správy jako zaměstnavatele. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí personalistů veřejné správy jako těch, 

kteří pracují s lidskými zdroji na každodenní bázi a nositeli procesních a 

interpersonálních změn v organizaci. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí systémových pracovníků jako těch, 

které charakterizuje schopnost a zákonná povinnost systémově nastavit ochranu 

pracovníků před násilím na pracovišti. 

Partnery projektu jsou Kancelář veřejného ochránce práv a Státní úřad inspekce práce. 

Projekt je realizován na celém území České republiky. 

Cílovou skupinou projektu jsou:  

• řadoví pracovníci, vedoucí pracovníci a personalisté organizačních složek státu, 

státních příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů (Cílová skupina I), 

• inspektoři práce SÚIP (Cílová skupina II). 

 

Cílem této evaluační zprávy je průběžně vyhodnotit procesy nastavené v projektu tak, 
aby bylo možné identifikovat potenciální rizika či problémy, a ještě v průběhu projektu 
jim předejít, či je případně řešit. Primárně se tedy ve zprávě hodnotí průběžné naplnění 
plánu projektu při jeho realizaci a funkčnost užitých procesů a operací. 

Zpráva přináší průběžné zhodnocení následujících oblastí: 

• soulad mezi designem projektu a naplněním očekávaných dopadů projektu, 

• soulad mezi realizací projektu a plánem (předpoklady) projektu, 

• naplnění předpokladů pro kvalitní realizaci projektu, 

• kvalitu a využitelnost výstupů, 

• identifikace faktorů posilujících či bránících úspěšné realizaci projektu. 

Text přímo vychází z výstupu projektu Vstupní evaluační zpráva – výzkumný plán procesní 

evaluace a bude často právě na tuto zprávu odkazovat. 



 

 
 
 

Obrázek 1 Logický model projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 
 
 

Evaluace vychází z logického modelu projektu (shrnuje obrázek č. 1). Logický model je 

podrobně popsán ve Vstupní evaluační zprávě a zde se mu tedy více nevěnujeme. 

2. Aktuální stav v rozvoji kompetencí 
Než zpráva přejde ke shrnutí metodologie a samotným výsledkům procesní evaluace, je 

potřebné krátce se zastavit u sumarizace stavu projektu k rozhodnému okamžiku zprávy, který 

byl stanoven ke dni 2. 12. 2019. K tomuto datu se do projektu zapojilo cílových 60 organizací. 

Struktura vzorku pak byla oproti projektové Žádosti nepatrně změněna z důvodu nižšího zájmu 

o zapojení do projektu ze strany státních příspěvkových organizací, a to takto: 2 příspěvkové 

organizace, 5 organizačních složek státu, 4 kraje, 49 měst, obcí a městských částí (oproti 

plánu: 3 státní příspěvkové organizace, 4 organizační složky státu, 4 kraje a 49 měst, obcí a 

městských částí). 

Obrázek 2 Proces školení prevence a eliminace násilí na pracovištích veřejné správy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podrobný plán rozvoje kompetencí nalezne čtenář ve Vstupní evaluační zprávě. Do 

realizovaného rozvoje kompetencí jsou pracovníci delegováni svým zaměstnavatelem, resp. 

zapojenými subjekty veřejné správy. V každém úřadu jsou vždy rozvíjeni personalista/é, 

vedoucí a řadoví zaměstnanci, jejich počet se odvozuje od velikosti organizace a je podrobně 

popsán v Žádosti projektu. Samotný rozvoj kompetencí cílové skupiny I v oblasti ochrany před 

násilím na pracovišti probíhá v několika krocích. Každý z účastníků z jedné ze tří podskupin 

(personalisté, vedoucí pracovníci, řadoví pracovníci) projde sérií šesti organizovaných 

vzdělávacích aktivit (viz schéma níže). Vzdělávání zahájí e-learningový kurz, následovat bude 

první prezenční školení, druhý e-learningový kurz, druhé prezenční školení, webinář a povinný 

společný workshop. Po skončení online webináře bude moci každý účastník absolvovat 

znalostní test, po jehož úspěšném splnění obdrží kompetenční osvědčení. Větší část 

vzdělávacích aktivit bude specifická pro jednotlivé podskupiny, aby odpovídala jejich různým 

potřebám, část bude společná (workshop pro všechny tři podskupiny, druhé prezenční školení 

pro personalisty a vedoucí pracovníky). Oproti původnímu plánu byl rozvoj kompetencí 
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z důvodu vyšší efektivity upraven následujícím způsobem, shrnutí bylo popsáno výše a je také 

jej přehledně poskytuje obrázek č. 2: 

• Ve druhé vlně prezenčních školení byli spojeni personalisté a vedoucí pracovníci, 

neboť jsou v této oblasti často vystaveni podobným problémům, naopak řadoví a 

vedoucí pracovníci (ti měli spojení školení v plánu) často ze své pozice nahlíží a řeší 

problematiku jinými cestami  

• Do rozvoje kompetencí byl zařazen webinář, jako snadno šiřitelný nový způsob získání 

informací z oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. 

V rozhodném okamžiku plynule probíhal rozvoj kompetencí cílové skupiny I, naopak cílové 

skupině II se bude věnovat realizační tým až na počátku roku 2020. V rozhodném okamžiku 

bylo zrealizováno celkem 116 školení v rámci první vlny (přibližně 95 % všech školení první 

vlny) a 56 školení v rámci druhé vlny, nebyl realizován ještě žádný workshop. Zpráva se bude 

věnovat výlučně hodnocení první vlny školení, neboť v rámci druhé vlny nebyl evaluační sběr 

dat v rozhodném okamžiku dokončen. 

