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1. Úvod a cíle průběžné evaluační zprávy 

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

správě“. Cílem projektu bylo 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 nastavil a realizoval 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 nebo mají v popisu práce zajistit ochranu svých kolegů. 

Dílčími cíli projektu byly: 

• 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 jakožto zaměstnavatele. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí personalistů veřejné správy jako těch, 

kteří pracují s lidskými zdroji na každodenní bázi a jsou 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 byly Kancelář veřejného ochránce práv a Státní úřad inspekce práce. 

Projekt je realizován na celém území České republiky. 

Cílovou skupinou projektu byli:  

• 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 zhodnotit dopad projektu Důstojné pracoviště ve veřejné 
správě na cílové skupiny projektu. 

Zpráva přináší zhodnocení následujících oblastí: 

• jakých zamýšlených dopadů bylo dosaženo, 

• jaké negativní dopady nastaly, 

• jaké nezamýšlené dopady nastaly, 

• dopad projektu na kompetence účastníků, 

• dopad projektu v oblasti vnitřních procesů organizace, 
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• vyhodnocení zavedení systémů a procesů prevence a eliminace násilí na pracovišti 

v zapojených organizacích a jeho dopad na efektivitu řízení lidských zdrojů, 

• vyhodnocení, zda došlo k podpoře antišikanózního klimatu v organizacích, 

• zhodnocení, zda dochází k upscalingu mezi dalšími zaměstnanci, 

• dopad na efektivitu kontrolní činnosti SÚIP v předmětné oblasti, 

• dopad na systémové nastavení oblasti. 

 

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

evaluace projektu1 a bude často právě na tuto zprávu odkazovat. 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. 

 

 
11Volně dostupné na www.dustojnepracoviste.cz.  

http://www.dustojnepracoviste.cz/


 

 
 

Obrázek 1 Logický model projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 
 

2. Proces rozvoje kompetencí a zapojené organizace 
Než zpráva přejde ke shrnutí metodologie a samotným výsledkům procesní evaluace, je 

potřebné krátce se zastavit u popisu cílové skupiny, zapojených organizací a procesu rozvoje 

kompetencí.  

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

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podrobný plán rozvoje kompetencí nalezne čtenář ve Vstupní evaluační zprávě2. Do 

realizovaného rozvoje kompetencí byli pracovníci delegováni svým zaměstnavatelem, resp. 

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

vedoucí a řadoví zaměstnanci, jejich počet se odvozoval od velikosti, případně od potřeb 

organizace, a je podrobně popsán v Žádosti projektu. Samotný rozvoj kompetencí cílové 

skupiny I v oblasti ochrany před násilím na pracovišti proběhl v několika krocích. Každý z 

účastníků z jedné ze tří podskupin (personalisté, vedoucí pracovníci, řadoví pracovníci) prošel 

sérií šesti organizovaných vzdělávacích aktivit (viz schéma výše). Vzdělávání zahájil e-

learningový kurz, následovalo první prezenční školení, druhý e-learningový kurz, druhé 

prezenční školení, webinář a závěrečný společný workshop3. Po skončení online webináře 

absolvoval každý účastník znalostní test, po jehož úspěšném splnění obdržel kompetenční 

osvědčení. Větší část vzdělávacích aktivit byla specifická pro jednotlivé podskupiny, aby 

odpovídala jejich různým potřebám, část byla společná (workshop pro všechny tři 

podskupiny, druhé prezenční školení pro personalisty a vedoucí pracovníky). Oproti 

 
2Volně dostupné na www.dustojnepracoviste.cz.  
3 První i druhý e-learning jsou spolu s webinářem dostupné online po registraci na www.dustojnepracoviste.cz.  

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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původnímu plánu byl rozvoj kompetencí z důvodu vyšší efektivity upraven následujícím 

způsobem, shrnutí bylo popsáno výše a 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 jako snadno šiřitelný nový způsob získání informací 

z oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích zařazen webinář. 

 

Do projektu se zapojilo (za zapojenou organizaci je považována organizace, jež podepsala 

memorandum o spolupráci) 60 cílových organizací, respektive 63 organizací, z nichž 4 měly 

stejné IČO, a proto byly započítány do podpořených jako jedna organizace. Struktura 

organizací pak byla oproti projektové Žádosti nepatrně změněna z důvodu nižšího zájmu o 

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

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). Z 60 zapojených organizací se jich nakonec aktivně zapojilo 56. U tří 

z neaktivních organizací došlo k přerušení komunikace z neznámých důvodů, jedna 

organizace spatřovala problém ve zrušení Fondu dalšího vzdělávání a přechod projektu pod 

MPSV. Plně podpořit (organizace prošla všemi vlnami školení) se podařilo 51 organizací, 5 

organizací nezvládlo dokončit poslední fázi rozvoje workshop z důvodu podzimních omezení 

v souvislosti s epidemií COVID-19. 

V rámci první vlny školení proběhlo celkem 120 školení (12 personalisté, 53 vedoucí a 55 

řadoví pracovníci), v rámci druhé vlny proběhlo 106 školení (52 personalisté a vedoucí 

pracovníci, 54 řadoví pracovníci) a 52 workshopů4. Celkem bylo plně podpořeno 608 osob5. 

Rozvoj kompetencí inspektorů práce probíhal ve dvou etapách. První etapa byla oproti 

původnímu plánu, popsaném v Žádosti, upravena z důvodu vyšší efektivity následujícím 

způsobem. Nejprve prošli všichni inspektoři e-learningem a online webinářem (původně 

plánován pouze e-learning) a po něm následovalo dvoudenní prezenční školení. Na konci 

školení byly všem účastníkům předány certifikáty. Celkově se školení zúčastnilo 33 

inspektorů SÚIP. Ve druhé etapě probíhal individuální mentoring založený na úzké spolupráci 

mezi mentorem (členem RT) a mentorovaným (inspektorem práce). Nabyté znalosti a 

dovednosti prověřovali inspektoři práce také při reálném výkonu kontrolní činnosti, při které 

je přítomen i mentor. Celkem proběhlo 20 z 20 plánovaných prošetřování podnětů 

vznesených na SÚIP, týkajících se diskriminace a nerovného zacházení se zaměstnanci. Na 

základě těchto pozorování byly zpracovány zpětné vazby pro každého inspektora a soubor 

všeobecných doporučení, který shrnuje nejdůležitější poznatky ze zpětných vazeb. 

 
4 Některé úřady se při školení spojovaly dohromady z důvodu menšího počtu účastníků. 
5 Uveden celkový počet účastníků, kteří získali podporu minimálně 40 hodin. 
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3. Metodologie 
Dopadová 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 dopadové evaluace za kvalitativní i 

kvantitativní část výzkumu. Schéma obsahuje přehled sběru dat s podrobným rozpisem 

skutečně nasbíraného počtu rozhovorů a pozorování pro kvalitativní část. 

Cílovou skupinou 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), 

• zaměstnanci veřejné správy zapojených organizačních složek státu, státních 

příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů, u kterých neproběhla intervence 

(projekt přímo nerozvíjel jejich kompetence, pouze působil v jejich organizaci), 

• zástupci partnerů projektu. 

 

Obrázek 3 Proces evaluace a metody sběru dat 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

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

výzkumu a oproti schématu výše ukazuje jak počet reálně, tak počet plánovaně (dle Vstupní 

evaluační zprávy) vedených rozhovorů a pozorování. Celkem bylo provedeno v rámci 

kvalitativního výzkumu celkem 11 rozhovorů a 3 pozorování. Oproti plánu proběhlo méně 
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rozhovorů s partnery projektu, neboť v průběhu projektu přestalo být Ministerstvo práce a 

sociálních věcí partnerem projektu a stalo se jeho realizátorem. Při evaluaci byly provedeny 3 

telefonické rozhovory s cílovou skupinou I (s jedním personalistou, řadovým pracovníkem a 

vedoucím pracovníkem) a zbytek plánovaných rozhovorů byl nahrazen dotazníkem 

s otevřenými otázkami. K této změně sběru dat bylo přistoupeno zejména s ohledem na 

nepředvídatelnou epidemiologickou situaci v ČR, kdy nebylo možné cestovat v takové míře, 

v jaké bylo plánováno na počátku projektu. Původní myšlenka telefonického dotazování se 

ukázala jako neefektivní, neboť zkušenost ukázala, že významná část cílové skupiny preferuje 

zaslání otázek mailem. Nakonec tedy bylo přistoupeno k vyplňování papírovou cestou přímo 

na konci poslední vzdělávací aktivity (workshopu). S ohledem na fakt, že všechny otázky byly 

otevřené, byly analyzovány pouze kvalitativně a nepřistoupilo se tak k hromadnému sběru 

dotazníků od všech účastníků školení. Celkem bylo nasbíráno 18 dotazníků rovnoměrně ze 

všech tří cílových podskupin (personalisté, vedoucí a řadoví pracovníci). V rámci kvantitativní 

analýzy bylo čerpáno z testů, kde bylo pro cílovou skupinu I nasbíráno celkem 8266 vstupních 

testů a 826 výstupních testů. Pro cílovou skupiny II pak 33 vstupních testů a 33 výstupních 

testů.  

Tabulka 1 Přehled provedeného sběru dat v rámci kvalitat. výzkumu dle typu cíl. skupiny 

Typ sběru 
dat 

Vzdělávací 
aktivita 

Cílová skupina Počet reálně 
nasbíraných 

Plánovaný 
počet1 

Rozhovor Po skončení 
všech aktivit 

Cílová skupina II 3 3 

Rozhovor Po skončení 
všech aktivit 

Partneři projektu 2 3 

Rozhovor Po skončení 
všech aktivit 

Zaměstnanci bez 
intervence 

6 6 

Rozhovor Po skončení 
všech aktivit 

Cílová skupina I 3 122 

Dotazník Po skončení 
všech aktivit 

Cílová skupina I 18 122 

Pozorování Mentoring Cílová skupina II 3 3 

Test Vstupní Cílová skupina I 826 -3 

Test Výstupní Cílová skupina I 826 -3 

Test Vstupní Cílová skupina II 33 -3 

Test Výstupní Cílová skupina II 33 -3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámky:  

1  Plánovaný počet sbíraných rozhovorů či pozorování dle Vstupní evaluační 

zprávy. 

2 Původně plánovány rozhovory, které byly nahrazeny kvalitativními dotazníky, 

vysvětleno v textu výše. 

 
6 Do analýzy byly zařazeny pouze osoby, které plně dokončily celý proces vzdělávání, tedy absolvovaly 
s jakýmkoli výsledkem závěrečný test. Z těchto osob úspěšně složilo závěrečný test 822 účastníků. Číslo je 
odlišné od počtu podpořených osob, protože zobrazuje pouze osoby, které prošly celým e-learning, ovšem 
neúčastnily se plně všech dalších školení. 
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3 Všichni, jež se zapojí do vzdělávání. 

 

Než přejde zpráva k přednesení nejdůležitějších závěrů z analýz, jsou níže shrnuty 

metodologické přístupy. 

