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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 či 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 jako 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 naplnění plánu projektu při jeho realizaci a 
funkčnost užitých procesů a operací. 

Zpráva přináší zhodnocení následujících oblastí: 

• soulad mezi designem projektu a naplněním očekávaných dopadů projektu, 

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

• naplnění předpokladů pro kvalitní realizaci projektu, 

• kvalita a využitelnost výstupů, 

• identifikace faktorů posilujících či bránících úspěšné realizaci projektu. 

 



 

 
 

Obrázek 1 Logický model projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 
 

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

evaluace1 a bude často právě na tuto zprávu odkazovat. Součástí výstupu je také Průběžná 

zpráva z procesní evaluace, která je v samostatném souboru a hodnotí průběh projektu 

z procesního pohledu ke dni 2. 12. 2019. 

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

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

2. 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 zprávě. 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 workshop2. Po skončení online webináře 

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

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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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 

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 zařazen webinář, jakožto snadno šiřitelný nový způsob 

získání informací z oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. 

 

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

memorandum o spolupráci) cílových 60 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 workshopů3. Celkem bylo plně proškoleno 6084 osob. 

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 

byl přítomen i mentor. Celkem proběhlo 20 z 20 plánovaných pozorování prošetřování 

 
3 Některé úřady se při školení spojovaly dohromady z důvodu menšího počtu účastníků. 
4 Uveden celkový počet účastníků, kteří získali podporu minimálně 40 hodin. 



 

8 
 

podnětů vznesených na SÚIP, týkajících se diskriminace a nerovného zacházení se 

zaměstnanci. 

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

tedy kombinací kvalitativních a kvantitativních metod, přičemž oběma přístupům je 

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

evaluační plán strukturovaný po jednotlivých etapách procesní evaluace za kvalitativní i 

kvantitativní část výzkumu. Jednotlivé etapy sběru dat v rámci evaluace přímo odpovídají 

vzdělávacím vlnám. Schéma také obsahuje přehled sběru dat s podrobným rozpisem 

skutečně nasbíraného počtu rozhovorů a pozorování pro kvalitativní část. 

Cílovou skupinou ve zprávě z procesní evaluace 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), 

• realizační tým. 

 

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 pozorování a 48 rozhovorů (vyjma rozhovorů se samotným 
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realizačním týmem do něhož byly zařazeny i rozhovory s mentory). Celkově bylo provedeno 

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

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

nedostatků. Od pozorování v rámci mentoringu bylo upuštěno s ohledem na fakt, že 

přítomnost evaluátora výrazně narušovala efektivnost práce mentora. Toto pozorování bylo 

nahrazeno velmi podrobnými zprávami z mentoringu, které byly pravidelně zpracovávány a 

evaluace z nich čerpala. V rámci kvantitativního výzkumu bylo nasbíráno celkem 1798 

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

Rozložení tohoto vzorku je: 53 % řadoví pracovníci, 39 % vedoucí pracovníci a 8 % 

personalisté. 

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

Typ sběru 
dat 

Vzdělávací 
aktivita 

Cílová skupina Počet reálně 
nasbíraných 

Plánovaný 
počet1 

Rozhovor 1. e-learning Personalista 3 3 

Rozhovor 1. e-learning Vedoucí pracovník 3 3 

Rozhovor 1. e-learning Řadový pracovník 4 3 

Rozhovor 1. školení Personalista 2 2 

Rozhovor 1. školení Vedoucí pracovník 3 2 

Rozhovor 1. školení Řadový pracovník 4 2 

Rozhovor 2. e-learning Personalista 3 3 

Rozhovor 2. e-learning Vedoucí pracovník 4 3 

Rozhovor 2. e-learning Řadový pracovník 5 3 

Rozhovor 2. školení Personalista 3 2 

Rozhovor 2. školení Vedoucí pracovník 2 2 

Rozhovor 2. školení Řadový pracovník 6 2 

Rozhovor Školení Inspektor 3 3 

Rozhovor Mentoring Inspektor 3 3 

Rozhovor - Realizační tým Celý realizační 
tým 

Celý realizační 
tým 

   482 362 

Pozorování 1. školení Personalista 2 2 

Pozorování 1. školení Vedoucí pracovník 3 2 

Pozorování 1. školení Řadový pracovník 2 2 

Pozorování 2. školení Personalista a vedoucí 
pracovník 

2 23 

Pozorování 2. školení Řadový pracovník 2 2 

   11 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámky: 

1 Plánovaný počet sbíraných rozhovorů či pozorování dle Vstupní evaluační 

zprávy. 

