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1. Úvod 
V průběhu projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ bude provedena procesní 
evaluace, jejímž cílem bude zhodnocení relevance cílů projektu a vhodnosti využití zvolených 
metod v rámci jednotlivých klíčových aktivit.  

Projekt usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné 

správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti prostřednictvím inovativního konceptu 

důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, 

profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a 

samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích.  

Projekt metodicky nastaví a zrealizuje 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. 

V rámci procesní evaluace bude zhodnocena realizace vzdělávacích aktivit vedoucí k rozvoji 
kompetencí:  

A) Řadových pracovníků, vedoucích pracovníků a personalistů organizačních složek 
státu, státních příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů (Cílová skupina I), 

B) Inspektorů práce SÚIP (Cílová skupina II). 

V rámci procesní evaluace také dojde k zhodnocení s využitím přístupů jednotlivých 
ověřovaných metod, které obsahují evaluační nástroje a principy, některých metod/nástrojů 
v projektu pro jejich případnou úpravu během realizace projektu. Procesní evaluace bude 
zajištěna interními zdroji realizátora.  

Procesní evaluace obsahuje následující fáze: 

a) Počáteční evaluace: 
Primárním cílem počáteční fáze procesní evaluace bude shromáždění dostatečného 
množství informací o efektivitě nastavení modelu rozvoje kompetencí v oblasti prevence 
násilí na pracovišti a doladění vybraného vzdělávacího programu.  

b) Průběžná evaluace: 

Půjde o vyhodnocení průběhu vzdělávání. Proběhne zde monitorovací návštěva 
odborníka z realizačního týmu. 

c) Finální evaluace: 

Cílem finální fáze procesní evaluace bude vyhodnotit nastavení obsahu, formy, průběhu a 

organizace školení vzdělávacího programu v každé vlně projektu. Toto vyhodnocení bude 

podkladem pro vytvoření Závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu.  

Výzkumný design procesní evaluace bude složen z kvantitativních a kvalitativních výzkumných 
metod. Bude zachován princip evaluační triangulace, jehož předností je vysoká spolehlivost 
výsledků. V rámci evaluace tak budou uplatněny: 

a) Kvantitativní metody: hodnoticí dotazník, test, webová statistika; 
b) Kvalitativní metody: hloubkové rozhovory, pozorování. 

Výzkumný plán procesní evaluace projektu obsahuje stručný popis procesu vzdělávání a 

evaluace, harmonogram procesní evaluace, popis jednotlivých výzkumných metod a 

evaluačního procesu. Tento dokument obsahuje popis procesní částí evaluace. Další část 

evaluace (dopadová) je popsaná  ve Výzkumném plánu evaluace dopadů projektu. 
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1.1. Proces vzdělávání v projektu 
Vzdělávání cílové skupiny I v oblasti ochrany před násilím na pracovišti proběhne v několika 

krocích. Každý z účastníků z jedné ze tří podskupin (personalisté, vedoucí pracovníci, řadoví 

pracovníci) projde sérií pěti organizovaných vzdělávacích aktivit (viz schéma níže). Vzdělávání 

zahájí e-learningový kurz, následovat bude první prezenční školení, druhý e-learningový kurz, 

druhé prezenční školení a povinný základ bude uzavřen společným workshopem. Po něm 

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 vedoucí a řadové pracovníky). Dle potřeb 

jednotlivých organizací a kapacit realizačního týmu budou všechny workshopy a část 

prezenčních školení, probíhat přímo v prostorách jednotlivých organizací, ostatní vzdělávací 

aktivity budou probíhat mimo pracoviště a budou se jich tak moci účastnit zástupci personalistů 

či vedoucích pracovníků z různých organizací.  

 

 

Zájemci ze spolupracujících organizací, nejčastěji personalisté či vedoucí pracovníci, budou 

moci nad rámec povinných vzdělávacích aktivit pokračovat ve vzdělávání formou mentoringu 

zaměřeného na pomoc při implementaci následných opatření, a to především v oblasti 

budoucího rozvoje znalostí zaměstnanců dané organizace. 

Celkem 30 inspektorů SÚIP projde intenzivním prezenčním školením v rozsahu dvou dnů. Na 

teoretické školení naváže praktické vzdělávání v terénu ve formě mentoringu. V závěru 

projektu proběhne také jednodenní školení pro metodiky SÚIP, odborné pracovníky sekcí 2 a 

4 MPSV a odborné pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Toto školení bude 

zaměřené zejména na přenos (metodických a analytických) výstupů projektu.  