 

3.1. Hloubkové rozhovory 

3.1.1. Hloubkové rozhovory se zaměstnanci veřejné správy bez intervence 

Hloubkové polostrukturované rozhovory byly realizovány s vybranými pracovníky ze 

zapojených organizací, u nichž projekt neintervenoval, a to v počtu 6 osob. 

Výběr respondentů, kteří byli zařazeni do hloubkových rozhovorů, nebyl náhodný, ale snažil 

se co nejvíce pokrýt 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. Realizovány byly s odstupem minimálně jednoho měsíce 

od poslední vzdělávací aktivity (workshopu). Respondenti v jednotlivých segmentech byli 

vybírání konzultantem po dohodě s vedením organizace. Rozhovor byl veden přibližně 30 

minut. 

Cílem hloubkových rozhovorů bylo: 

• zjistit, zda došlo k zavedení systémů a procesů prevence a eliminace násilí na 

pracovišti v zapojených organizacích a jejich případný dopad na efektivitu řízení 

lidských zdrojů, 

• zjistit, zda došlo k podpoře antišikanózního klimatu v organizacích, 

• zjistit, zda dochází k upscalingu mezi dalšími zaměstnanci, 

• zjistit využívání příruček a doporučení, 

• posoudit dosažení zamýšlených, negativních i nezamýšlených dopadů. 

Scénář rozhovoru je součástí přílohy č. 1.  

3.1.2. Hloubkové rozhovory se zástupci SÚIP 

Hloubkové rozhovory proběhly se třemi inspektory práce, jež prošli plnou podporou7. Výběr 

respondentů nebyl náhodný, ale snažil se ctít charakteristiku regionálního rozložení (Morava, 

Čechy). Rozhovor byl realizován telefonicky, byl veden přibližně 25 minut. 

Realizovány byly s odstupem 2–3 měsíců po proběhlém prezenčním školení. 

Cílem hloubkových rozhovorů bylo: 

• zjistit dopad projektu na efektivitu kontrolní činnosti SÚIP v předmětné oblasti, 

• zjistit dopad projektu na systémové nastavení oblasti (zavedení nových procesů do 

kontrolní činnosti), 

• zjistit využitelnost příručky (Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné 

správy) v praxi, 

• dosažení zamýšlených, negativních i nezamýšlených dopadů projektu pro CS II. 

 
7Projektu se zúčastnilo celkem 33 pracovníků SÚIP. 
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Scénář rozhovoru je součástí přílohy č. 2. 

3.1.1. Hloubkové rozhovory s cílovou skupinou I 

Tři hloubkové telefonické rozhovory proběhly po skončení celé intervence, respektive 

projektem realizovaného rozvoje kompetencí (obě vlny e-learningů a prezenčních školení, 

workshopy a implementace) s vybranými účastníky vzdělávání z cílové skupiny I (a to 

s jedním personalistou, jedním vedoucím a jedním řadovým pracovníkem). Rozhovor byl 

veden přibližně 20 minut. 

 

Cílem bylo: 

• zjistit dopad projektu na kompetence účastníků, 

• zjistit dopad projektu v oblasti vnitřních procesů organizace, 

• zjistit, zda došlo k zavedení systémů a procesů prevence a eliminace násilí na 

pracovišti v zapojených organizacích a jejich případný dopad na efektivitu řízení 

lidských zdrojů, 

• zjistit, zda a jak probíhá další rozvoj kompetencí zaměstnanců v organizaci (např. 

interní školitelé), 

• zjistit, zda došlo k podpoře antišikanózního klimatu v organizacích, 

• dosažení zamýšlených, negativních i nezamýšlených dopadů vzdělávání pro CS I. 

Dotazník je součástí přílohy č. 3. 

3.1.2. Hloubkové rozhovory s partnery projektu 

Hloubkové rozhovory proběhly se zástupci partnerů (za každého partnera 1 respondent, tzn. 

celkem 2) na samotném konci realizace projektu. Rozhovor byl veden přibližně 20 minut. 

 

Cílem hloubkových rozhovorů bylo: 

• zjistit dopad projektu na systémové nastavení předmětné oblasti, 

• zjistit předpoklady pro budoucí rozvoj systémového nastavení předmětné oblasti. 

Scénář rozhovoru je součástí přílohy č. 4. 

 

3.2. Pozorování 

3.2.1. Pozorování inspektorů SÚIP při výkonu kontrolní činnosti 

V rámci dopadové evaluace probíhalo pozorování inspektorů SÚIP při výkonu jejich kontrolní 

činnosti. Celkem proběhla 3 pozorování kvalitativní metodou. Navštívené prošetřené 

události byly vybírány na základě konzultace s inspektory práce a jejich výběr nebyl náhodný, 

byla zde snaha ctít různorodost následujících charakteristik: typů hlášených událostí, 

velikosti vyšetřovaných subjektů a regionálního zastoupení. Probíhalo pozorování přímé, 

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

kterém bylo přesně definováno schéma pozorování.  
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Cílem pozorování bylo vyhodnotit: 

• využitelnost a aplikovatelnost nabytých kompetencí inspektorů SÚIP na zefektivnění 

postupu při kontrolní činnosti, 

• využívání příručky (Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné správy) a 

znalostí z prezenčních školení a mentoringu, 

• dosažení zamýšlených, negativních i nezamýšlených dopadů vzdělávání pro CS II. 

Plán pozorování je součástí přílohy č. 5. 

 

3.3. Dotazníky 

3.3.1. Dotazníky pro cílovou skupinu I 

Sběr dotazníků proběhl po skončení celé intervence, respektive projektem realizovaného 

rozvoje kompetencí (obě vlny e-learningů a prezenčních školení, workshopy a implementace) 

s vybranými účastníky vzdělávání z cílové skupiny I, a to v počtu 18 osob, tzn. z každé ze tří 

skupin (personalisté, vedoucí pracovníci a řadoví pracovníci) budou dotazníky vyplněny se 6 

respondenty. 

Výběr respondentů, kteří budou zařazeni do hloubkových rozhovorů, nebude náhodný, ale 

bude se snažit co nejvíce pokrýt 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 z jednotlivých 

segmentů vybíráni náhodně. Dotazník obsahuje pouze otevřené otázky a je vyhodnocován 

kvalitativně.  

Cílem bylo: 

• zjistit dopad projektu na kompetence účastníků, 

• zjistit dopad projektu v oblasti vnitřních procesů organizace, 

• zjistit, zda došlo k zavedení systémů a procesů prevence a eliminace násilí na 

pracovišti v zapojených organizacích a jejich případný dopad na efektivitu řízení 

lidských zdrojů, 

• zjistit, zda a jak probíhá další rozvoj kompetencí zaměstnanců v organizaci (např. 

interní školitelé), 

• zjistit, zda došlo k podpoře antišikanózního klimatu v organizacích, 

• dosažení zamýšlených, negativních i nezamýšlených dopadů vzdělávání pro CS I. 

Dotazník je součástí přílohy č. 6. 

 

3.4. Znalostní test 

Zatímco dotazníky se obvykle využívají ke zjišťování názorů, postojů a dalších osobních 

charakteristik, znalostní testy se, jak už název napovídá, využívají k hodnocení vědomostí 

zkoumané populace. V modelu pre – post jsou testy také vhodným evaluačním nástrojem, 

který umožňuje sledování změn v čase, např. změn ve znalostech studentů/žáků v konkrétní 

oblasti. V takovém modelu se poprvé test realizuje před zahájením vzdělávacího programu, 
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podruhé po jeho ukončení, případně v různých časových intervalech v průběhu vzdělávání 

nebo i po jeho skončení. Vyhodnocením obou (nebo i více) testů lze měřit dopady 

vzdělávacího programu na jeho účastníky. 

3.4.1. Znalostní test pro CS I 

Pro dopadovou evaluaci u cílové skupiny I budou důležitým kvantitativním zdrojem dat 

znalostní testy realizované online ve dvou fázích – před zahájením prvního e-learningového 

kurzu a po absolvování webináře, který uzavírá vzdělávací proces projektu. S ohledem na 

obsah všech dílčích vzdělávacích aktivit byla vytvořena sada 100 uzavřených testových 

otázek s výběrem jedné ze tří možností, přičemž je vždy jedna odpověď správná. Před 

zahájením prvního e-learningového kurzu prošel každý účastník kratším testem složeným 

z 10 náhodně vybraných otázek ze základní sady. Druhý test byl složen ze sedmi náhodně 

vybraných otázek ze stejné sady otázek. Ke snížení počtu otázek se přistoupilo na základě 

žádostí cílové skupiny, kterým se první test zdál časově náročný. Pro úspěšné zvládnutí 

závěrečného testu bylo třeba splnit minimálně 5 ze 7 otázek, přičemž počet pokusů nebyl 

omezen8. 

Oba testy byly realizovány všemi účastníky vzdělávání z cílové skupiny I v online prostředí, 

které je součástí e-learningových kurzů na webu www.dustojnepracoviste.cz. U každého 

účastníka byly zaznamenávány výsledky testů. Cílem znalostních testů bylo hodnocení: 

• posunu v odborných znalostech CS I v předmětné oblasti (dopadů e-learningových 

kurzů, prezenčních školení a workshopu), 

• zvýšení odborných znalostí personalistů, řídících a řadových pracovníků, 

• zamýšlených dopadů vzdělávacích aktivit. 

Test nebyl přidán jako příloha zprávy z důvodu jeho používání v rámci udržitelnosti i po 

projektu, jeho zveřejnění by znemožňovalo správné absolvování e-learningu. Pokud má 

čtenář zájem o jeho plné znění, dovoluji si jej odkázat na web 

https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning, případně se obrátit na kontaktní osoby 

uvedené na webu www.dustojnepracoviste.cz v sekci Kontakt.  

3.4.2. Znalostní test pro zástupce SÚIP 

Pro dopadovou evaluaci u školených inspektorů SÚIP byly důležitým zdrojem kvantitativních 

dat znalostní testy realizované ve dvou fázích – před zahájením prezenčního školícího bloku a 

po jeho skončení. S ohledem na obsah školení byla vytvořena sada otázek respektující 

tematické okruhy školení. Oba testy byly realizovány všemi účastníky školení (33 inspektorů), 

a to formou vyplňovacích papírových testů, které se skládaly z 10 otázek s uzavřenými 

odpověďmi, kde ze tří nabízených možností byla vždy jen jedna správná. Pre- i post-test se 

vyhodnocoval přímo na prezenčním školení, aby se účastníci nejen dozvěděli výsledek testu, 

ale případně také správné odpovědi. 

 

 

 
8 Vždy po dokončení testu se účastníkovi zobrazily správné odpovědi u chybných otázek, aby se případně mohl 
ze svých špatných odpovědí také něco naučit. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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Cílem znalostních testů bylo hodnocení: 

• zvýšení kompetencí inspektorů SÚIP v předmětné oblasti (dopadů dvoudenního 

školicího bloku), 

• zamýšlených dopadů vzdělávání. 

Testy jsou součástí přílohy č. 7 a 8. 