2 Uvedený počet je vyjma realizovaných rozhovorů v rámci realizačního týmu. 
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3 Původně bylo plánováno spojené školení pro řadové a vedoucí pracovníky, 

podrobně popsáno v části Proces rozvoje kompetencí a zapojené organizace. 

 

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

metodologické přístupy. 

 

3.1. Hloubkové rozhovory 

3.1.1. Hloubkové rozhovory s cílovou skupinou I 

Hloubkové polostrukturované rozhovory byly realizovány s vybranými účastníky prezenčních 

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

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

• 9 rozhovorů po absolvování 1. prezenčního školení, 

• 12 rozhovorů po absolvování 2. e-learningového kurzu, 

• 11 rozhovorů po absolvování 2. prezenčního školení. 

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

co nejvíce pokrýt cílové skupiny, typy subjektů 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 vybíráni z databáze 

zapojených osob do projektu dle stanovených kvót (cílová skupina, velikost subjektu a 

region). Kvóty odpovídaly rozložení subjektů zapojených do projektu. V případě, že bylo 

možno v dané kvótě vybírat z více zapojených osob, byl tento výběr náhodný. 

Realizovány byly vždy krátce po absolvování příslušné vzdělávací aktivity, kdy měli informanti 

zkušenost ze vzdělávání v čerstvé paměti. Rozhovor byl veden přibližně 15 minut. Scénář 

celého rozhovoru dle vzdělávacích vln se nalézá v příloze č. 1, 2, 3 a 4. Hlavní témata 

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

• uživatelské přístupnosti e-learningových kurzů, 

o srozumitelnost obsahu, 

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

o odhalení slabých a silných stránek e-learningových kurzů, 

o návaznost na předchozí etapy vzdělávání, 

o posouzení adekvátnosti nastavené obtížnosti, 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 

o dodržení časového plánu, vhodnost délky školení, 

o návaznost na předchozí etapy vzdělávání. 

3.1.2. Hloubkové rozhovory s inspektory SÚIP 

3.1.2.3. Hloubkové rozhovory s inspektory SÚIP po školení 

Rozhovory proběhly se třemi inspektory práce po prezenčním dvoudenním školení. Výběr 

respondentů nebyl náhodný, ale snažil se pokrýt regionální rozložení (1 Čechy a 2 Morava). 

Rozhovory probíhaly telefonicky a byly vedeny přibližně 20 minut. 
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Cílem rozhovorů byly zejména následující oblasti: 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 

o dodržení časového plánu, vhodnost délky školení, 

• posouzení průběhu školení, 

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

o srozumitelnost obsahu školení, lektorovy přednášky, 

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení. 

Scénář celého rozhovoru se nalézá v příloze č. 5. Scénáře jsou krátké, neboť představují 

pouze kostru rozhovoru. 

3.1.2.2. Hloubkové rozhovory v rámci mentoringu s inspektory SÚIP 

Hloubkové rozhovory (v rámci mentoringu) byly aplikovány u vybraných zapojených 

inspektorů práce pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly realizovány s třemi 

inspektory práce. Výběr respondentů nebyl náhodný, ale snažil se pokrýt regionální rozložení 

(1 Čechy a 2 Morava). Rozhovory probíhaly telefonicky a jeden rozhovor byl veden přibližně 

30 minut. Cílem rozhovorů byly následující oblasti (mohou být doplněny o další): 

• posouzení organizačního zajištění mentoringového programu, 

• posouzení průběhu mentoringového programu, 

• posouzení formy mentoringového programu, 

• komunikace s mentorem během programu, 

• práce s příručkou Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné správy, 

• bariéry úspěšné realizace mentoringu, 

• podmínky pro úspěšný průběh mentoringového programu. 

Scénář celého rozhovoru se nalézá v příloze č. 6. Scénáře jsou krátké, neboť představují 

pouze kostru rozhovoru. 