3. Metodologie 
Procesní evaluace je s ohledem na své cíle tvořena tzv. metodologicky smíšeným výzkumem, 

tedy kombinací kvalitativních a kvantitativních metod, přičemž oběma přístupům je přidělena 

v poznatcích stejná váha, přístup je kongruentní. Obrázek č. 3 poskytuje pohled na evaluační 

plán strukturovaný po jednotlivých etapách procesní evaluace za kvalitativní i kvantitativní část 

výzkumu. Jednotlivé etapy sběru dat v rámci evaluace přímo odpovídají vzdělávacím vlnám. 

Schéma také obsahuje přehled sběru dat s podrobným rozpisem plánovaného počtu 

rozhovorů a pozorování pro kvalitativní část. 

Cílovou skupinou v průběžné zprávě z procesní evaluace byli:  

• řadoví pracovníci, vedoucí pracovníci a personalisté organizačních složek státu, 

státních příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů (Cílová skupina I), 

• realizační tým. 

Obrázek 3 Proces evaluace a metody sběru dat 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 1 zachycuje podrobný přehled realizovaného sběru dat v rámci kvalitativního 

výzkumu a oproti schématu výše ukazuje počet provedených rozhovorů a pozorování (sloupce 

2, 3 a 5 tabulky č. 1 tak odpovídají plánovanému počtu rozhovorů/pozorování v jednotlivé 

vzdělávací aktivitě dle cílové skupiny popsané v obrázku č. 3). V rozhodném okamžiku bylo 

provedeno v rámci kvalitativního výzkumu celkem 7 pozorování a 24 rozhovorů. Celkově bylo 

provedeno více rozhovorů, než bylo plánováno, neboť se výzkumníkům zdálo záhodno nejen 

sledovat počátek školicích aktivit, ale také to, jak školení probíhala i po vyladění počátečních 

drobných nedostatků. V rámci kvantitativního výzkumu bylo nasbíráno celkem 779 hodnoticích 

dotazníků, což je dostatečný vzorek pro analýzu prvního i druhého stupně. Rozložení tohoto 

vzorku je: 54 % řadoví pracovníci, 37 % vedoucí pracovníci a 9 % personalisté. 

Tabulka 1 Přehled provedeného sběru dat v rámci kvalitativního výzkumu dle typu cílové skupiny 

Typ sběru 
dat 

Vzdělávací 
aktivita 

Cílová skupina Počet reálně 
nasbíraných 

Předpokládaný 
počet 
nasbíraných 

Rozhovor 1. e-learning Personalista 3 3 

Rozhovor 1. e-learning Vedoucí pracovník 3 3 

Rozhovor 1. e-learning Řadový pracovník 4 3 

Rozhovor 1. školení Personalista 2 2 

Rozhovor 1. školení Vedoucí pracovník 3 2 

Rozhovor 1. školení Řadový pracovník 4 2 

Rozhovor - Realizační tým 5 4 

   24 19 

Pozorování 1. školení Personalista 2 2 

Pozorování 1. školení Vedoucí pracovník 3 2 

Pozorování 1. školení Řadový pracovník 2 2 

   7 6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Níže jsou shrnuty metodologické přístupy, závěry analýz jsou předmětem následující kapitoly. 

 

3.1. Hloubkové rozhovory 

3.1.1. Hloubkové rozhovory s cílovou skupinou I 
Hloubkové polostrukturované rozhovory byly realizovány s vybranými účastníky prezenčních 

školení a e-learningových kurzů z cílové skupiny I, a to v počtu: 

• 10 rozhovorů po absolvování 1. e-learningového kurzu, 

• 9 rozhovorů po absolvování 1. prezenčního školení. 

Výběr subjektů, které byly zařazeny do hloubkových rozhovorů, nebyl náhodný, ale snažil se 

co nejvíce pokrýt cílové skupiny, typy subjektu veřejné správy (obec do 99 zaměstnanců, obec 

nad 100 zaměstnanců, magistrát, krajský úřad, státní příspěvková organizace a organizační 

složky státu) a jejich regionální rozložení. Respondenti byli tak vybíráni z databáze zapojených 

osob do projektu dle stanovených kvót (cílová skupina, velikost subjektu a region). Kvóty 
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odpovídaly rozložení subjektů zapojených do projektu. V případě, že bylo možno v dané kvótě 

vybírat z více zapojených osob, byl tento výběr náhodný. 

Realizovány byly vždy krátce po absolvování příslušné vzdělávací aktivity, kdy budou mít 

informanti zkušenost ze vzdělávání v čerstvé paměti. Sběr probíhal současně se sběrem dat 

pro dopadovou evaluaci, scénář celého rozhovoru se nalézá v příloze č. 1 a 2. Hlavní témata 

rozhovorů v rámci procesní evaluace v návaznosti na proběhlou vzdělávací aktivitu byla: 

• uživatelské přístupnosti e-learningových kurzů, 

o srozumitelnost obsahu, 

o zhodnocení obsahu z hlediska vazby na téma prevence násilí na pracovišti, 

o odhalení slabých a silných stránek e-learningových kurzů, 

o návaznost na předchozí etapy vzdělávání, 

o posouzení adekvátnosti nastavené obtížnosti, 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 

o dodržení časového plánu, vhodnost délky školení, 

o návaznost na předchozí etapy vzdělávání. 

3.1.2. Hloubkové rozhovory s realizačním týmem 
Hloubkové rozhovory byly aplikované u regionálního konzultanta a lektorů pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory proběhly se třemi nejaktivnějšími lektory. 