1.2. Proces evaluace 
Aktivity procesní evaluace kopírují jednotlivé etapy projektu, respektive proces vzdělávání, 

které tvoří jádro projektu (schéma níže). U každé aktivity je sledován celý proces realizace, 

aby bylo možné v průběhu projektu reagovat na nedostatky a kontinuálně jim předcházet. 
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Evaluace začne s první aktivitou, tedy první vlnou e-learningu, který bude vyhodnocován 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Po prvním prezenčním školení proběhnou hloubkové 

rozhovory spolu s pozorováním průběhu školení, které budou doplněny hodnotícími dotazníky. 

Druhá vlna e-learningu a školení bude z hlediska procesní evaluace měřena stejně jako první. 

Workshopy budou vyhodnocovány prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Pokud budou 

zapojené instituce dále implementovat získané znalosti a dovednosti s pomocí realizačního 

týmu projektu bude proces těchto aktivit měřen skrze hloubkové rozhovory. Po celou dobu 

realizace projektu bude pečlivě sledováno naplňování indikátorů a bude věnována pozornost 

webové statistice. 

Evaluace procesů práce s cílovou skupinou II (inspektoři SÚIP) bude nastavena obdobně. V 

rámci prezenčních školení proběhnou hloubkové rozvory. Implementace bude vyhodnocována 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů a pozorování výkonu kontrolní činnosti inspektorů. 

Podrobný popis jednotlivých metod a technik obsahují následující kapitoly. 

 

 

 

1.3. Harmonogram 
 

Metoda 
Období 

sběru dat 

Výstup Datum 
finálního 
výstupu 

Tvorba vstupního 
evaluačního plánu 

8/17–2/18 
Vstupní evaluační zpráva – 
výzkumný plán procesní 
evaluace projektu 

2/18 

Hloubkové rozhovory po 1. 
e-learningu 

6/18–6/19 Evaluační shrnutí 6/19 

Hloubkové rozhovory po 1. 
školení 

9/18–9/19 Evaluační shrnutí 9/19 

Hodnotící dotazníky 9/18–9/19 Zpráva z výzkumu 9/19 



6 
 

Pozorování 9/18–9/19 Evaluační shrnutí 9/19 

Hloubkové rozhovory po 2. 
e-learningu 

12/18–8/19 Evaluační shrnutí 8/19 

Hloubkové rozhovory po 
školení SÚIP 

3/19–4/19 Evaluační shrnutí 4/19 

Hloubkové rozhovory po 2. 
školení 

5/19–12/19 Evaluační shrnutí 12/19 

Hodnotící dotazníky 5/19–12/19 Zpráva z výzkumu 12/19 

Pozorování 5/19–12/19 Evaluační shrnutí 12/19 

Hloubkové rozhovory po 
implementaci SÚIP 

5/19–5/20 Evaluační shrnutí 5/20 

Pozorování implementace 
SÚIP 

5/19–5/20 Evaluační shrnutí 5/20 

Tvorba průběžné zprávy 6/19–9/19 
Průběžná zpráva z procesní 
evaluace projektu 

9/19 

Tvorba závěrečné zprávy 
z procesní evaluace 
projektu 

4/20–8/20 
Závěrečná zpráva z procesní 
evaluace projektu 

8/20 

Pozn.: Tučně označeny jsou výstupy projektu 

 

2. Hloubkové rozhovory 
Hloubkový rozhovor je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. Kvalitativní 

výzkum je prováděn na menším vzorku respondentů s cílem vysvětlit jejich motivace, potřeby, 

pocity, přání a postoje (Hendl 2008: 41). Hloubkový rozhovor je velmi vhodný v situacích, kdy 

je zapotřebí poznat problém v co nejširším kontextu a nasbírat různé názory pro odhalení 

důležitých nových souvislostí. Prostřednictvím hloubkového rozhovoru jsou zkoumáni členové 

určitého prostředí, určité specifické sociální skupiny. Cílem je získat stejný náhled na události 

a jejich jednání, jakým disponují právě členové dané skupiny (Karlíček 2013: 85). Hloubkový 

rozhovor zachycuje výpovědi respondentů v jejich přirozené podobě, což je základním 

principem kvalitativního výzkumu. 