3.5. Vyhodnocení vývoje organizace 

V rámci dopadové evaluace byl vyhodnocován vývoj zapojených institucí. Byly vytvářeny 

průběžné záznamy o změnách v organizacích, přičemž u každé organizace byly sledovány 

nejen základní milníky, ale také dílčí postup v procesu zavádění a rozvoje kompetencí. Mezi 

nejdůležitější body ve vývoji patřily 1) diagnostika organizace na počátku podpory (s cílem 

zmapovat aktuální nastavení procesů a vzdělávání v oblasti prevence a eliminace násilí na 

pracovišti), 2) doporučení pro budoucí rozvoj kompetencí pracovníků po ukončení 

projektových vzdělávacích aktivit v každé organizaci a 3) mentoring a zavádění opatření (u 

části organizací bude následovat podpora mentora a jeho pomoc se zaváděním opatření pro 

prevenci a eliminaci násilí, spolu s etablováním rozvoje kompetencí v této oblasti). 

Hlavním cílem této aktivity bude zhodnocení: 

• dopadů projektu v oblasti zavádění vnitřních procesů v organizacích, 

• zamýšlených, negativních i nezamýšlených dopadů projektových aktivit. 
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4. Závěry, respektive shrnutí výsledků evaluační matice 
Níže jsou shrnuty základní otázky dopadové evaluace a jejich podotázky. Ke každému tématu 

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

1. Jakých zamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly? 

Ukazatele Identifikované dopady 

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
Zaměstnanci VS bez intervence 
Zástupci partnerů projektu 
Interní databáze 

Metoda sběru dat 

Hloubkové rozhovory 
Pozorování 
Testování 
Vyhodnocování vývoje organizace 

Projekt ovlivnil všechny oblasti, ve kterých byl předpokládán bezprostřední dopad, 

konkrétně zvýšil odborné znalosti v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích 

obou cílových skupin a zavedl systémy a procesy prevence v organizacích, jež se aktivně 

zapojily do implementační části projektu. Vliv v oblastech, kde byl předpokládán odvozený 

dopad, lze s ohledem na dostupnost pouze kvalitativní datové opory ve většině případů 

ohodnotit jako slabší, přesto viditelný.  

Přehled všech zamýšlených dopadů projektu shrnuje tabulka č. 2. Tabulka je barevně 

rozlišena tak, aby shrnula co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji celkový výsledek projektu. 

Barvy odpovídají síle vlivu projektu na danou oblast, kdy sytě zelená značí silný vliv 

podložený závěry analýzy kvalitativních i kvantitativních dat, světle zelená značí střední vliv 

podložený závěry analýzy kvalitativních dat a žlutá značí slabý vliv, resp. v závěrech analýzy 

kvalitativních dat byl dopad pouze naznačen. Tabulka č. 3 pak shrnuje nejdůležitější faktory, 

jež napomáhaly k naplnění zamýšlených dopadů projektu. V následujících řádcích jsou 

podrobněji rozebrány jednotlivé zamýšlené dopady projektu. 

Tabulka 2 Přehled implementovaných opatření 

Zamýšlené dopady projektu Hodnocení dopadu 
projektu 

Zvýšení odborných znalostí cílové skupiny I Silný vliv 
(dopad prokázán) 

Zavedení systémů a procesů prevence násilí na úrovni 
zapojených pracovišť 

Silný vliv 
(dopad prokázán) 

Rozvoj antišikanózního klimatu na pracovištích Střední vliv 
(dopad indikován) 

Efektivnější řízení lidských zdrojů Střední vliv 
(dopad indikován) 
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Upscaling mezi další zaměstnance Střední vliv 
(dopad indikován) 

Efektivnější vzdělávání v předmětné oblasti Slabý vliv 
(dopad předpokládán) 

Zvýšení kompetencí cílové skupiny II Silný vliv 
(dopad prokázán) 

Efektivnější postup při kontrolách CS II Silný vliv 
(dopad prokázán) 

Efektivnější systémové nastavení v oblasti CS II Slabý vliv 
(dopad předpokládán) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Barevné rozlišení odpovídá síle vlivu projektu na danou oblast, kdy sytě zelená značí 

silný vliv podložený závěry analýzy kvalitativních i kvantitativních dat, světle zelená 
značí střední vliv podložený závěry analýzy kvalitativních dat a žlutá znační slabý vliv, 
tzn. v závěrech analýzy kvalitativních dat byl dopad pouze naznačen.  

 

A) Zvýšení odborných znalostí cílové skupiny I 

Kvantitativní data z testů realizovaných před a po skončení rozvoje kompetencí cílové 

skupiny I spolu s kvalitativními daty zejména z rozhovorů a pozorování dokládají, že zapojení 

zaměstnanci veřejné správy, kteří prošli plným proškolením, výrazně zvýšili své odborné 

znalosti v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. Hlavním faktorem, který přispěl 

k úspěšnému naplnění zamýšleného dopadu, byla realizace samotného školení, které se 

skládalo z e-learningu spolu s prezenčními školeními. Dalším faktorem, jenž napomohl 

zvýšení odborných znalostní, bylo působení mentora v organizacích, které se rozhodly 

implementovat s pomocí realizačního týmu další opatření v boji proti šikaně. Zde mentor 

pomáhal zejména personalistům či samotným tajemníkům. Podrobněji se tomuto dopadu 

věnuje bod 4 – Jaký byl dopad na kompetence cílové skupiny II? 

B) Zavedení systémů a procesů prevence násilí na úrovni zapojených pracovišť 

Podrobná analýza, sledující vývoj zapojených organizací, spolu s hloubkovými rozhovory 

ukazuje, že u organizací, jež přistoupily k implementaci opatření z oblasti prevence a 

eliminace násilí na pracovištích, došlo k faktickým změnám po formální, procesní i praktické 

stránce. Organizace nejčastěji přistupovaly k revizi etického kodexu a implementovaly do 

svých procesů dokumenty zabývající se krizovým řízením, často také zřizovaly schránky 

důvěry. Hlavním faktorem, který přispěl k úspěšnému naplnění zamýšleného dopadu, bylo 

působení mentora, jenž aktivně prováděl pracovníky procesem implementace. Důležitou roli 

sehrálo také samotné školení, zejména personalistů a vedoucích pracovníků, které 

napomohlo jejich uvědomění si potřeby formálního ukotvení procesů prevence a eliminace 

násilí na pracovišti. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 5 – Jaký byl dopad na vnitřní 

procesy organizace? Jaké procesy byly zavedeny? Došlo k efektivnějšímu řízení lidských 

zdrojů? 
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C) Rozvoj antišikanózního klimatu na pracovištích 

Vliv projektu na rozvoj antišikanózního klimatu na pracovištích byl ve většině zapojených 

organizací na základě rozhovorů indikován. Míra vlivu projektu je tak označena jako střední. 

Mezi zaměstnanci veřejné správy panovala shoda na tom, že projekt přinesl otevření 

doposud neřešeného tématu a na pracovištích probíhaly diskuse. Rozvoji antišikanózního 

klimatu významně přispělo proškolení zaměstnanců, dalším faktorem bylo šíření informací 

prostřednictvím intranetů daných organizací, včetně distribuce příruček a materiálů (příručka 

Jak se chránit před násilím na pracovišti a Techniky rozvoje kompetencí v oblasti ochrany 

před násilím na pracovišti). Za zmínku rozhodně stojí také rozšíření informace o existenci 

webu www.dustojnepracoviste.cz. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 6 – Došlo k 

podpoře antišikanózního klimatu v organizacích? 

D) Efektivnější řízení lidských zdrojů 

Organizace, jež přistoupily k zavádění změn v systémovém uchopení prevence a eliminace, 

zaváděly taková opatření, jež jsou v praxi ověřená a obecně považována za účinná a 

zefektivňující řízení lidských zdrojů. Analýza sledující vývoj zapojených organizací spolu s 

hloubkovými rozhovory tak indikuje, že díky projektu došlo k zefektivnění řízení lidských 

zdrojů. Absence tvrdších dat, zejména pak s dostatečným odstupem od intervence projektu, 

umožňuje vliv projektu v této oblasti označit pouze za středně silný. Hlavní faktory vedoucí 

k tomuto dopadu lze spatřovat v mentoringu, proškolení personalistů a vedoucích 

pracovníků a také v distribuci příruček a materiálů. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 

5 – Jaký byl dopad na vnitřní procesy organizace? Jaké procesy byly zavedeny? Došlo k 

efektivnějšímu řízení lidských zdrojů? 

E) Upscaling mezi další zaměstnance 

Za středně silný lze také označit vliv projektu v upscalingu informací mezi další zaměstnance. 

Z hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří se neúčastnili školení, vyplývá, že ve většině 

zapojených úřadů došlo k rozšíření základních informací o násilí na pracovištích a docházelo k 

otevírání tématu šikany na pracovištích v rámci interních diskusí. Úspěšnému upscalingu 

napomáhalo především proškolení zaměstnanců, distribuce příruček a materiálů a provoz 

webu www.dustojnepracoviste.cz. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 7 – Došlo 

k upscalingu mezi další zaměstnance? 

F) Efektivnější vzdělávání v předmětné oblasti 

Hloubkové rozhovory spolu s analýzou vývoje organizací ukazují na spíše slabší vliv na 

efektivnější vzdělávání v předmětné oblasti. V několika zapojených organizacích bylo 

dokonce přistoupeno k zavedení pravidelného vzdělávání v oblasti prevence a eliminace 

násilí na pracovištích. Hlavním faktorem, který pomohl naplnění tohoto cíle, bylo samotné 

školení zejména u vedoucích pracovníků a personalistů, kteří si díky jeho absolvování 

uvědomili jeho potřebnost. Nemalou roli pak také sehrálo působení mentora, který ukázal 

důležitost pravidelného proškolování zaměstnanců. V rámci projektu vznikly kvalitní 

materiály, jež se dají využít pro zopakování školení na úřadech, případně realizaci školení i 

v úřadech, jež se do projektu vůbec nezapojily. Ukazuje se však, že na úřadech chybí osoby, 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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jež by se tématu dlouhodobě věnovaly v rámci své agendy. Pokud se již někdo předmětné 

problematice věnuje, často bojuje s nedostatkem expertních znalostí z oblasti krizové 

intervence, řešení vztahové patologie a psychologické pomoci. Tyto osoby taktéž mají často 

velmi malé zkušenosti s pedagogickou činností. 

G) Zvýšení kompetencí cílové skupiny II 

Kvantitativní data testů realizovaných před a po skončení rozvoje kompetencí cílové skupiny 

II spolu s kvalitativními daty zejména z rozhovorů a pozorování dokládají, že došlo ke zvýšení 

kompetencí cílové skupiny II v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. Faktorem, 

který přispěl k úspěšnému naplnění tohoto dopadu, byla realizace samotného školení, které 

se skládalo z e-learningu a prezenčního školení. Zásadním faktorem, jež napomohl zvýšení 

odborných znalostí, byla spolupráce inspektorů s mentory, kteří je doprovázeli i na samotné 

šetření případů s výskytem násilí na pracovištích. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 8 

– Jaký je dopad projektu na efektivitu při výkonu kontrolní činnosti SÚIP v předmětné oblasti? 