Rozhovory byly provedeny telefonicky. Scénář rozhovorů je přílohou č. 3 zprávy. Cílem 

rozhovorů byly následující oblasti: 

- rozhovory s konzultantem: 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, zajištění místa, 

o dodržení času, vhodnost délky školení, 

o zpětná vazba od kontaktních osob organizací VS, 

• bariéry pro úspěšnou realizaci školení a podmínky pro úspěšný průběh, 

- rozhovory s lektory: 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 

o dodržení času, vhodnost délky školení, 

• posouzení průběhu školení, 

o porozumění obsahu školení, 

o nastavení obtížnosti školení, 

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení, 

o atmosféra během školení, 

o aktivita cílové skupiny,  

• bariéry pro úspěšnou realizaci školení a podmínky pro úspěšný průběh, 

• soulad s příručkami (Jak se chránit před násilím na pracovišti a Techniky rozvoje 

kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti),  

o splnění obsahu školení, 

o návaznost na předchozí etapy školení, 

o srozumitelnost obsahu školení. 

3.2. Pozorování 

3.2.1. Pozorování prezenčních školení cílové skupiny I 
Proběhlo pozorování první vlny prezenčních školení, proběhlo celkem 7 pozorování. Výběr 

školení, která byla zařazena do pozorování, nebyl náhodný, ale snažil se co nejvíce pokrýt 

typy školení dle způsobu organizace školení (interní/externí), typu školení (úroveň školení 
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nastavení na základě diagnostiky organizace), typu subjektu veřejné správy (obec do 

99 zaměstnanců, obec nad 100 zaměstnanců, magistrát, krajský úřad, státní příspěvková 

organizace a organizační složky státu), regionálního rozložení a zastoupení lektorů. 

Pozorování započalo v každé vlně nejdříve po 5. proběhlém školení, tak aby již realizační tým 

měl několik zkušeností se školeními, ale zároveň bylo možné budoucí školení upravit včas dle 

výsledků procesní evaluace. Metoda byla užita kvalitativně. Proběhlo pozorování přímé, 

nezúčastněné, zjevné a semistandardizované. Na počátku byl vytvořen plán pozorování 

(příloha č. 4), ve kterém bylo přesně definováno schéma pozorování, respektive stanoveny 

sledované oblasti a dále způsob záznamu jevů kvalitativní povahy.  

Cílem pozorování bylo zhodnotit následující oblasti: 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 

o dodržení času, vhodnost délky školení, 

• dodržení postupu dle příruček (Jak se chránit před násilím na pracovišti a Techniky 

rozvoje kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti),  

o obsah školení je uzpůsoben na základě prvotní diagnostiky organizace, 

o splněn obsah školení, 

o lektor navazuje na předchozí etapy školení, 

o lektor vede k porozumění obsahu školení, 

o cílová skupina pracuje s příručkou Jak se chránit před násilím na pracovišti, 

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení, 

o verbální projev lektora (tempo řeči, hlasitost apod.), 

o nonverbální projev lektora, 

o atmosféra během školení, 

o aktivita cílové skupiny, 

• bariéry pro úspěšnou realizaci školení a podmínky pro úspěšný průběh. 

3.3. Online hodnoticí dotazník pro CS I  
Dotazník byl distribuován všem účastníkům školení z cílové skupiny I krátce po absolvování 

prezenčních školení. Sběr dat proběhl pomocí metody CAWI, tedy samovyplňovacím online 

dotazníkem. Celkem bylo nasbíráno 779 hodnoticích dotazníků. Rozložení tohoto vzorku je 

54 % řadoví pracovníci, 37 % vedoucí pracovníci a 9 % personalisté. Celé znění dotazníku je 

v příloze č. 5. Dotazník byl zaměřený na: 

• hodnocení průběhu školení,  

• hodnocení obsahu z hlediska vazby na téma prevence násilí na pracovišti, 

• identifikaci slabých a silných stránek školení, faktorů posilujících nebo bránících jejich 

realizaci, 

• hodnocení organizace vzdělávacích aktivit, 

• hodnocení lektorských a komunikačních dovedností přednášejících, 

• srozumitelnost probírané látky, 

• vhodnost použitých vzdělávacích technik a nastavené obtížnosti. 

3.4. Hodnocení procesu realizace projektu z hlediska plnění indikátorů 
Po celou dobu projektu byl průběžně minimálně jednou měsíčně statisticky vyhodnocován 

průběh projektu z hlediska plnění indikátorů. Za tímto účelem byl vyplňován monitoring nejen 

v ISKP14+, ale také byla vedena podrobná databáze institucí i účastníků, která poskytovala 

jednoduchý přehled o jednotlivých fázích podpory.  

Cílem bylo zhodnotit zejména následující oblasti: 
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• vhodnost designu projektu, 

o zejména v souvislosti s naplňováním indikátorů. Větší pozornost bude věnována 

zejména indikátorům: 60000 Celkový počet účastníků a 68004 Počet institucí 

podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských 

zdrojů, 

o naplňování plánovaných aktivit, 

o zapojení partnerů, 

• soulad mezi realizací a plánem projektu (harmonogram), 

• plnění předpokladů pro kvalitní realizaci, 

• plnění výstupů projektu. 
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4. Průběžné závěry, respektive shrnutí výsledků evaluační matice 
Níže jsou shrnuty základní otázky procesní evaluace a jejich podotázky. Ke každému tématu 

jsou uvedeny ukazatele, zdroje dat a nástroje/metody práce s daty. 