Hloubkový rozhovor se neřídí přísným setem otázek, má pouze rámcový scénář, kde o obsahu 

otázek, pořadí a formulaci rozhoduje tazatel v průběhu rozhovoru. Formulace otázky patří ke 

klíčovým prvkům, které určují, jak bude respondent odpovídat. Proto by měly být otázky 

otevřené, neutrální a jasné. Základním cílem při vytváření otázek je co nejvíce redukovat 

vnucování odpovědi již jejich samotnou formulací (Hendl 2008: 158). 

Metoda hloubkového rozhovoru může být využita samostatně, nebo v kombinaci s jinou 

metodou. Rozhovorem je možné například doplnit dotazníkové šetření nebo zúčastněné 

pozorování a získat tak podrobnější informace.  

2.1. Hloubkové rozhovory s cílovou skupinou  
Hloubkové polostrukturované rozhovory budou realizovány s vybranými účastníky 

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

 9 rozhovorů po absolvování 1. e-learningovém kurzu 

 3 rozhovory po absolvování 1. prezenčním školení 

 9 rozhovorů po absolvování 2. e-learningového kurzu 

 6 rozhovorů po absolvování 2. prezenčního školení 
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Realizovány budou vždy krátce po absolvování příslušné vzdělávací aktivity, kdy budou mít 

informanti zkušenost ze vzdělávání v čerstvé paměti. Tyto rozhovory budou zaměřeny na 

posouzení celého vzdělávacího procesu, odhalení slabých a silných stránek, konkrétně na 

hodnocení organizace vzdělávacích aktivit, lektorských a komunikačních dovedností 

přednášejících, přístupnosti a uživatelské přívětivosti e-learningových kurzů, srozumitelnosti 

obsahu, posouzení adekvátnosti nastavené obtížnosti atd.  

Dílčími mezivýstupy z hloubkových rozhovorů budou standardizované zápisy a evaluační 

shrnutí. Tyto mezivýstupy poslouží jako podklad pro zpracování Závěrečné zprávy z ověření 

(testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu. 

2.2. Hloubkové rozhovory s realizačním týmem 

2.2.1. Hloubkové rozhovory po školeních 

Hloubkové rozhovory budou aplikované u regionálních konzultantů, mentorů a lektorů pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Úvodní rozhovory s realizačním týmem proběhnou po 

uskutečnění pěti školení prvního bloku s cílem shromáždění dostatečného množství informací 

o efektivitě nastavení modelu rozvoje kompetencí v oblasti prevence násilí na pracovišti 

a doladění vybraného vzdělávacího programu.  

Další evaluační rozhovory s konzultanty, mentory a lektory projektu „Důstojné pracoviště ve 

veřejné správě“ proběhnou po uskutečnění pěti školení druhého bloku s cílem zjistit jejich 

názor na obsah, formu, průběh a organizaci vzdělávacího programu. 

Dílčími výstupy (mezivýstupy) uvedených hloubkových rozhovorů budou standardizované 

zápisy a evaluační shrnutí. Uvedené mezivýstupy poslouží jako podklad pro zpracování 

Závěrečné zprávy z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace 

projektu. 

2.2.2. Hloubkové rozhovory po workshopech  

Hloubkové rozhovory s lektory a konzultanty proběhnou po uskutečnění pěti workshopů 

s cílem zjistit jejích názor na obsah, formu, průběh a organizaci workshopů. 

Dílčími výstupy (mezivýstupy) uvedených hloubkových rozhovorů budou standardizované 

zápisy a evaluační shrnutí. Uvedené mezivýstupy poslouží jako podklad pro zpracování 

Závěrečné zprávy z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace 

projektu. 

2.2.3. Hloubkové rozhovory po mentoringu  
Hloubkové rozhovory budou aplikované u mentorů a konzultantů pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů. Evaluační rozhovory proběhnou po ukončení mentoringového programu určeného 

pro CS I a CS II s cílem zjistit jejich názor na obsah, formu, průběh a organizaci uvedeného 

programu. 

Dílčími výstupy (mezivýstupy) uvedených hloubkových rozhovorů budou standardizované 

zápisy a evaluační shrnutí. Uvedené mezivýstupy poslouží jako podklad  pro zpracování 

Závěrečné zprávy z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace 

projektu. 