H) Efektivnější postup při kontrolách 

Subjektivní hodnocení dopadů projektu samotnými inspektory SÚIP dokládá, že díky projektu 

došlo k zefektivnění výkonu kontrolní činnosti SÚIP při prošetřování možného výskytu násilí 

na pracovištích. Inspektoři získali díky mentoringu větší jistotu a obdrželi také mnoho 

pomocných materiálů, které využívají při šetření této složité problematiky (např. příručka 

Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné správy). Výrazný vliv na efektivitu 

kontrol má také pro inspektory nově připravený dotazník, který používají při dotazování 

kontrolního vzorku osob. Faktory vedoucí k naplnění tohoto cíle jsou opět samotná školení a 

zejména mentoring. Důležitým pomocníkem se pro inspektory stal také web 

www.dustojnepracovniste.cz. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 8 – Jaký je dopad 

projektu na efektivitu při výkonu kontrolní činnosti SÚIP v předmětné oblasti? 

I) Efektivnější systémové nastavení oblasti 

Hloubkové rozhovory zejména s partnery projektu ukazují, že dopad projektu do 

systémového nastavení oblasti prevence a eliminace násilí na pracovišti lze sledovat ve dvojí 

rovině. Za prvé, prostřednictvím školení a také poskytnutím analytických materiálů (všechny 

analytické výstupy projektu spolu s materiálem Trvale udržitelné řešení problematiky násilí 

na pracovištích veřejné správy a příručkou Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích 

veřejné správy (pro Státní úřad inspekce práce)), došlo k rozšíření znalostí o této doposud 

opomíjené oblasti u systémových pracovníků. Za druhé, došlo ke změně procesů v represivní 

a poradenské části systému, který je v českém prostředí prezentován Státním úřadem 

inspekce práce. Bohužel, zhodnocení dalších faktických dopadů nebylo možné, s ohledem na 

délku trvání projektu, provést. Podrobněji se tomuto dopadu věnuje bod 9 – Jaký je dopad 

projektu na systémové nastavení oblasti? 

 

 

http://www.dustojnepracovniste.cz/
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Tabulka 3 Přehled faktorů vedoucích k dopadům projektu 

Zamýšlené dopady projektu Faktory 

Zvýšení odborných znalostí cílové 
skupiny I 

E-learning spolu s prezenčním školením 
Mentoring 

Zavedení systémů a procesů prevence 
násilí na úrovni zapojených pracovišť 

Mentoring 
Proškolení personalistů a vedoucích pracovníků 

Rozvoj antišikanózního klimatu na 
pracovištích 

Proškolení zaměstnanců 
Distribuce příruček a materiálů 
Web www.dustojnepracoviste.cz 

Efektivnější řízení lidských zdrojů Mentoring 
Proškolení personalistů a vedoucích pracovníků 
Distribuce příruček a materiálů 

Upscaling mezi další zaměstnance Proškolení zaměstnanců 
Distribuce příruček a materiálů 
Web www.dustojnepracoviste.cz 

Efektivnější vzdělávání v předmětné 
oblasti 

Proškolení personalistů a vedoucích pracovníků 
Mentoring 

Zvýšení kompetencí cílové skupiny II E-learning spolu s prezenčním školením 
Mentoring 

Efektivnější postup při kontrolách E-learning spolu s prezenčním školením 
Mentoring 
Web www.dustojnepracoviste.cz 

Efektivnější systémové nastavení 
oblasti 

Proškolení systémových pracovníků 
Proškolení pracovníků SÚIP 
Mentoring SÚIP 
Distribuce příruček a materiálů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Barevné rozlišení odpovídá síle vlivu projektu na danou oblast, kdy sytě zelená značí 
silný vliv podložený závěry analýzy kvalitativních i kvantitativních dat, světle zelená značí 
střední vliv podložený závěry analýzy kvalitativních dat a žlutá znační slabý vliv, tzn. 
v závěrech analýzy kvalitativních dat byl dopad pouze naznačen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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2. Jakých negativní dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly? 

Ukazatele Identifikované negativní dopady 

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
Zaměstnanci VS bez intervence 
Interní databáze 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Pozorování 
Vyhodnocování vývoje organizace 

V rámci evaluace se podařilo identifikovat dva negativní dopady projektu. Za prvé, někteří 

účastníci zažívali po absolvování prvního e-learningu pocity úzkosti. Za druhé, na konci 

školení pociťovala část účastníků školení informační zahlcenost. 

První negativní jev se projevoval po absolvování první části rozvoje kompetencí, e-learningu. 

Někteří zaměstnanci pociťovali po jeho dokončení úzkost a i určitou obavu, zda takto těžké 

téma bude uchopeno tak, aby z něj nebyli frustrovaní. Ve většině případů se však tento pocit 

vytratil po absolvování prvního prezenčního školení. Příčinou bylo jednak otevření tématu, se 

kterým se část respondentů nikdy nesetkala, dále také pocit, že realizační tým přijel na úřad 

řešit nějaký existující problém. Dalším faktorem bylo samotné zpracování e-elearningu, jehož 

záměrem skutečně bylo návodně ilustrovat situaci a bezmoc šikanovaných osob. Negativní 

jev lze ilustrovat například následující citací: 

„Školení bylo obrovsky zajímavé, při procházení e-learningem jsem měla i částečně 

negativní pocity, téma bylo hodně silné a depresivní. Nyní odcházím s pocitem, že 

šikana je problém, ale jsou i řešení, jak k ní přistupovat.“ 

Dalším jevem, mezi účastníky častějším, byl pocit informační zahlcenosti. Každé další setkání 

přirozeně obsahovalo podrobnější a hlubší informace, které některým účastníkům přišly 

nadbytečné a příliš odborné. Příčinou byla jednak snaha poskytnout všechny potřebné a 

dostupné informace o předmětné problematice, ale také bohužel ne vždy šťastně uchopené 

školení ze strany samotných lektorů. Tento fakt zjistil realizační tým již po několika konaných 

školeních a dané lektory poté více metodicky vedl. 

„Rozsah byl větší. Kurz byl zaměřen víc do hloubky, což bylo avizováno v úvodu kurzu. 

Stejně tak e-learning byl, pro mě jako člověka, který se nepohybuje v oblasti 

psychologie, v některých částech poměrně náročné čtení.“ 

„Školení bylo velmi náročné, hodně se opakoval e-learning, který byl až moc do 

hloubky.“ 
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3. Jakých nezamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly? 

Ukazatele Identifikované nezamýšlené dopady 

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
Zaměstnanci VS bez intervence 
Interní databáze 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Pozorování 
Vyhodnocování vývoje organizace 

V rámci evaluace vyplynuly také dva nezamýšlené důsledky projektu. Prvním bylo vyvolání 

poptávky po kurzech větší, než realizační tým při tvorbě projektu očekával. Druhým bylo 

výrazně vyšší spoléhání se na web www.dustojnepracoviste.cz, jakožto na hlavní a ne spíše 

podpůrný výstup projektu.  

Při realizaci projektu se ukázalo, že poptávka po zapojení je velmi vysoká a tým ji s ohledem 

na rozpočet projektu i velikost realizačního týmu nebyl schopen saturovat. Dalším 

neočekávaným jevem byla snaha zapojených subjektů proškolit velmi vysoké počty 

zaměstnanců, což realizátoři projektu nebyli schopni naplnit. Hlavní příčinou tohoto stavu 

byla nedostatečná znalost potřeb a představ prostředí veřejné správy, které při prvotních 

setkáních přistupovalo ke spolupráci spíše nedůvěřivě, ale po překonání této překážky se 

jejich přístup neočekávaně překlopil do snahy zapojit se co nejvíce. Ozvěna nenaplněné 

saturace se objevovala zejména v rozhovorech se zaměstnanci, kteří se neúčastnili školení. 

„Osobně se domnívám, že by tímto školením měli projít všichni zaměstnanci, protože je to 

jistě přínosné nejen pro pracovní činnost, ale celkově pro život a pro všechny. Šikana je 

celkově velmi rozšířená, a to jak psychická, tak fyzická. Dle mého názoru by toto školení 

nikomu neuškodilo.“ 

Realizátoři také neočekávali tak velký úspěch webu www.dustojnepracoviste.cz9. Nejen 

z rozhovorů, ale i ze statistik návštěvnosti vyplývá, že velká část zaměstnanců veřejné správy, 

stejně jako samotní inspektoři SÚIP, spoléhala a nejvíce využívala právě zkrácené výstupy 

příruček a školení publikovaných na webu. I když měl web původně fungovat zejména jako 

prostředí pro realizaci e-learningu, ukazuje se, že byl využíván jako jeden z hlavních 

informačních zdrojů. Příčinu tohoto nezamýšleného dopadu lze hledat zejména 

v nedostatečné znalosti cílové skupiny, která sice všechny příručky získávala elektronicky i 

papírově, ovšem reálně využívala zejména jejich zkrácené verze publikované na webu. 

„Strašně moc si cením webových stránek, které jsou přehledné a velmi pomáhají v 

orientaci v oblasti šikany. Od nynějška na stránky přímo odkazuji oběti a sama se do 

nich v případě potřeby dívám.“ 

 

 

 
9 Vývoj návštěvnost webu a jeho využívání podrobně popisuje Závěrečná zpráva z procesní evaluace projektu. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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4. Jaký byl dopad na kompetence cílové skupiny I? 

Ukazatele Identifikované zamýšlené dopady na kompetence cílové skupiny II 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Pozorování 
Testování 

Projekt prokazatelně zvýšil kompetence cílové skupiny I v oblasti prevence a eliminace 

násilí na pracovištích, jak dokládá srovnání testů, kterými účastníci školení prošli před a po 

rozvoji kompetencí. Největší přínos spatřovali zaměstnanci veřejné správy v pochopení 

toho, co lze považovat za šikanu a porozumění pojmům, jež se se šikanou pojí. 

Tabulka č. 4 shrnuje výsledky testování cílové skupiny I před a po realizaci rozvoje 

kompetencí. Účastníci prokazatelně dosáhli vyššího skóre při závěrečném testování10. Právě 

splnění závěrečného testu byla jedna z podmínek pro předání kompetenčního osvědčení 

účastníkům kurzu11. Jak se ukazuje, účastníci ve většině případů udělali při závěrečném testu 

pouze jednu nebo žádnou chybu. Tabulka č. 5 pak dokazuje, že účastníci školení neměli 

výrazné problémy se splněním testu, medián počtu opakování je 1 a průměrná hodnota 1,2. 

Ukazuje se tedy, že zaměstnanci skutečně nabyli nové znalosti a úspěšné zvládnutí testu, 

který se skládal ze stejného setu 100 možných otázek jako na počátku, nepředstavovalo 

velký problém. 