1. Do jaké míry byl design projektu navržen tak, aby bylo dosaženo očekávaných 

dopadů projektu? 

a. Bylo organizační zajištění projektu dostatečné? 

Ukazatele 
Účastníci z CS nemají námitky k organizačnímu zajištění aktivit 
Nejsou problémy s řízením projektových aktivit 

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
ISKP14+ 
Interní databáze 
Webová statistika 

Metoda sběru dat 

Pozorování 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníkové šetření 
Hodnocení procesu realizace projektu (ISKP a interní databáze) 
Webová statistika 

Organizační zajištění projektu lze do rozhodného okamžiku označit jako dostatečné. 

Celkově se dá konstatovat, že organizační zajištění vzdělávacích aktivit bylo 

bezproblémové. Rozhovory o e-learningu neodhalily ve většině případů žádné významné 

organizační a technické problémy.  

„Je to hodně dobře udělané, líbilo se mi to, pro mě to bylo naprosto srozumitelné a 

přehledné, všude bylo vše vysvětleno, vše fungovalo, pro mě naprostá orientace 

v textu, dalo se vracet na kapitoly, které sem si chtěla pročíst znovu, za mě 

spokojenost.“ 

„Bylo to dobré a příjemné. Nebylo tam nic, co by mi vadilo, nic, v čem bych se ztrácela. 

Bylo to uživatelsky přívětivé.“ 

V počátcích bylo nutné v několika málo organizacích řešit problém s možností pustit si 

výuková videa přímo v pracovním prostředí, neboť v některých organizacích zaměstnanci 

nesmějí tuto techniku používat. 

„Na úřadu nemůžeme používat reproduktory ani sluchátka, takže videa pro mě byla 

němým filmem, ale musím ocenit fotky a vaši práci, kterou jste tomu věnovali.“ 

Rozhovory hodnotící prezenční školení taktéž neukázaly žádné významné organizační či 

technické problémy. Jediným negativně zmiňovaným tématem byly případy absence 

občerstvení. Občerstvení ovšem zajišťují svým zaměstnancům samy úřady, a proto není 

v moci projektového týmu občerstvení zajistit všem. 

„Průběh školení hodnotím velice pozitivně, ani jsme nečekali, že se nám bude tak líbit!“ 

„Prostředí zcela dostačující. Nechybělo občerstvení, takže žádný nedostatek v místě 

konání jsem nenašla.“ 

„Jak hodnotíte místo konání školení? Výborně, je to na místě, nemusíme nikde 

dojíždět. Dostali jsme tam vše, co jsme potřebovali, přestávky byly vhodně voleny.“ 
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„Spokojeni – chybí ale občerstvení, klimatizace, jen materiální nedostatky, není to pak 

příjemně strávený čas, jak z projektových akcí bývá.“ 

Mezi hodnocenými kritérii v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo mezi školenými 

osobami, byla právě oblast organizačního zajištění jednou z pozitivněji hodnocených, 

dosahovala průměrné hodnoty 1,35 (na pětibodové hodnotící škále, kde 1 je nejlepší 

hodnocení a 5 nejhorší). Taktéž pozorování na místě školení neodhalila žádné organizační 

problémy, ani se neobjevily problémy s prostory, kde školení probíhá. Během některých 

pozorování prezenčních školení (dělo se tak především mezi prvními školeními) vyvstala 

otázka na délku školení či žádost o jeho zkrácení. Důvodem byl komunikační šum mezi 

kontaktní osobou a zaměstnanci vybranými pro školení. Problému proto nyní předchází 

konzultant cílenější komunikací délky školení, kdy zdůrazňuje nutnost účastníkům sdělit 

v předstihu časovou náročnost. Školení byla vždy realizována v plném hodinovém rozsahu. 

Řízení projektových aktivit probíhalo po celé sledované období bez větších problémů, 

jak potvrzují nejen informace z rozhovorů s realizačním týmem, ale také plnění indikátorů a 

webová statistika. 

 

b. Proběhly v projektu všechny potřebné/relevantní aktivity? 

Ukazatele 
Účastníci z CS hodnotí aktivity jako potřebné 
Odborná úroveň aktivit je hodnocena účastníky z CS jako vysoká 
Odborná úroveň aktivit je hodnocena RT jako vysoká 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníkové šetření 

Do rozhodného okamžiku proběhly v projektu všechny potřebné aktivity. Účastníci 

vzdělávacích aktivit hodnotí projektové aktivity jako potřebné a přínosné. Při hodnocení 

e-learningu byl především vyzdvihován jeho informační přínos, poskytnutí základního 

přehledu. 

„Určitě považuji e-learning za přínosný. V rámci vzdělávání úředníků jsem absolvovala 

celou řadu e-learningových kurzů, ale tento mě oslovil ze všech nejvíce, protože téma 

je důležité, ale bohužel často opomíjené. Přála bych si, aby se výstupy projektu 

nějakým způsobem promítly do změny legislativy směrem k lepší a efektivnější ochraně 

zaměstnanců před šikanou na pracovišti.“ 

„Považujete absolvovaný kurz za přínosný? Určitě ano, ono se o tom moc nemluví, 

snaží se to řešit, anebo taky neřešit. Častěji je snaha spíše neřešit. Myslím, že je dobře, 

že se o tom začíná mluvit. Uvědomili jsme si, co všechno ta šikana je. Všichni máme 

zakořeněnou nějakou představu, takovou tu hrubou kostru, něco si každý domyslí, ale 

ne všechny oblasti, které tam jsou vyjmenované, si každý uvědomuje. Takže ta 

strukturovanost a detaily jsou, abychom vůbec pochopili, co všechno ta šikana je.“ 

Podobně pozitivně vidí cílová skupina také prezenční školení. Účastníci hodnotí jejich úroveň 

velmi vysoce. Jediným sporným bodem, jak ukazují shodně výsledky dotazníkového šetření 

i závěry rozhovorů, je provázanost sdělených informací s prostředím veřejné správy. 