2.3. Hloubkové rozhovory se zástupci SÚIP 
Hloubkové rozhovory proběhnou s minimálně dvěma inspektory práce po proběhlém 

dvoudenním školení na získání dovedností a vědomostí z oblasti odhalování a prevence násilí 
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na pracovišti. Výběr respondentů nebude náhodný, ale bude se snažit pokrýt regionální 

rozložení. Zařazeni budou pouze inspektoři, kteří absolvovali školení. 

Cílem rozhovoru v rámci procesní evaluace bude vyhodnotit nastavení obsahu, formy, 

průběhu a organizace školení. Cílem je také vyhodnotit funkčnost a přínosnost užitých 

výukových materiálů. 

Dílčím výstupem (mezivýstupem) pozorování budou standardizované zápisy z jednotlivých 

rozhovorů a evaluační shrnutí. Mezivýstup bude podkladem pro zpracování Závěrečné zprávy 

z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu. 

Hloubkové rozhovory v rámci mentoringu se zástupci SÚIP 

Hloubkové rozhovory (v rámci mentoringu) budou aplikované u vybraných zapojených 

inspektorů práce pomoci polostrukturováných rozhovorů. 

Evaluační rozhovory s inspektory práce proběhnou po zahájení mentoringového programu 

s cílem zjistit jejich názor na obsah, formu, průběh a organizaci vzdělávacího programu. 

Rozhovorů se může zúčastnit i mentor spolupracující v rámci projektu s daným pracovníkem 

SÚIP. 

Uvedené hloubkové rozhovory budou dle potřeby doplněné zúčastněným pozorováním. (více 

v kapitole 3.2.) Pozorování se uskuteční při řešení konkrétních vybraných případů za účasti 

pracovníků SÚIP a mentorů programu Důstojné pracoviště. Výběr konkrétních případů 

proběhne na základě konzultace (domluvy) s příslušnými mentory a inspektory práci.  

Dílčími výstupy (mezivýstupy) uvedených hloubkových rozhovorů budou standardizované 

zápisy a evaluační shrnutí. Uvedené mezivýstupy poslouží jako pro zpracování Závěrečné 

zprávy z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu. 

3. Pozorování 
Metoda pozorování je jednou ze základních vědeckých technik, kdy jsou informace sbírány na 

základě vnímání výzkumníka prostřednictvím pečlivého a systematického zaznamenávání 

předmětu zkoumání (Disman 2011: 124). Obecným cílem metody je odhalit, co se skutečně 

děje, respektive nespoléhat se na to, co nám sdělí sám respondent (Hendl 2008: 191). Při 

pozorování musí být stanoven plán a vydefinovány pozorované procesy a jevy. Metodu lze 

zařadit mezi kvalitativní a kvantitativní metody podle typu získávaných informací. 

Pozorování můžeme členit na (Hendl 2008: 191, Disman 2011: 124–126): 

 přímé (přímý oční kontakt) a nepřímé (zprostředkované – například prostřednictvím 

videozáznamu), 

 zúčastněné (výzkumník se stává aktivním členem skupiny) a nezúčastněné 

(výzkumník nevstupuje do aktivit skupiny), 

 zjevné (subjekty jsou si vědomi, že jsou pozorování) a skryté (subjekty neví, že jsou 

pozorováni), 

 strukturované/standardizované (přesná daný předpis pozorování), 

nestrukturované/nestandardizované (nízká formalizace pozorování), 

semistrukturované/sestandardizované (část pozorování je formalizována). 

3.1. Pozorování prezenčních školení cílové skupiny I 
V rámci procesní evaluace bude probíhat pozorování obou vln prezenčních školení. V první 

vlně proběhne celkem 6 pozorování, 2 pozorování pro každý typ školení (1. typ: personalisté, 

2. typ: vedoucí zaměstnanci a 3. typ: řadoví zaměstnanci), ve druhé vlně proběhnou celkem 
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4 pozorování, opět 2 pozorování pro každý typ školení (1. typ: personalisté, 2. typ: vedoucí 

a řadoví zaměstnanci). Výběr školení, která budou zařazena do pozorování, nebude náhodný, 

ale bude se snažit co nejvíce pokrýt typy školení dle způsobu organizace školení 

(interní/externí), typu školení (úroveň školení nastavení na základě diagnostiky organizace), 

velikosti subjektu veřejné správy a regionálního rozložení. Pozorování započne 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 bude využita kvalitativně i kvantitativně. Bude použito pozorování přímé, 

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

kterém bude přesně definováno schéma pozorování, respektive stanoveny sledované 

indikátory jevu (kódovací jednotky) a dále způsob záznamu jevů kvalitativní povahy.  