Z rozhovorů a pozorování vyplývá, že si zaměstnanci veřejné správy ze školení odnesli hlubší 

porozumění toho, co lze za šikanu považovat a také objasnění nejdůležitějších pojmů 

spojených s násilím na pracovišti. Situaci ilustrují následující citace: 

„Mnohdy člověku dojde, že něco, co by člověk za šikanu nepovažoval, už lze za šikanu 

označit.“ 

„Objasnění pojmů spojených se šikanou.“ 

Dalším přínosem, který ve školení spatřovali, bylo nabytí jasnější představy, jak by problém 

v případě, že by se stali obětí či svědkem, měli řešit. Zdůrazňovali také, že díky školení se 

zamysleli i nad chování sebe samých. 

„Přínosné, mám představu, jak situaci řešit.“ 

„Vedlo to k zamyšlení, jestli některé mé kroky nemohou vést k šikaně.“ 

 

 

 

 

 
10Srovnán výsledek prvního testu a nejlepší výsledek ze závěrečného testu. 
11 Podrobný popis metody testování obsahuje kapitolo 3.4.1 Znalostní test pro CS I. 
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Tabulka 4 Výsledky testování cílové skupiny I 

Počet dosažených bodů 
Počet účastníků před 

školením 
(maximální počet 10 bodů) 

Počet účastníků po školení 
(maximální počet 7 bodů)** 

10 84 Nelze dosáhnout 

9 196 Nelze dosáhnout 

8 244 Nelze dosáhnout 

7 160 254 

6 92 347 

5 33 221 

4 12 3 

3 5 1 

 Před školením Po školení 

Průměrné splnění testu v 
procentech 

78 % 86 % 

Průměrná hodnota 7,8 6,0 

Celkem účastníků* 826 826 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Zeleně je označen signifikantně vyšší průměr bodů dosažených v testu na 5% hladině 

významnosti, použit byl párový t-test. 
*  Do analýzy byly zařazeny pouze osoby, jež plně dokončily celý proces 

vzdělávání, tedy absolvovaly s jakýmkoliv výsledkem závěrečný test. Z těchto 
osob úspěšně složilo závěrečný test 822 osob. Číslo je vyšší než počet 
podpořených osob, protože zobrazuje pouze osoby, které prošly celým e-
learning, ovšem nemusely se účastnit všech dalších typů školení. 

** Uvedena hodnota nejlepšího výsledku každého účastníka ze všech 
absolvovaných testů. 

 

Tabulka 5 Počet pokusů při závěrečném testu cílové skupiny I 

Počet pokusů Frekvence 

1 662 

2 134 

3 26 

4 5 

Součet 826 

Průměrný počet pokusů 1,24 

Medián počtu pokusů 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. Jaký byl dopad na vnitřní procesy organizace? Jaké procesy byly zavedeny? Došlo 

k efektivnějšímu řízení lidských zdrojů? 

Ukazatele Identifikované zamýšlené dopady do procesů organizace 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Interní databáze 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Vyhodnocování vývoje organizace 

Nejvýraznější dopad projektu lze pozorovat u organizací, jež se zapojily i do dobrovolné 

části, v níž mentor projektu pomáhal s rozvojem, případně nastavením procesů prevence a 

eliminace násilí. U těchto organizací došlo k faktickým změnám po formální, procesní i 

praktické stránce. Organizace nejčastěji přistupovaly k revizi etického kodexu a 

implementovaly do svých procesů dokumenty zabývající se krizovým řízením, často také 

zřizovaly schránky důvěry. Závěry rozhovorů naznačují pocit zlepšení řešení této oblasti a 

potažmo zefektivněná řízení lidských zdrojů. U ostatních zapojených organizací došlo 

zejména k podpoře antišikanózního klimatu, jakožto klíčového stavebního kamene 

prevence výskytu šikany, ovšem k faktickým formální změnám ve většině případů 

přistoupeno nebylo. V těchto organizacích panoval častěji pocit, že násilí na pracovišti není 

problémem daného úřadu a stačí o něm být pouze informován, ne jej přímo formálně 

řešit. 

Zájem více prohloubit svou připravenost na výskyt a řešení patologických jevů na pracovišti 

projevilo 15 organizací, ve 14 z nich byla implementace úspěšně dokončena12. Tabulka níže 

shrnuje nejčastěji zaváděná opatření. První příčky obsadila opatření revize etických kodexů a 

využití materiálů připravených metodiky projektu k úspěšnému krizovému řízení: Manuál 

krizového řízení, Specifika při krizovém řízení a formulář sebehodnocení zaměstnance – 

vedoucího/řadového. 

Velmi častým opatřením (nově zavedlo 6 ze 14 organizací) bylo také zřízení schránek důvěry 

pro zaměstnance. Toto opatření spolu s etickým kodexem patří také k nejrozšířenějším 

systémovým opatřením v organizacích veřejné správy vůbec, a proto je již některé 

organizace zavedeny měly. 

Další opatření již byla individuální a vyplývala z potřeb dané organizace. Za zmínku stojí 

otevření dialogu s odborovou organizací, realizace dotazníkového šetření mapujícím klima na 

pracovišti či zavedení pravidelného školení orientovaného přímo na téma prevence a 

eliminace násilí na pracovištích. Jedna ze zapojených organizací dokonce zřídila krizové 

konzilium. 

 

 
12Důvodem, jak je podrobně popsáno v Závěrečné zprávě z procesní evaluace, bylo posunutí harmonogramu, 
kdy se s ohledem na epidemiologickou situaci na podzim 2020 nepodařilo uskutečnit v dané organizaci všechna 
plánovaná opatření. 
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Tabulka 6 Přehled implementovaných opatření 

Implementované opatření 
Počet 
úřadů z 14 
možných 

Revize etického kodexu 14 

Využívání Manuálu krizového řízení 14 

Využívání materiálu Specifika při krizovém řízení 14 

Využívání nového formuláře „sebehodnocení zaměstnance – 
vedoucího/řadového“ 

12 

Zřízení schránky důvěry 6 

Využívání Pracovního sešitu – praktický trénink krizového řízení 3 

Podpora stávajících benefitů a systému odměňování zaměstnanců 2 

Provedení dotazníkového šetření klimatu na pracovišti 1 

Dialog s odborovou organizací za účelem zavedení antimobbingových 
opatření 

1 

Podpora cíleného vzdělávání v oblasti prevence a eliminace násilí 1 

Klíčoví zaměstnanci prošli školením na téma „adaptace nového zaměstnance“ 1 

Využívání revidovaného adaptačního plánu 1 

Doporučení zaměstnancům dodržovat úřední hodiny jako prevenci před 
násilím ze strany klientů 

1 

Zřízení krizového konzilia 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Řazeno od nejčastěji implementovaného opatření. 

Výše představený výčet zavedených změn obsahuje opatření, jež jsou v praxi ověřená, 

obecně považována za účinná a zefektivňující řízení lidských zdrojů. I samotný fakt, že 

organizace vstupovaly do této intenzivnější části projektové intervence dobrovolně, 

napovídá jejich zvýšené snaze, aby byla oblast násilí na pracovišti dlouhodobě správně 

řešena i v budoucnu. Samozřejmě účinnost opatření na zefektivnění procesů by bylo vhodné 

doplnit ještě prozkoumáním situace úřadů a jejich přístupu v praxi (ideálně řešení přímo 

výskytu šikany) s alespoň ročním odstupem, to bohužel projekt neumožňuje. Dalším zdrojem 

informací, jež mohou poskytnout zhodnocení efektivity, představují hloubkové rozhovory. 

Zaměstnanci aktivních organizací (zejména pak personalisté) v rozhovorech vyjadřovali 

častěji pocit zefektivnění při řešení předmětné oblasti. 

„Víme, na co se zaměřit, jak při řešení postupovat, případně na koho se obrátit.“ 

„Mám pocit většího zájmu o zaměstnance v této oblasti ze strany zaměstnavatele.“ 

„Je zde nastaven systém hodnocení a doufám tedy, že bude pracovníky více 

motivovat. To tu nikdy nebylo. Tedy se domnívám, že osobní pohovor tváří v tvář 

s vedoucím pracovníkem je vítán.“ 
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Z rozhovorů se zaměstnanci z aktivnějších organizací vyplývá, že všichni pozorují výraznou 

změnu v klimatu a vnímání šikany jako takové.13 

V organizacích, které se zapojily pouze do části rozvíjející kompetence zaměstnanců 

prostřednictvím školení, ve většině případů nedošlo k formálním změnám nastavených 

procesů. Jak naznačují rozhovory, většina zaměstnanců si není vědoma žádné změny 

v oblasti systémového řešení šikany na pracovišti. 

„Vůbec žádné změny nepozoruji, nebo o nich nevím.“ 

I v těchto organizacích však pozorujeme pocit výrazné změny ve vnímání tématu šikany14. 

Evaluační rozhovory naznačují u těchto organizací zvýšenou míru víry, že se téma šikany 

v jejich pracovním prostředí nevyskytuje a vyskytovat se pravděpodobně ani nebude. 

„Na našem pracovišti nebyla šikana nikdy zaznamenána. Přesto se domnívám, že 

informace jsou velmi důležité jak pro pracovní, tak pro osobní prostředí. Máme tak šanci 

řešit situaci již na samém počátku, kdyby se vyskytla.“ 

6. Došlo k podpoře antišikanózního klimatu v organizacích? 

Ukazatele Míra rozvoje antišikanózního klimatu v organizacích 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Vyhodnocování vývoje organizace 

Projekt přispěl k rozvoji antišikanózního klimatu na pracovištích ve většině zapojených 

organizací, dotázaní se shodují na tom, že projekt přinesl otevření doposud neřešeného 

tématu a na pracovištích probíhaly nové diskuse. Vyšší míra změny je respondenty 

pociťována u organizací, jež také přistoupily k faktickým formálním změnám procesů 

v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích.  

Většina dotázaných respondentů pozorovala s příchodem projektu a během jeho realizace 

změnu v klimatu na pracovišti. Nově se v interních diskusích objevilo téma šikany, jak mohou 

ilustrovat například následující citace: 

„Určitě to mělo vliv, na zaměstnance to má vliv a zcela určitě je ovlivněno pracovní 

klima.“ 

„O šikaně se mnohem více mluví, proběhla nějaká školení a semináře.“ 

„Určitě spontánně ovlivní vnitřní klima, když ne vědomě, tak podvědomě.“ 

V organizacích, které přistoupily k zavedení antimobbingových opatření, respondenti kromě 

širší diskuse pozorovali také změny v přístupu vedení, případně v komunikaci mezi 

odděleními.  

„Na někom pozoruji změny (je vstřícnější), ale u někoho ne.“ 

 
13 Této oblasti se více věnuje následující bod č. 6. 
14 Více popsáno v následujícím bodě č. 6. 
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Někteří pozorovali změny i na individuální rovině. 

„Ano, pozoruji systémové změny ve větší komunikaci na celém úřadu.“ 

 

7. Došlo k upscalingu mezi další zaměstnance? 

Ukazatele Míra upscalingu 

Zdroj dat Zaměstnanci VS bez intervence 

Metoda sběru dat Hloubkové rozhovory 

Z hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří se neúčastnili školení, vyplývá, že ve 

většině zapojených úřadů došlo k upscalingu základních informací o násilí na pracovištích a 

docházelo k otevírání tématu šikany na pracovištích v rámci interních diskusí.  