V hodnoticím dotazníku dosahuje právě toto kritérium nejnižší průměrné hodnoty ze všech 

sledovaných, a to 1,71 (na pětibodové hodnotící škále). Výsledek není nijak výrazně nízký 

(průměrná hodnota nedosahuje ani hodnoty 2) a pravděpodobně je zapříčiněn především 

povahou vstupního školení, tedy nutností uvést školené osoby do tématu a seznámit je se 
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všemi základy, což nutně vede k dojmu jisté univerzality. Přesto se realizační tým zaměřuje 

v druhé vlně školení na ještě větší provázanost s prostředím veřejné správy. Reflexe tohoto 

problému v rozhorech ilustruje následující citace. 

„Rozhodně přínosný, ale jak jsem již zmínila, nejsem si jistá s přenositelností získaných 

znalostí do praxe, ale vím, že před sebou máme ještě druhé školení, tak uvidím.“ 

Odborná úroveň aktivit je hodnocena účastníky z CS jako vysoká. Rozhovory o e-

learningu ukazují vysokou spokojenost všech oslovených respondentů.  

„Věci, které nejsou jednoznačné, byly vždy vysvětleny, nebo si je člověk mohl 

rozkliknout pro vysvětlení, což mi přišlo dobré. Samozřejmě nových pojmů bylo v kurzu 

hodně, a ne každý se dá zapamatovat.“ 

Podobně pozitivně byla hodnocena úroveň prezenčních školení i samotných lektorů. 

V hodnoticím dotazníku prezenčních školení se této oblasti dotýká hned několik kritérií, 

všechny jsou hodnoceny velmi vysoce. Posouzení odborné znalosti lektorů účastníky kurzů 

dosahuje průměrné hodnoty 1,24; hodnocení srozumitelnosti výkladu 1,24; hodnocení 

připravenosti lektorů 1,22 (vše na pětibodové škále, kde 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší). 

Shodně pozitivně byly hodnoceny také oblasti prezentační dovednosti lektorů, umění 

zaujmout, umění vysvětlit problém, a to průměrnou hodnotou 1,31. Taktéž závěry rozhovorů 

s účastníky školení jsou celkově pozitivní, zejména byl vyzdvihován velmi kvalitní výběr 

lektorů, jak ilustrují následující citace. 

„S lektorem jsem byl spokojen, měl příjemné vystupování, mluvil srozumitelně, tématu 

rozuměl a vhodně doplňoval výuku příklady z praxe, které byly velmi zajímavé.“ 

„Vyzdvihla bych znalost tématu lektorky a také její schopnost interakce s posluchači a 

schopnost vždy reagovat na podněty od posluchačů.“ 

Rozhovory s realizačním týmem ukázaly, že členové realizačního týmu hodnotí úroveň 

vzdělávacích aktivit jako velmi vysokou. V průběhu realizace školení i díky získané zpětné 

vazbě na obsah a provedení školení konstatovali všichni dotazovaní členové realizačního 

týmu, že se podařilo dosáhnout velmi vysoké úrovně u všech realizovaných aktivit. 

 

c. Byli zapojení relevantní partneři projektu 

Ukazatele Zapojeni relevantní partneři, kteří na projektu spolupracují 

Zdroj dat 
Realizační tým 
ISKP14+ 

Metoda sběru dat Projektová dokumentace – zápisy ze setkání partnerů 

Do projektu se zapojili všichni partneři, kterými jsou Státní úřad inspekce práce (partnerská 

smlouva podepsána 6. 12. 2017) a kancelář Veřejného ochránce práv (partnerská smlouva 

podepsána 5. 1. 2018). Oba partneři aktivně spolupracovali již na projektovém záměru a 

spolupráce pokračuje také při realizaci projektu. Mimo tyto partnery spolupracuje realizační 

tým ještě s neziskovou organizací Mobbing Free Institut, jehož zástupci dobrovolně pomáhají 

šířit know how v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích.  

Zástupci partnerů se pravidelně setkávají a aktivně se podílejí na aktivitách projektu. V rámci 

evaluačních rozhovorů s realizačním týmem nezazněla žádná stížnost na spolupráci ani 

komunikaci. Je pociťována ochota ze všech stran.  
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2. Do jaké míry byl soulad mezi realizací projektu a plánem (předpoklady) projektu? 

a. Byl dodržován harmonogram projektu? 

Ukazatele 
Zpoždění v plnění harmonogramu 
Podstatné změny projektu 

Zdroj dat 
ISKP14+ 
Interní databáze 
Webová statistika 

Metoda sběru dat Hodnocení procesu realizace projektu (ISKP a interní databáze) 

Při realizaci projektu došlo k výrazným zpožděním ve výzkumných a vzdělávacích 

aktivitách. Hlavní příčiny lze shrnout následovně: 

• Primárním důvodem většiny problémů, s nimiž se musel realizační tým vypořádat, bylo 

zrušení Fondu dalšího vzdělávání, které bylo původním realizátorem projektu. Zrušení 

a přechod pod MPSV zapříčinilo nutnost tvorby podstatné změny, a v důsledku toho 

snížení realizačního týmu. Toto transformační období přineslo těžkosti a velké časové 

prodlevy při realizaci projektových aktivit. Taktéž přineslo při tvorbě projektu 

neočekávané náklady spojené s nutností finančního vyrovnání s odcházejícími členy 

realizačního týmu.  