Cílem pozorování bude vyhodnotit nastavení obsahu, formy, průběhu a organizace školení 

v každé vlně. 

Dílčím výstupem (mezivýstupem) pozorování budou záznamové archy z jednotlivých 

pozorování a dvě evaluační shrnutí (za každou vlnu 1). Mezivýstup bude podkladem pro 

zpracování Závěrečné zprávy z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní 

evaluace projektu. 

3.2. Pozorování inspektorů SÚIP v rámci mentorignových aktivit 
V rámci procesní evaluace bude probíhat pozorování mentoringu inspektorů SÚIP, respektive 

pozorování výkonu jejich kontrolní činnosti. Celkem proběhnou minimálně 2 pozorování. Výběr 

navštívených prošetřených událostí proběhne na základě konzultace s příslušnými mentory 

a inspektory práce a nebude náhodný, ale bude se snažit co nejvíce pokrýt činnosti 

jednotlivých mentorů, typy hlášených událostí, velikost vyšetřovaného subjektu a regionálního 

rozložení. Pozorování započne nejdříve po 5. proběhlé mentorované události tak, aby již 

realizační tým měl několik zkušeností s mentoringem, ale zároveň bylo možné upravit budoucí 

postup včas dle výsledků procesní evaluace. Metoda bude využita kvalitativně. Bude použito 

pozorování přímé, nezúčastněné, zjevné a semistandardizované. Na počátku bude vytvořen 

plán pozorování, ve kterém bude přesně definováno schéma pozorování a způsob záznamu 

jevů kvalitativní povahy. 

Cílem pozorování bude vyhodnotit nastavení komunikace mentor–inspektor, obsahu, formy, 

průběhu a organizace mentoringu. Cílem je také vyhodnotit funkčnost a přínosnost materiálů 

„Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné správy“ a „Trvale udržitelné řešení 

problematiky násilí na pracovištích veřejné správy“. 

Dílčím výstupem (mezi výstupem) pozorování budou záznamové archy z jednotlivých 

pozorování a evaluační shrnutí. Mezivýstup bude podkladem pro zpracování Závěrečné 

zprávy z ověření (testování) a Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu. 

4. Dotazníkové šetření  
Dotazníkové šetření je kvantitativní výzkumnou metodou často využívanou v sociologii, 

demografii a dalších oborech. Protože mohou být dotazníky distribuovány různými způsoby 

(poštou, tazateli, online), v porovnání s kvalitativními metodami výzkumu umožňují dotazníky 

sběr velkého množství dat, které umožňuje provádění statistických analýz. Na druhou stranu 

však vyžadují vysokou míru standardizace, obvykle využívají uzavřené otázky, zpravidla jimi 

nelze získat tak podrobné informace (Giddens 2013: 63). Dotazníky se nejčastěji využívají u 

výběrových šetření, kdy se zkoumá pouze část populace reprezentující celou cílovou populaci. 

Ve speciálních případech, kdy je možné oslovit celou cílovou populaci lze využít tzv. totální 

výběr, cenzus (Hendl 2006: 51–52). 
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4.1. Online hodnotící dotazník pro CS I 
Všem účastníkům školení z cílové skupiny I bude krátce po absolvování obou prezenčních 

školení distribuován hodnotící dotazník. Sběr dat proběhne pomocí metody CAWI, tedy samo 

vyplňovacím online dotazníkem. Ten bude zaměřený na posouzení průběhu školení, odhalení 

slabých a silných stránek, konkrétně na hodnocení organizace vzdělávacích aktivit, 

lektorských a komunikačních dovedností přednášejících, srozumitelnosti probírané látky, 

vhodnosti použitých vzdělávacích technik a vhodnosti nastavené obtížnosti. 

Dílčími mezivýstupy z vyhodnocení testů budou zprávy z výzkumu. Ty poslouží jako podklad 

pro zpracování pro zpracování pro zpracování Závěrečné zprávy z ověření (testování) a 

Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu. 