„Určitě, na zaměstnance to má vliv a zcela určitě je ovlivněno pracovní klima.“ 

„Mluví se o tom, proběhla nějaká školení a semináře.“ 

Všichni dotazovaní o existenci projektu i o jeho záměru věděli, ve většině aktivně zapojených 

organizací došlo k vystavení informací o tematice prostřednictvím intranetu, šířily se 

informace o tom, kam a na koho se lidé mohou v případě potřeby obrátit. Samotné výstupy 

projektu (míněno příručka pro zaměstnance, informace o webu atd.) pak byly na intranetech 

dostupné velmi sporadicky, o jejich existenci se spíše nevědělo. Většina dotazovaných 

vyjadřovala touhu po možnosti zapojení se do školení, která v některých případech vyznívala 

i částečně jako kritika projektu, neboť ten větší zapojení účastníků neumožňoval. 

„Mám pocit, že se příliš informací mezi ostatní zaměstnance nedostalo, a proto bych 

byla ráda, kdyby měl možnost ty informace získat úplně každý zaměstnanec.“ 

„Osobně se domnívám, že by tímto školením měli projít všichni zaměstnanci, protože 

je to jistě přínosné nejen pro pracovní činnost, ale celkově pro život a pro všechny. 

Šikana je celkově velmi rozšířená, a to jak psychická, tak fyzická, tedy dle mého názoru 

by toto školení nikomu neuškodilo.“ 

Upscaling je často chápán obecně jako šíření myšlenky či řešení projektu i mimo zapojené 

organizace, mezi širší veřejnost veřejné správy. Projekt samotný je nastaven tak, aby bylo 

možné vzdělávání samostatně replikovat. S ohledem na převyšující poptávku, jak mezi 

organizacemi veřejné správy, tak uvnitř organizací samotných, lze usuzovat, že se školicí 

výstupy budou dále používat i po skočení projektu. Z evaluace vyplynulo, že největší 

potenciál zasáhnout i tuto širší skupinu má z výstupů web www.dustojnepracovniste.cz, 

který napomáhal k šíření informací o problematice díky tomu, že obsahuje nejen výstupy 

projektu, ale také zestručněné informace ze školení. Návštěvnost webu předčila očekávání 

realizátorů a jistě jej navštívila i část uživatelů nezapojených do projektu. Bohužel žádná další 

data, kterými by bylo možné popsat šíření informací mezi celým spektrem zaměstnanců 

veřejné správy, nebylo v rámci evaluace možné zajistit.  

 

http://www.dustojnepracovniste.cz/
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8. Jaký je dopad projektu na efektivitu při výkonu kontrolní činnosti SÚIP v předmětné 

oblasti? 

Ukazatele Identifikované dopady na výkon kontrolní činnosti SÚIP 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Pozorování 
Hloubkové rozhovory 

Závěry evaluace ukazují, že bylo plně dosaženo cíle projektu, tedy zvýšení kompetencí 

cílové skupiny II v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. Subjektivní 

hodnocení dopadů projektu inspektory SÚIP dokládá, že díky projektu došlo k zefektivnění 

výkonu kontrolní činností SÚIP při šetření možného výskytu násilí na pracovištích a 

potažmo zlepšení systémového nastavení této oblasti. Ke zhodnocení efektivity na tzv. 

tvrdých datech15 však bohužel nebylo možno přistoupit, neboť rozvoj kompetencí pracovníků 

cílové skupiny II byl ukončen až na samém konci realizace projektu16a data s dostatečným 

odstupem od intervence projektu tak nebyla dostupná. 

Tabulka 7 Výsledky testování cílové skupiny II 

Počet dosažených bodů  
(z 10 možných) 

Počet účastníků před 
školením 

Počet účastníků po školení 

10 2 26 

9 7 4 

8 13 3 

7 11 - 

 Před školením Po školení 

Průměrná hodnota 8 9,7 

Celkem účastníků 33 33 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Zeleně je označen signifikantně vyšší průměr bodů dosažených v testu na 1% hladině 

významnosti, použit byl párový t-test. 
 

Zvýšení kompetencí cílové skupiny II dokládají výsledky testů, realizovaných před a po 

skončení školení17. Výsledky shrnuje tabulka č. 2, která ukazuje, že po skončení prezenčního 

školení dosáhla cílová skupina výrazně lepšího výsledku. Oporu pro tvrzení, že došlo 

k prohloubení znalostí, lze vidět také v hloubkových rozhovorech, kde respondenti 

zdůrazňovali především rozšíření znalostí v oblasti typologie šikany či pomoc v samotné 

definici toho, co lze za násilí na pracovišti považovat. 

 
15 Míněno zejména počet kontrol, jejich výsledky, stejně jako hodnocení kontrolní činnosti kanceláří Veřejného 
ochránce práv. 
1616 Důvodem, jak je podrobně popsáno v Závěrečné zprávě z procesní evaluace, bylo posunutí harmonogramu, 
kdy se s ohledem na neočekávanou epidemiologickou situaci na jaře roku 2020 velmi posunula realizace 
mentoringu inspektorů SÚIP. 
17 Metoda testování je podrobně popsána v kapitole 3.4.2., plné znění testů je součástí přílohy č. 7 a 8. 
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„Nejvíce mi to dalo myšlenkově, hlavně je to problém zaměstnavatele, ne SÚIP, ale je 

třeba ho řešit. Charakteristiky bosser/mobber byly velmi přínosné.“ 

„Dozvěděli jsme se, co je třeba doložit, abychom to vůbec za šikanu, resp. diskriminaci 

či nerovné zacházení, mohli uznat. Toto dokladování bylo pro mě největším 

přínosem.“ 

Z rozhovorů i samotného pozorování jasně vyplývá, že inspektoři své nové poznatky a 

znalosti ze školení, ale především z mentoringu, přímo přenesli do praxe. Využívali od 

mentorů poskytnuté materiály (specializované dotazníky, inventury násilí na pracovišti 

apod.). Výrazný vliv na efektivitu kontrol měl také pro inspektory nově připravený 

dotazník, který používají při dotazování kontrolního vzorku osob. Přítomnost mentorů u 

šetření pak byla nejpozitivněji hodnocená intervence projektu, pro všechny představovala 

největší zdroj informací a rad, jak k problematice při šetření prakticky přistoupit. 

„Strašně mi to pomohlo, je skvělé, když jsou u šetření dvě osoby. Mentor mi velmi 

pomohl s utvořením si úsudku. Měla jsem pocit o hodně větší jistoty. Mentor byl 

přítomen na mém vůbec prvním šetření sexuálního násilí a velmi mi pomohl, 

předpřipravil pro mě otázky na toto téma a zvládli jsme to citlivě prošetřit. Nyní je 

budu užívat jako základ i dál. Jsem šťastná, že jsem se do projektu mohla zapojit.“ 

Závěry rozhovorů také ukazují, že inspektoři zařadili výstupy projektu (web, příručku a její 

přílohy) do své práce při vyšetřování případů spojených s násilím na pracovišti systémově. 

Nejvíce pak využívají samotný web, kde naleznou jak příručky, tak informace pro rychlou 

orientaci v problematice. 

„Skvělé je zpracování ‚Dvanáctera bez šikany‘ (budu to doporučovat). Také se těším, 

až budeme mít na webu i postup, jak šikanu řešit, protože také z toho budu čerpat.“ 

 

9. Jaký je dopad projektu na systémové nastavení oblasti? 

Ukazatele Identifikované dopady na systémové nastavení oblasti 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 
Zástupci partnerů projektu 

Metoda sběru dat Hloubkové rozhovory 

Dopad projektu na systémové nastavení oblasti prevence a eliminace násilí na pracovišti 

lze sledovat ve dvojí rovině. Jednak došlo k rozšíření znalostí v této doposud opomíjené 

oblasti u systémových pracovníků, kteří prošli školením a také obdrželi materiály shrnující 

nejdůležitější poznatky projektu jako podklad pro svou další činnost. Dále také došlo ke 

změně procesů v represivní a poradenské části systému, který je v českém prostředí 

prezentován zejména Státním úřadem inspekce práce. Bohužel zhodnocení dalších 

faktických dopadů (například legislativní změny) nebylo možné s ohledem na délku trvání 

projektu provést. 
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Jak podrobně popisují analytické výstupy projektu18, v České republice není v současnosti 

nastaven plně funkční systém prevence a eliminace násilí na pracovištích. Šikana je chápána 

jako součást nebo jednání blízké právnímu institutu zneužití (subjektivního) výkonu práva, v 

praxi se využívá zúžené optiky, kdy se na šikanu/násilí/patologické jevy nahlíží 

prostřednictvím antidiskriminačního zákona. Takovýto přístup v důsledku znamená, že oběť 

se může bránit pouze v těch případech, kdy činnost mobbera splňuje podmínky vymezených 

diskriminačních důvodů či nerovného zacházení, ostatní šikanózní aktivity jsou v šedé 

nepostihnutelné zóně. 

Mezi nejvýznamnější aktéry v předmětné oblasti patří Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR, Státní úřad inspekce práce, Veřejný ochránce práv a z oblasti nestátních neziskových 

organizací Mobbing free institut, z.ú. Projekt všechny tyto aktéry spojil, všichni se také 

zejména poradensky a oponentsky podíleli na vytvoření školení a příruček. Připomeňme 

jejich systémovou roli. Vyjma SÚIP se všechny organizace výlučně zaměřují na prevenci 

prostřednictvím vzdělávání, poradenství a osvěty tématu šikany na pracovišti. V rámci 

projektu proběhlo proškolení systémových pracovníků, všem byla předána aktuální data o 

situaci i potřebná doporučení pro další rozvoj oblasti. Bohužel evaluace projektu již 

neumožňuje sledovat vývoj této oblasti post-projektově. Můžeme tak pouze věřit, že 

systémoví pracovníci budou v této oblasti dále konat. 

SÚIP se také věnuje poradenství a osvětě tématu a vyjma těchto aktivit může 

v odůvodněných případech ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu. 

Kontrola se však může v rámci prováděných kontrol pohybovat pouze v oblasti platné právní 

úpravy, tedy zkoumá situace prostřednictvím antidiskriminačního zákona. Evaluace dokládá, 

že projekt výrazně napomohl k efektivnější činnosti inspektorů díky jejich proškolení a 

především díky intenzivnímu mentoringu. Byly vytvořeny a poskytnuty materiály, které 

významně napomáhají a zjednodušují jejich práci jak v poradenské, tak kontrolní činnosti 

této oblasti. 

V České republice doposud neexistuje žádný systém rozvoje kompetencí v oblasti prevence a 

eliminace násilí na pracovištích. Obecně panuje velmi nízké povědomí o tom, co je a není 

diskriminace či šikana, stejně tak většina zaměstnanců není seznámena s tím, které aktivity, 

informace a důkazy jsou právně relevantní. Protože právě znalost problematiky je 

nejefektivnějším z možných preventivních opatření, je více než vhodné, že se stát snaží 

věnovat osvětě pozornost alespoň prostřednictvím projektů spolufinancovaných 

z evropských fondů. Projekt důstojné pracoviště ve veřejné správě přispěl k nastavení 

systému rozvoje kompetencí pro pracovníky veřejné správy nejen tím, že část těchto 

pracovníků v dané oblasti proškolil, ale především vytvořením komplexního vzdělávacího 

plánu, který může být využit po skončení projektu jakýmkoliv dalším subjektem se zájmem o 

tuto problematiku.  