• Výzkumné aktivity byly opožděny zejména v důsledku problémů při realizaci veřejné 

zakázky. Kompetenční mlhavost spojená s přechodem projektu pod MPSV nakonec 

vedla k nutnosti realizovat výzkumné aktivity vlastními silami. 

Vzniklé těžkosti realizační tým adekvátně vyřešil a všechny plánované aktivity úspěšně 

realizuje. Dosavadní plnění neukazuje na kvalitativní ani kvantitativní ohrožení plánovaných 

výstupů. 

Ve sledovaném období proběhla jedna podstatná změna projektu s účinností od 1. 7. 2019. 

Na základě plánovaného ukončení činnosti FDV k 30. 6. 2019 a převodu projektu pod MPSV 

došlo ke snížení počtu členů RT. Namísto původně plánovaných 6,6 úvazků tvoří RT pouze 3 

úvazky. Vzhledem k výraznému škrtu v RT bylo třeba také redukovat některé klíčové aktivity 

a indikátory tak, aby bylo možné naplnit plánované cíle a indikátory projektu. Byl také 

přepracován rozpočet projektu. 

 

b. Byly dosaženy plánované indikátory a výstupy? 

Ukazatele Míra splnění plánovaných indikátorů a výstupů 

Zdroj dat ISKP14+ 

Metoda sběru dat Hodnocení procesu realizace projektu (ISKP) 

V rozhodný okamžik byla vykázána změna u jednoho ze sedmi indikátorů (čísla 6000, 

62600, 80500, 68000, 68004, 68020, 68024), a to indikátoru č. 80500 Počet napsaných a 

zveřejněných analytických a strategických dokumentů včetně evaluačních. Zpracovány a 

odevzdány byly finální evaluační plány pro procesní a dopadovou evaluaci. Tento indikátor byl 

tak v rozhodný okamžik splněn na 11,11 %. Došlo, jak již bylo zmíněno v části 2a., ke zpoždění 

tvorby některých analytických dokumentů. Jejich splnění však není ohroženo, pouze bylo 

nutné přeplánovat harmonogram projektu. U ostatních indikátorů se očekává jejich plnění až 

na samotném konci projektu. 
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3. Do jaké míry byly splněny předpoklady pro kvalitní realizaci projektu? 

a. Splnění předpokladů z hlediska realizátora, partnerů a cílové skupiny? 

Ukazatele 

Zpoždění v plnění harmonogramu 
Podstatné změny projektu 
Akceptace výstupů bez výhrad 
Míra zapojení cílové skupiny 

Zdroj dat 
ISKP14+ 
Interní databáze 

Metoda sběru dat Hodnocení procesu realizace projektu (ISKP a interní databáze) 

Všechny sledované ukazatele potvrzují, že do rozhodného okamžiku byly splněny 

předpoklady z hlediska realizátora, partnerů i cílové skupiny.  

Ve sledovaném období došlo ke zpožděním ve výzkumných a vzdělávacích aktivitách. 

Podrobně je popsáno v části 2a. Harmonogram aktivit byl přeplánován tak, aby byly splněny 

všechny výstupy a současně byla udržena požadovaná kvalita. 

Dále proběhla jedna podstatná změna projektu s účinností od 1. 7. 2019. Podrobně je 

popsáno v části 2a. Tato podstatná změna byla zapříčiněna vnějším faktorem, zrušením 

původního realizátora projektu Fondu dalšího vzdělávání. 

Z výstupů byly do rozhodného okamžiku zpracovány dva: Vstupní evaluační zpráva – 

výzkumný plán dopadové evaluace a Vstupní evaluační zpráva – výzkumný plán procesní 

evaluace. Oba tyto výstupy byly akceptovány bez výhrad. 

Cílová skupina se zapojuje nad očekávání realizátorů projektu. O téma je velký zájem, 

ohlas na realizované aktivity je velmi pozitivní. Realizační tým nedokáže z kapacitních důvodů 

saturovat poptávku po zapojení do projektu ze strany cílové skupiny, neboť výrazně převyšuje 

plánované počty jak z hlediska zapojených subjektů, tak z hlediska cílové skupiny. 

 

4. Jsou výstupy projektu kvalitní? 

a. Jaké výstupy vznikly a zda vůbec, jak jsou využívány a jako jsou hodnoceny? 

Ukazatele 

Počet vytvořených výstupů 
Oponentura výstupů 
Návštěvnost webu 
Počet dokončených e-learningových kurzů 
Počet certifikovaných účastníků vzdělávání 
Počet stažení vzniklých příruček 
Hodnocení kvality výstupů 

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
ISKP14+ 
Interní databáze 
Webová statistika 

Metoda sběru dat 

Pozorování 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníkové šetření 
Hodnocení procesu realizace projektu (ISKP a interní databáze) 
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Webová statistika 

Z výstupů byly do rozhodného okamžiku zpracovány dva: Vstupní evaluační zpráva – 

výzkumný plán dopadové evaluace a Vstupní evaluační zpráva – výzkumný plán procesní 

evaluace. Oba tyto výstupy byly akceptovány bez výhrad. Povahou nejsou obě zprávy určeny 

primárně cílové skupině, ale k práci evaluátora, který je hojně využívá. 

 

5. Jaké jsou faktory posilující či bránící úspěšné realizaci projektu? 

a. Jaké faktory pomohly k úspěšné realizaci projektu? 