3.1.3. Hloubkové rozhovory s realizačním týmem 

Hloubkové rozhovory byly aplikovány u regionálního konzultanta, mentora a lektorů pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory proběhly v rámci průběžné procesní evaluace se 

třemi nejaktivnějšími lektory a v rámci závěrečné se všemi lektory, regionální konzultant byl 

dotazován v obou vlnách. Rozhovory byly provedeny telefonicky a jeden rozhovor byl veden 

přibližně 40 minut. Scénář rozhovorů je přílohou č. 7 a 8. Cílem rozhovorů byly následující 

oblasti: 

- rozhovory s konzultantem: 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, zajištění místa, 

o dodržení času, vhodnost délky školení, 

o zpětná vazba od kontaktních osob organizací VS, 

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

- rozhovory s lektory: 

• organizační zajištění školení, 

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

• posouzení průběhu školení, 

o porozumění obsahu školení, 

o nastavení obtížnosti školení, 

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení, 

o atmosféra během školení, 

o aktivita cílové skupiny,  

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

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

kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti),  

o splnění obsahu školení, 

o návaznost na předchozí etapy školení, 

o srozumitelnost obsahu školení. 

3.2. Pozorování 

3.2.1. Pozorování prezenčních školení cílové skupiny I 

Celkem proběhlo 11 pozorování v rozložení: první vlna 7 školení a druhá vlna 4 školení. Výběr 

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

typy školení dle způsobu organizace školení (interní/externí), typu školení (úroveň školení, 

nastavení na základě diagnostiky organizace), typu subjektu veřejné správy (obec do 

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

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

Pozorování započalo v každé vlně nejdříve po pátém uskutečněném školení tak, aby již 

realizační tým měl několik zkušeností se školeními, ale zároveň bylo možné budoucí školení 

upravit včas dle výsledků procesní evaluace. Metoda byla užita kvalitativně. Proběhlo 

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

plán pozorování (příloha č. 9), ve kterém bylo přesně definováno schéma pozorování, 

respektive stanoveny sledované oblasti a dále způsob záznamu jevů kvalitativní povahy.  

Cílem pozorování bylo zhodnotit následující oblasti: 

• organizační zajištění školení, 

o vhodnost místa, 

o dodržení času, vhodnost délky školení, 

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

rozvoje kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti),  

o obsah školení je uzpůsoben na základě prvotní diagnostiky organizace, 

o splněn obsah školení, 

o lektor navazuje na předchozí etapy školení, 

o lektor vede k porozumění obsahu školení, 

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

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení, 

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

o nonverbální projev lektora, 

o atmosféra během školení, 

o aktivita cílové skupiny, 
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• bariéry pro úspěšnou realizaci školení a podmínky pro úspěšný průběh. 

3.3. Online hodnoticí dotazník pro CS I 

Dotazník byl distribuován všem účastníkům školení z cílové skupiny I krátce po absolvování 

prezenčních školení ve všech vlnách. Sběr dat proběhl pomocí metody CAWI, tedy 

samovyplňovacím online dotazníkem. Nejprve běžel dotazník na platformě LimeSurvey, 

ovšem s přechodem projektu pod MPSV bylo nutné platformu změnit na MicrosoftForms. 

Znění dotazníku zůstalo zcela beze změn, pouze došlo k lehké grafické úpravě. Celkem bylo 

nasbíráno 1798 hodnoticích dotazníků, což je dostatečný vzorek pro analýzu prvního i 

druhého stupně. Rozložení vzorku je: 53 % řadoví pracovníci, 39 % vedoucí pracovníci a 8 % 

personalisté. Celé znění dotazníku je v příloze č. 10. Dotazník byl zaměřený na: 

• hodnocení průběhu školení,  

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

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

jejich realizaci, 

• hodnocení organizace vzdělávacích aktivit, 

• hodnocení lektorských a komunikačních dovedností přednášejících, 

• srozumitelnost probírané látky, 

• vhodnost použitých vzdělávacích technik a nastavené obtížnosti. 

3.4. Hodnocení procesu realizace projektu z hlediska plnění indikátorů 

Po celou dobu projektu byl průběžně minimálně jednou měsíčně statisticky vyhodnocován 

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

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

poskytovala jednoduchý přehled o jednotlivých fázích podpory.  