Realizace projektu odhalila mnoho oblastí, kterým by bylo vhodné se věnovat. Mezi 

nejdůležitější doporučení pro rozvoj v oblasti prevence a eliminace násilí lze zařadit: 

 
18 Pro podrobnější vhled do situace v ČR zejména doporučujeme přečíst výstup projektu Komparační analýza o 
systému ochrany před násilím na pracovišti v ČR (autorkami jsou Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D. a 
Mgr. Adéla Vobořilová). 
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• Rozsáhlá informační kampaň, která pomůže obětem diskriminace či šikany lépe se 

orientovat v problematice, zejména pak v právní úpravě a judikatuře. Kampaň by 

měla být zaměřena na všechny skupiny pracovníků s důrazem na rizikové skupiny – 

ženy, osoby s nižší úrovní vzdělání, nejmladší věkové kategorie. 

• Rozšíření znalostí zaměstnanců, cílit na osvojení schopností identifikovat klíčové 

informace, jakož i vysvětlení možností zlepšení individuální důkazní situace. 

S pokrokem v technice lze významně zvýšit šance zaměstnance na úspěch 

v případném sporu, bude-li pečlivě chránit svá práva. 

• Zvýšení kompetencí klíčových aktérů. Zejména se nabízí švédská cesta: 

o Významně posílit úlohu ombudsmana, jenž může v případě nutnosti také 

zastupovat oběť při soudním řízení. 

o Zvýšit možnosti SÚIP při kontrolách (rozšíření „vyšetřovacích nástrojů“) spolu 

s šíří sankcí, jež mohou v případě pochybení na straně zaměstnavatele 

uplatnit. 

o Možnost zastupovat oběť při soudním řízení prostřednictvím odborů. 

• Po vzoru Švédska zavést osvojení povinného pensa základních znalostí jako součástí 

vzdělávání každého pracovníka. 

• Lépe legislativně definovat šikanu/patologické jevy na pracovišti v zákoníku práce, 

aby nebylo nutné nahlížet na problematiku pouze optikou diskriminace. 

• Změnu v dokazování – obrácené důkazní břemeno ležící na mobberovi, nikoliv oběti. 

• Osvětu v problematice adaptace nových zaměstnanců. 

• Řízení lidských zdrojů zejména ve státním sektoru. 
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Závěr 
Dopadová evaluace ukázala, že projekt naplnil svůj záměr zavést a otestovat systém rozvoje 

kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti 

prostřednictvím inovativního konceptu důstojného pracoviště. Ve všech oblastech, ve 

kterých byl předpokládán bezprostřední dopad, konkrétně zvýšení odborné znalosti v oblasti 

prevence a eliminace násilí na pracovištích obou cílových skupin a zavedení systémů a 

procesů prevence a eliminace násilí na pracovištích v organizacích, byly prokázány změny 

díky intervenci projektu. 

Identifikované nezamýšlené dopady projektu byly pozitivní povahy. Prvním dopadem bylo 

vyvolání větší poptávky po kurzech, než realizační tým při tvorbě projektu očekával. Druhým 

bylo výrazně vyšší spoléhání se cílových skupin na web www.dustojnepracoviste.cz, který byl 

z jejich strany vnímán jako hlavní a nejužitečnější výstup projektu. 

Negativní dopady jsou spojeny s reflexí rozvoje kompetencí ze strany cílové skupiny I. Za 

prvé, někteří účastníci zažívali po absolvování prvního e-learningu pocity úzkosti způsobené 

závažností tématu, za druhé, na konci školení pociťovala část účastníků školení informační 

zahlcenost. 

Evaluace projektu bohužel nepřinesla prokázání odvozených dopadů projektu na tvrdších 

datech získaných s dostatečným odstupem od intervence projektu, dostupné byly pouze 

závěry z kvalitativních analýz. Proto je průkaznost zjištění slabší, přesto viditelná. Při pohledu 

na změny na úrovni zapojených organizací byl indikován vliv projektu na rozvoj 

antišikanózního klimatu i upscalingu zejména díky otevření četných diskusí na téma šikany na 

zapojených pracovištích. Organizace, jež přistoupily k implementaci systémových změn 

prevence a eliminace násilí na svých pracovištích, zaváděly taková opatření, jež jsou v praxi 

ověřená a obecně považována za účinná a zefektivňující řízení lidských zdrojů. Projekt 

napomohl k efektivnějšímu vzdělávání v předmětné oblasti, v několika ze zapojených 

organizací bylo dokonce přistoupeno k zavedení pravidelného vzdělávání v oblasti prevence 

a eliminace násilí na pracovištích. 

Dopad projektu do systémového nastavení oblasti lze pozorovat ve dvojí rovině. Za prvé, 

došlo k rozšíření znalostí o této doposud opomíjené oblasti u systémových pracovníků, a to 

prostřednictvím školení, ale také poskytnutím analytických materiálů. Za druhé, došlo ke 

změně procesů v represivní a poradenské části systému, který je v českém prostředí 

prezentován Státním úřadem inspekce práce. 

Jak ukazuje evaluace, lze navzdory pozitivnímu vlivu projektu pozorovat v doposud nepříliš 

rozvinutém systému prevence a eliminace násilí na pracovištích nedostatky, jimž by se bylo 

vhodné věnovat po jeho ukončení, ať už v rámci dalších projektů financovaných 

z relevantního evropského dotačního fondu, nebo přímým zařazením dané agendy do 

činnosti některých z významných aktérů (MPSV, SÚIP, VOP). Témata, kterým by bylo vhodné 

se dále věnovat, jsou: 

• Na pracovištích přetrvává absence osob, jež mají téma prevence a eliminace 

patologických jevů na starost. Je tak třeba aktivně podporovat jejich ustanovování a 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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etablování na pracovištích nejen veřejné správy. Může se jednat o ombudsmany, 

peer pracovníky či důvěrníky, kteří budou mít svou činnost zařazenou mezi běžnou 

agendu výkonu své stávající práce a budou nositeli a případně i řešiteli prevence a 

eliminace násilí na pracovištích. 

• Zajistit informační podporu pro osoby, jež se v každodenní praxi mají věnovat řešení 

vztahové patologie. Panuje jak nedostatek podkladů, tak i podpůrných materiálů. 

• Zajistit odbornou pomoc obětem šikany / oznamovatelům. 

• Přetrvává markantní nedostatek expertních znalostí z oblasti krizové intervence 

v oblasti vztahové patologie, řešení šikany a psychologické pomoci. Pracovníci, jež se 

věnují dalšímu šíření znalostí prevence a eliminace patologických jevů, taktéž bojují 

s nulovými zkušenosti s pedagogickou činností. 

• Vytvořit podpůrné, široce dostupné (ideálně online) prostředí, v němž by mohly být 

jednotlivé případy šikany (anonymně) řešeny. 

• Nízká schopnost zaměstnanců veřejné správy úspěšně se vypořádat s krizovými 

aspekty při výkonu své práce, jež jsou úzce spojeny s výskytem vztahové patologie 

(např. tlak veřejnosti, která je stále útočnější, stres a šikana v rámci interních vztahů). 

• Potřeba osvětové činnosti mezi obecnou pracovní veřejností, aby byly znalosti 

prevence i řešení šikany běžnou součástí znalostí pracovníků v České republice. 
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Příloha č. 1 Scénář rozhovoru se zaměstnanci veřejné správy 

bez intervence 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 
 
Na úvod se dle dané situace představit, případně představit i projekt. Smyslem rozhovoru je 
zhodnotit působení projektu v dané organizaci. Na úvod připojit ujištění: „Prosím, nebojte se 
být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je pro nás velmi přínosný a pomůže nám pochopit 
skutečné dopady projektu.“ 
 
Jak byste celkově zhodnotil/a působení projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě na 
Vaši organizaci? Všiml/a jste si nějakých změn? 
 
 
 
Lze pozorovat ve Vaší organizaci nový přistup k řešení šikany? Například zavedení nějakých 
nových forem prevence/řešení šikany? Jak to u Vás fungovalo předtím a nyní po projektu? 
 
 
 
Máte pocit změny v přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů ve Vaší organizaci? 
 
 
 
Máte pocit, že se informace o tom jak řešit a předcházet šikaně rozšířily i mezi zaměstnance, 
kteří se přímo projektu neúčastnili? 
 
 
 
Obdržel/a jste nebo víte kde najít materiály či příručky jak řešit a přistupovat k šikaně? 
 
 
 
Když se na závěr ještě jednou zamyslíte nad působením projektu ve Vaší organizaci, máte 
pocit, že ji projekt nějakým způsobem ovlivnil? Co dobrého či špatného přinesl? 
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Napadá Vás ještě něco dalšího, co by mělo v souvislosti s projektem Důstojné pracoviště ve 
VS zaznít? 
 
 

Příloha č. 2 Scénář rozhovorů se zástupci SÚIP 
 

Smyslem rozhovoru je zhodnotit přínos projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě. 
Prosím, nebojte se být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je pro nás velmi přínosný a 
pomůže nám pochopit skutečné dopady projektu. 
 

Datum  

Mentor  

 

Jak byste celkově zhodnotil/a působení projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě 
na Vás, na Vaše vědomosti a schopnosti řešit případy spojené se šikanou resp. 
diskriminací? Došlo k nějaké změně? 
 
Zaměřit se na změny v procesu realizace kontroly 
 
 
 

Prosím, zkuste třemi slovy popsat projekt Důstojné pracoviště ve VS. 
 
 
 

Prosím, ohodnoťte z hlediska přínosu následující: 

• E-learning 

• Webinář  

• Školení 

• Přítomnost u šetření diskriminace na pracovišti 

• Výstupy, resp. příručky a webové stránky 
 
U každého prosím vysvětlete, proč takto hodnotíte. 
 
 
 

Napadá Vás ještě něco dalšího, co by mělo v souvislosti s projektem Důstojné pracoviště 
ve VS zaznít? 
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Příloha č. 3 Scénář rozhovorů s cílovou skupinou I 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 

Smyslem rozhovoru je zhodnotit působení projektu. Na úvod připojit ujištění: „Prosím, 
nebojte se být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je pro nás velmi přínosný a pomůže nám 
pochopit skutečné dopady projektu.“ 
 
Jak byste celkově zhodnotil/a působení projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě na 

Vás, na Vaše vědomosti a schopnosti řešit šikanu? Došlo k nějaké změně? 

 

Prosím, zkuste třemi slovy popsat projekt Důstojné pracoviště ve VS. 

 

Lze pozorovat ve Vaší organizaci nový přistup k řešení šikany? Například zavedení nějakých 

nových forem prevence/řešení šikany nebo jen samotná podpora antišikanózního klimatu?  