Ukazatele Počet posilujících faktorů 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Pozorování 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníkové šetření 

Jedním z nejvíce posilujících faktorů napomáhající k úspěšné realizaci je samotné téma násilí 

na pracovištích, které je v prostředí české veřejné správy nové a silně rezonující. Díky tomu, 

že projekt svým tématem skutečně odpovídá na současnou poptávku, nemusí projektový tým 

řešit problémy se získáním cílové skupiny. 

Dalším silným faktorem je jedinečná synergie odborníků na řešené téma, které se 

realizačnímu týmu povedlo získat z celé České republiky. Těmto expertům se daří 

úspěšně a zábavně předávat své znalosti a zkušenosti cílové skupině. 

Vysoká koordinovanost, hluboká provázanost spolu s odbornými zkušenostmi 

projektového „core“ týmu umožnily úspěšně překlenout i obtížné období jako například 

změnu realizátora projektu. 

Úspěšné zapojení všech relevantních stakeholderů (MPSV, VOP, SÚIP, Mobbing free 

institut) zajišťuje podporu a široký dosah všech realizovaných aktivit. 

 

b. Jaké faktory bránily úspěšné realizaci projektu? 

Ukazatele Počet bariér 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Pozorování 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníkové šetření 

Hlavní bariérou byla změna realizátora projektu a s ním spojené zmenšení realizačního 

týmu, a zejména snížení rozpočtu projektu, které vedlo k nutnosti přeplánovat velkou část 

aktivit projektu. S tímto souvisela také personální obměna realizačního týmu. Nový „core“ tým 

pracuje efektivněji, ovšem zároveň je úspěšnost projektu mnohem více závislá právě na 

udržení personálního obsazení týmu. Absence, byť jednoho člena, může projekt nejen výrazně 

zpomalit, ale při nedostatečně rychlé obměně pracovníka může ohrozit i úspěšné dokončení 

plánovaných výstupů projektu. 
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Další mnohem méně významnou bariérou jsou velmi zdlouhavé procesy ve veřejné správě, 

které vedou nejen k pomalejšímu oficiálnímu zapojení cílové skupiny (zejména při podpisech 

memorand o spolupráci na projektu, která ve většině případů prochází i radou), ale také 

v některých případech k pomalému rozjezdu vzdělávacích aktivit. 

5. Problémy při sběru dat 
Níže jsou shrnuta základní rizika, která ohrožovala realizaci procesní evaluace, a způsob 

jejich managementu. 

1) Časové průtahy zejména ve spojitosti se změnou realizátora projektu 

Řešení:  Kvalitní příprava potřebných podkladů pro přechod projektu. Gestor společně 

s realizačním týmem projektu pečlivě plánují všechny aktivity projektu. 

2) Personální změna v rámci realizačního týmu 

Řešení:  Pečlivé sestavení realizačního týmu, v průběhu projektu byla zajištěna 

zastupitelnost jednotlivých pracovníků prostřednictvím spolupráce, konaly se 

pravidelné informační schůzky, pravidelné zálohování dat. 

3) Časová náročnost rozsáhlých evaluačních aktivit 

Řešení:  Pečlivé plánování jednotlivých evaluačních aktivit, sestavení zkušeného 

evaluačního týmu.  
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Závěr 
Procesní evaluace ukázala, že projekt byl v rozhodném okamžiku, dne 2. 12. 2019, velmi 

úspěšně rozběhnut a většina sledovaných kritérií potvrzuje, že projekt byl z hlediska procesů 

od počátku velmi dobře nastaven. Významnější obtíže byly spojeny především s vnějšími vlivy, 

které nemohli členové realizačního týmu předpokládat, a zdá se, že se s nimi velmi dobře 

vypořádali. Hlavní obtíže lze spatřovat v nedodržení harmonogramu a redukci realizačního 

týmu v souvislosti s podstatnou změnou od 1. 7. 2019. Vše nasvědčuje tomu, že zpoždění 

v některých aktivitách nebude mít významnější vliv na vytvoření požadovaných výstupů. 

Snížení projektového týmu vedlo ke zvýšení produktivity, ovšem přineslo s sebou i kontinuální 

riziko ohrožení projektu při výpadu jednoho z „core“ členů realizačního týmu.   

Přestože v rozhodný okamžik nebyla většina výstupů ve finální verzi, ukazuje hodnocení 

dosavadního stavu projektu, že nastavený design projektu by měl naplnit očekávané dopady i 

plány projektu. Velmi vysoká spokojenost cílové skupiny se vzdělávacími aktivitami naznačuje, 

že jsou plněny všechny předpoklady pro kvalitní realizaci projektu a že výstupy budou kvalitní 

a využitelné. Projekt se zabývá v současnosti silně rezonujícím tématem, kterému se doposud 

ve veřejné správě nikdo systematicky nevěnoval. Tento fakt spolu s velmi dobře vystaveným 

projektovým týmem jak z hlediska organizačního, tak z hlediska odborného, představuje jeden 

z nejsilnějších posilujících faktorů pro úspěšné dokončení projektu. 
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Příloha č. 1 Scénář rozhovorů po 1. e-learningu 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Cílová skupina 
(nehodící se škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 

Jak hodnotíte strukturu a srozumitelnost obsahu?  
 Jak hodnotíte přehlednost uživatelského prostředí? Funkčnost? 
Jak byste popsal/a náročnost/obtížnost látky? 

Co vám v kurzu chybělo a co naopak považujete za nadbytečné? 
Jak hodnotíte časovou náročnost kurzu? 
Jaké slabé a silné stránky v kurzu spatřujete? 
Považujete absolvovaný kurz za přínosný?  

V čem více, v čem méně? 
 