5. Hodnocení procesu realizace projektu z hlediska plnění indikátorů 
Po celou dobu projektu bude průběžně minimálně jednou měsíčně vyhodnocován průběh 

projektu z hlediska plnění indikátorů. Cílem bude nejen zachytit vývoj projektu a naplňování 

jeho cílů, ale také včasně předejít možným problémům při naplňování indikátorů projektu. 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. Za tímto účelem bude vedena podrobná databáze institucí i účastníků, která bude 

poskytovat jednoduchý přehled o jednotlivých fázích podpory. 

Mezivýstup bude podkladem pro zpracování Závěrečné zprávy z ověření (testování) a 

Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu. 

6. Webová platforma – statistika 
Protože část vzdělávacích, diagnostických a testových aktivit bude realizována v online 

prostředí, součástí dopadové i procesní evaluace bude také sledování a analýza webových 

statistik včetně interního vzdělávacího systému. Část dat bude zaznamenávána přímo ve 

vzdělávacím prostředí a dostupná bude z administrátorského rozhraní, část bude sledována 

pomocí aplikace Google Analytics. U účastníků budou zaznamenávány termíny zahájení a 

ukončení dílčích vzdělávacích aktivit, registrace uživatelů z CS, termíny vyplnění testů a jejich 

úspěšnost, termíny a výsledky online diagnostiky za jednotlivé organizace, dále bude 

sledována akvizice návštěvníků webu, počet návštěv, počet zobrazených stránek apod.. 

Z hlediska procesní evaluace bude sledování webových statistik důležité zejména pro 

monitoring vzdělávacího procesu a plnění indikátorů.  

Dílčími výstupy zpracování webové statistiky budou dvě zprávy z vyhodnocení průběhu testů. 

Ty budou jedním z podkladů pro zpracování Závěrečné zprávy z ověření (testování) a 

Průběžné a závěrečné zprávy z procesní evaluace projektu.  

7. Výstupy evaluace 
 

Výstupy  Dílčí výstupy, z nichž bude výstup vycházet  

Vstupní evaluační zpráva – výzkumný 
plán procesní evaluace projektu  

 

Průběžná a závěrečná zpráva z 
procesní evaluace projektu 

- Standardizované zápisy z hloubkových  
rozhovorů s cílovou skupinou a jejich 
evaluační shrnutí  
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- Standardizované zápisy z hloubkových  
rozhovorů s realizačním týmem (hloubkové 
rozhovory po školeních, hloubkové rozhovory 
po workshopech, hloubkové rozhovory po 
mentoringu) a jejich evaluační shrnutí. 

- Standardizované zápisy z hloubkových  
rozhovorů se zástupci SÚIP (hloubkové 
rozhovory po školeních, hloubkové rozhovory 
po mentoringu). 

- Zápisy z  pozorování prezenčních školení 

cílové skupiny I a jejich evaluační shrnutí 
- Zápisy z  pozorování inspektorů SÚIP v rámci 

mentorignových aktivit jejich evaluační 
shrnutí 

- Zpráva z výzkumu (hodnotící dotazník pro 
CS I) 

- Zpráva z vyhodnocení testů (online test pro CS I) 
- Databáze (vyhodnocení vývoje organizace) 
- Zprávy z vyhodnocení testů (webová 

platforma – statistika) 

Závěrečná zpráva z ověření (testování) 
zvolených metod v rámci realizace 
projektu  

- Standardizované zápisy z hloubkových  
rozhovorů s cílovou skupinou a jejich 
evaluační shrnutí  

- Standardizované zápisy z hloubkových  
rozhovorů s realizačním týmem (hloubkové 
rozhovory po školeních, hloubkové rozhovory 
po workshopech, hloubkové rozhovory po 
mentoringu) a jejich evaluační shrnutí. 

- Standardizované zápisy z hloubkových  
rozhovorů se zástupci SÚIP (hloubkové 
rozhovory po školeních, hloubkové rozhovory 
po mentoringu). 

- Zápisy z  pozorování prezenčních školení 

cílové skupiny I a jejich evaluační shrnutí 
- Zápisy z  pozorování inspektorů SÚIP v rámci 

mentorignových aktivit jejich evaluační 
shrnutí 

- Zpráva z výzkumu (hodnotící dotazník pro 
CS I) 

- Zpráva z vyhodnocení testů (online test pro CS I) 
- Databáze (vyhodnocení vývoje organizace) 
- Zprávy z vyhodnocení testů (webová 

platforma – statistika) 
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