Doptat se na formy prevence a řešení, rozvoj kompetencí zaměstnanců VS. 

 

Napadá Vás ještě něco dalšího, co by mělo v souvislosti s projektem Důstojné pracoviště ve 

VS zaznít? 

 

 

Příloha č. 4 Scénář rozhovorů s partnery projektu 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

SÚIP/VOP 
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Smyslem rozhovoru je zhodnotit působení projektu. Na úvod připojit ujištění: „Prosím, 
nebojte se být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je pro nás velmi přínosný a pomůže nám 
pochopit skutečné dopady projektu.“ 
 
Jak byste celkově zhodnotil/a působení projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě? 
Všiml/a jste si nějakých změn? 
 

 

Pozorujete nějaké změny v systémovém nastavení řešení této problematiky? 
 

 

Kam myslíte, že se bude situace v oblasti šikany na pracovišti dále vyvíjet? Jakým směrem 

vývoj očekáváte? Které oblasti by se měly systémově řešit?  

 

 
Napadá Vás ještě něco dalšího, co by mělo v souvislosti s projektem Důstojné pracoviště ve 
VS zaznít? 
 

Příloha č. 5 Plán pozorování při výkonu kontrolní činnosti 

inspektorů SÚIP 
 

Datum  

Místo  

Pozorování provedl  

Mentor  

 

Co s sebou: 

• Něco na psaní poznámek 

 

Na co se zaměřit: 

 

Využití nově nabytých znalostí ze školení a výstupů 

• Využívají při kontrole nové nástroje (dotazníky, inventuru útoků apod.)? 

• Je délka školení vhodně nastavená, je dodržován harmonogram? 

• Používají či čerpají v rámci práce či přípravy z příručky nebo webové stránky 

projektu? 



 

39 
 

Jaký má dopad na činnost přítomnost mentora 

• Zapojuje se mentor do šetření? 

• Mají inspektoři otázky na mentora? 

• Co mentor inspektorům poskytl 

o V přípravné fázi: komunikace, podklady 

o V hodnotící fázi: doporučení či další podklady 

 

Příloha č. 6 Dotazník pro cílovou skupinu I 
 

Smyslem dotazování je zhodnotit působení projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě 
ve Vaší organizaci. Prosím, nebojte se být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je pro nás 
velmi přínosný a pomůže nám pochopit skutečné dopady projektu. 
 

PROSÍM, PIŠTE HŮLKOVÝM PÍSMEM. 

Datum  
 

Místo  
 

Školitel  
 

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 

Jak byste celkově zhodnotil/a působení projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě 
na Vás, na Vaše vědomosti a schopnosti řešit šikanu? Došlo k nějaké změně? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosím, zkuste třemi slovy popsat projekt Důstojné pracoviště ve VS. 
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Lze pozorovat ve Vaší organizaci nový přistup k řešení šikany? Například zavedení nějakých 
nových forem prevence/řešení šikany nebo jen samotná podpora antišikanózního 
klimatu?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Napadá Vás ještě něco dalšího, co by mělo v souvislosti s projektem Důstojné pracoviště 
ve VS zaznít? 
 
 
 

 
 

 

Příloha č. 7 Testové otázky pro cílovou skupinu II před 

školením 
Zeleně je označena správná odpověď. 

 

1) Přeložení zaměstnance, který poukázal na patologické jevy na pracovišti, znamená:  

 

A. Situace na daném pracovišti eskaluje, a tudíž může být zaměstnanec svým 

zaměstnavatelem přeložen kdykoliv a kamkoliv si zaměstnavatel určí. 

B. V případě, že zaměstnanec sám o přeložení žádá, musí mu zaměstnavatel vyhovět 

dle jeho požadavků. 

C. Znatelnou újmu pro zaměstnance, pokud tak bylo učiněno bez ohledu na jeho 

vůli. 

 

2) Zaměstnavatel je v souvislosti s bezpečným a zdraví neohrožujícím pracovním 

prostředím a pracovními podmínkami: 

A. Povinen vyhledávat a předvídat „rizika“, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a přijímat 

opatření k jejich eliminaci nebo úplnému odstranění. 

B. Namátkově vyhledávat „rizika“, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření 

k jejich eliminaci nebo úplnému odstranění. 

C. Přenést odpovědnost na zaměstnance. 
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3) Cílem intervence inspektora s obětí je:  

A. Odhalit a vyřešit, proč se mobber k oběti chová tak, jak se chová. 

B. Rozpoznání krizového podnětu a individuálního dynamického kontextu, strategie 

řešení, pomocné testování reality, posílení potřebných dovedností, identifikace 

obranných mechanismů a práce s nimi. Snížení důsledků vztahové patologie. 

C. Rozpoznat, proč se zhoršilo klima na pracovišti. 

 

4) Mezi preventivní antimobbingová opatření nepatří: 

 

A. Vytváření vhodné firemní kultury. 

B. Nastavení jasných komunikačních pravidel. 

C. Informování kolegů o iniciátorech mobbingu. 

  

5) Nejčastěji jsou mobbingu vystavováni:  

 

A. Děti do 15 let. 

B. Ženy nad 42 let. 

C. Muži pod 25 let. 

 

6) V případě zjištění mobbingu budu postupovat:  

  

A. Aktivně se k situaci postavím a budu ji sám řešit.  

B. Nejdříve zmapuji situaci, písemně ji zaznamenám a pak se obrátím na vedení či 

další vhodné subjekty podle závažnosti situace. 

C. Obrátím se nejdříve na kolegy, se kterými se společně domluvíme na spolupráci a 

společně budeme proti mobbingu a mobberovi aktivně bojovat. 

 

7) K čemu neslouží inventura útoků: 

 

A. K shromažďování důkazních materiálů a rozpoznání šikany. 

B. K tomu, aby byla v plné své podobě předána ihned vedení organizace, která 

situaci vyřeší. 

C. K zjištění rozsahu, příčin a důsledků vztahové patologie. 

  

8) Při vztahovém auditu předáváme dotazníky:  

 

A. Přímo vedení, kde si inspektor dotazníky převezme. 

B. Komukoliv z kolegů, kteří pak dotazníky předají či vyhodnotí. 
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C. Osobně či poštou do rukou inspektora či úřadu SÚIP. 

 

9) Intervence s aktéry mobbingu v rámci kontrol SÚIP slouží:  

 

A. Ke zjištění co nejvíce objektivních informací a pojmenování konkrétních 

kontrolních záležitostí. 

B. K poskytnutí podpory oběti a kolegů na pracovišti. 

C. K poskytnutí podpory vedení. 

 

10) Při kontrole a vyplňování dotazníků SÚIP ke zjištění skutkové podstaty 

postupujeme: 

 

A. Necháváme vybrat osoby pro rozhovory a dotazníková šetření vedením 

organizace. 

B. Výběrem osoby k dotazníkovému šetření a rozhovorům přistupujeme sami čistě 

náhodně dle seznamu zaměstnanců. 

C. Přihlédneme k výpovědi obětí a zahrneme k dotazníkovému šetření a rozhovorům 

jmenované aktéry, otázky si inspektor připraví předem. 

 

Příloha č. 8 Testové otázky pro cílovou skupinu II po školení 
Zeleně je označena správná odpověď. 

 

11) Cílem poradenské intervence inspektora s obětí je:  

A. Odhalit a vyřešit, z jakého důvodu se mobber k oběti chová tak, jak se chová. 

B. Rozpoznání podnětu a poukázání na možnosti vedoucí k nejvhodnější eliminační 

strategii.  

C. Rozpoznat, proč se zhoršilo klima na pracovišti. 

 

12) Dlouhodobá šikana na pracovišti je obvykle: 

A. Záležitost interpersonální, vzniká především z konfliktů. 

B. Soukromá záležitost, kterou si mají vyřešit zaměstnanci mezi sebou, 

zaměstnavatele se netýká. 

C. Běžný pracovní jev objevující se na většině pracovišť. 

 

13) Zaměstnavatel je v souvislosti s bezpečným a zdraví neohrožujícím pracovním 

prostředím a pracovními podmínkami: 
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A. Povinen vyhledávat a předvídat „rizika“, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a přijímat 

opatření k jejich eliminaci nebo úplnému odstranění. 

B. Namátkově vyhledávat „rizika“, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření 

k jejich eliminaci nebo úplnému odstranění. 

C. Přenést odpovědnost na zaměstnance. 

 

14) Jaký je rozdíl mezi konziliem, etickou komisí a krizovým týmem? 

A. Žádný, etická komise a krizový tým jsou totéž. 

B. Konzilium řeší pouze zdravotní důsledky šikany na pracovišti, zatímco krizový tým 

nemá s řešením vztahové patologie co do činění, jen posuzuje. 

C. Krizový tým řeší interně šikanu v celé své komplexnosti, zatímco etická komise 

posuzuje na základě předložených informací krizového týmu celkovou situaci. 

 

15) Aby byla zachována objektivita, je třeba:  

A. Vyslechnout všechny zúčastněné strany, tj. mobbera, oběť, svědky, kolegy, 

vedení. 

B. Vyslechnout především oběť a svědky šikany. 

C. Vyslechnout především mobbera a nastavit mu jasné mantinely ze strany vedení. 

 

16) Deklarovanými právy Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod se může 

zaměstnanec spravedlnosti domáhat: 

A. Nikdy. 

B. Dle uvážení zaměstnavatele. 

C. Vždy. 

 

17) Při řešení konkrétního problému s nadřízeným má zaměstnanec právo: 

A. Jednání se bez omluvy neúčastnit. 

B. Zvolit si ve věci zmocněnce. 

C. Toto jednání zcela ignorovat. 

 

18) Mezi základní postupy interního šetření a řešení šikany patří: 

A. Výhradně následovat doporučení kontrolních orgánů, které jsou při kontrole 

zjištěny.  

B. Zavádět preventivní antimobbingová opatření na základě návrhů zaměstnanců. 

C. Nejdříve provést diagnostiku s analýzou pracovního prostředí a následně 

rozpracovat vhodné eliminační strategie a taktiky, dále zavést antimobbingová a 

preventivní opatření a průběžně situaci na pracovišti vyhodnocovat. 

 

19) Inspektor může v rámci šetření a řešení mobbingu působit také jako: 

A. Mediátor a supervizor. 

B. Poradce a kontrolní orgán. 
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C. Orgán správního řízení. 

 

20) Nezávislé poradenství ze strany inspektora může obsahovat: 

A. Pouze informování o kontrolním procesu a možnostech inspektora. 

B. Poradenství, jež může pomoci oběti či organizaci se v problematice více 

zorientovat a nasměrovat je k internímu šetření a řešení, které může následně 

pomoci s odhalením důkazů a celkově efektivnější kontrolou. 

C. Seznámení s kontrolním, antidiskriminačním, zákonem a další legislativou, jež jsou 

pro kontrolu zcela zásadní, a inspektor se pohybuje pouze v jeho rozmezích. 

Inspektor se nemůže zabývat měkkými dovednostmi a radit oběti, jak v rámci 

svého procesu postupovat a zjišťovat důkazní materiály. 

 