 

Příloha č. 2 Scénář rozhovorů po 1. prezenčním školení 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Lektoři  

Cílová skupina 
(nehodící se škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 
 
 
Jak byste zhodnotil/a celkový průběh školení a vaše pocity z něj? 
Jak byste zhodnotil/a lektora a jeho styl vedení a komunikace? 
 Byla probíraná látka srozumitelná? 
Jak vám vyhovovala použitá forma výuky? 
Jak hodnotíte návaznost školení na e-kurz? 

Co byste na školení uvítal/a jinak? 
Považujete absolvovaný kurz za přínosný?  

V čem více, v čem méně? 
Jak hodnotíte obsah školení, co vám chybělo a co naopak považujete za nadbytečné? 
Jak hodnotíte místo konání školení? 
Jak hodnotíte délku školení a časový plán? 

 

 

Příloha č. 3 Scénář rozhovorů s realizačním týmem 
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Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Osoba  

Pozice   

 
Jak byste zhodnotil/a celkový průběh projektu a vaše pocity z něj? 
Co pozitivního byste vyzdvihl/a? 
Co negativního byste vyzdvihl/a? 
Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci v rámci projektu? 
Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci s vedením? 
Jak byste popsal/a přestup projektu pod MPSV? 
Vyjmenujte 5 rizik projektu pro jeho dokončení. Prosím seřaďte je. 
 
 
Pro konzultanta: 
Ohodnoťte prosím následující oblasti: 
• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, zajištění místa, 
o dodržení času, vhodnost délky školení, 
o zpětná vazba od kontaktních osob organizací VS, 

• bariéry pro úspěšnou realizaci školení a podmínky pro úspěšný průběh, 
• odborná úroveň lektorů. 
 
Pro lektory: 
Ohodnoťte prosím následující oblasti: 
• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 
o dodržení času, vhodnost délky školení, 

• posouzení průběhu školení, 
o porozumění obsahu školení, 
o nastavení obtížnosti školení, 

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení, 
o atmosféra během školení, 
o aktivita cílové skupiny,  

• bariéry pro úspěšnou realizaci školení a podmínky pro úspěšný průběh, 
• soulad s příručkami (Jak se chránit před násilím na pracovišti a Techniky rozvoje kompetencí 

v oblasti ochrany před násilím na pracovišti),  
o splnění obsahu školení, 
o návaznost na předchozí etapy školení, 
o srozumitelnost obsahu školení. 

 
 

 

 

 

Příloha č. 4 Plán pozorování 
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Datum  

Místo  

Typ vzdělávací 
akce 

 

Pozorování provedl  

Lektoři  

 

Co s sebou: 

• Něco na psaní poznámek 

• Prezenční listina (případně listiny) 

• Seznam studentů 

• Monitorovací listy 

• Povinná publicita 

• Vyplněná diagnostika 

 

Na co se zaměřit: 

Organizační zajištění školení 

• Je prostor vhodný, dostačující? 

• Je délka školení vhodně nastavená, je dodržován harmonogram? 

Obsah školení 

• Je obsah přizpůsoben diagnostice, specifikám organizace? 

• Byl naplněn stanovený obsah? Bylo probráno vše podle plánu? 

• Navazuje školení na předchozí vzdělávací aktivity? 

• Je výklad srozumitelný? (obtížnost, množství, tempo) 

Komunikace lektora se studenty 

• Jaký je verbální projev lektora (tempo, hlasitost, srozumitelnost)? 

• Jaký je jeho neverbální projev? 

• Jaká je celková atmosféra během školení? 

• Jak jsou studenti aktivní? Komunikují s lektorem? Dávají pozor? 

Ostatní 

• Celkový dojem 

• Slabé a silné stránky 

• Doporučení 
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Příloha č. 5 Hodnoticí dotazník 
 

Hodnocení kvality vzdělávacích aktivit 

Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku hodnocení vzdělávacích aktivit našeho projektu, který pomůže 

zvýšit kvalitu připravovaných školení. Vyplnění tohoto dotazníku je anonymní, vaše odpovědi budou 

vyhodnocovány hromadně.  

Na jednotlivé otázky odpovězte, prosím, pomocí stupnice 1 až 5, kde 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší 

(jako známky ve škole).  

PRŮBĚH ŠKOLENÍ (ohodnoťte prosím): 1 2 3 4 5 

1. Celkový průběh školení:      

2. Zvolený způsob/forma výuky:       

3. Srozumitelnost výkladu:      

4. Připravenost lektorů:      

5. Odborné znalosti lektorů:      

6. Prezentační dovednosti lektorů:      

7. Umění zaujmout:      

8. Umění vysvětlit problém:      

9. Přínos probírané látky z hlediska vazby na téma prevence násilí na 
pracovišti: 

     

ORGANIZACE ŠKOLENÍ: 

10. Celková organizace akce:      

Zaškrtněte ANO/NE 

11. Bylo školení zajištěno dobře po technické stránce (např. projektor 
apod.)? 

Ano  Ne  

12. Vyhovoval Vám prostor, ve kterém probíhalo školení? Ano  Ne  

13. Dostali jste předem všechny důležité informace ohledně organizace 
školení? 

Ano  Ne  

DOPORUČENÍ (nepovinné) 

14. Napadá Vás nějaké doporučení pro organizátory školení? 

Komentář:  

ÚČASTNÍK 

15. Vaše pohlaví:  Muž  Žena  

16. Pracovní pozice:  

personalista  vedoucí 
pracovník 

 řadový pracovník  

17. Termín školení: 

Komentář:  

18. Město: 
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Komentář:  

 