Cílem bylo zhodnotit zejména následující oblasti: 

• vhodnost designu projektu, 

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

zejména indikátorům: 60000 Celkový počet účastníků a 68004 Počet institucí 

podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských 

zdrojů, 

o naplňování plánovaných aktivit, 

o zapojení partnerů, 

• soulad mezi realizací a plánem projektu (harmonogram), 

• plnění předpokladů pro kvalitní realizaci, 

• plnění výstupů projektu. 

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

managementu. 

1) Časové průtahy zejména ve spojitosti se změnou realizátora projektu. 
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Řešení:  Kvalitní příprava potřebných podkladů pro přechod projektu. Gestor společně 

s realizačním týmem projektu pečlivě přeplánovali všechny aktivity projektu. 

2) Snížení rozpočtu vyplývající z podstatné změny projektu a s ním spojená nutnost 

omezení cestovních nákladů. 

Řešení:  Nutnost hledání úspornějších cest sběru dat. Zejména se jednalo o realizaci 

rozhovorů prostřednictvím telefonu. 

3) Epidemiologická situace spojená s COVID-19 a s ní spojené zastavení značné části 

projektových aktivit. 

Řešení:  Gestor společně s realizačním týmem projektu pečlivě přeplánoval všechny 

aktivity projektu. 

4) Personální změna v rámci realizačního týmu. 

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

zastupitelnost jednotlivých pracovníků prostřednictvím spolupráce, konaly se 

pravidelné informační schůzky, pravidelné zálohování dat. 

5) Časová náročnost rozsáhlých evaluačních aktivit. 

Řešení:  Pečlivé plánování jednotlivých evaluačních aktivit, sestavení zkušeného 

evaluačního týmu.  
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5. Závěry, respektive shrnutí výsledků evaluační matice 
Níže jsou shrnuty základní otázky procesní evaluace a jejich podotázky. Ke každému tématu 

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

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

projektu? 

a. Bylo organizační zajištění projektu dostatečné? 

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

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
ISKP14+ 
Interní databáze 
Webová statistika 

Metoda sběru dat 

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

Organizační zajištění projektu lze označit jako dostatečné. Celkově se dá konstatovat, že 

organizační zajištění vzdělávacích aktivit ve všech etapách bylo bezproblémové. Rozhovory 

o e-learningu neodhalily ve většině případů žádné významné organizační a technické 

problémy ani v první, ani ve druhé vlně.  

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

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

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

spokojenost.“ 

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

Bylo to uživatelsky přívětivé.“ 

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

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

nesmějí tuto techniku používat. 

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

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

Rozhovory hodnotící prezenční školení taktéž neukázaly žádné významné organizační či 

technické problémy, a to v žádné z realizovaných vln. Jediným negativně zmiňovaným 

tématem byly případy absence občerstvení. Občerstvení ovšem zajišťovali svým 

zaměstnancům samy úřady, a proto nebylo v moci projektového týmu občerstvení zajistit 

všem. 
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„Průběh školení hodnotím velice pozitivně, ani jsme nečekali, že se nám bude tak 

líbit!“ 

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

konání jsem nenašla.“ 

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

dojíždět. Dostali jsme tam vše, co jsme potřebovali, přestávky byly vhodně voleny.“ 

„Spokojeni – chybí ale občerstvení, klimatizace, jen materiální nedostatky, není to pak 

příjemně strávený čas, jak tomu u projektových akcí bývá.“ 

Rozdílně bylo respondenty reflektováno konání kurzů v případě, že probíhalo přímo na 

samotném úřadu. Rozhovory naznačují hypotézu, že za negativním hodnocením stálo 

zejména nepříznivé pracovní klima dané organizace, resp. negativní, nedůvěryhodné 

prostředí. 

„Vzhledem k závažnosti tématu se domnívám, že by byl vhodnější prostor mimo 

úřad.“ 

„Jak hodnotíte místo konání školení?“ „Nemuseli jsme za školením cestovat, využili 

jsme naší zasedací místnosti, která je světlá, teplá, prostorná.“ 

Tabulka 2 Hodnocení organizace školení 

  Celkově První školení Druhé školení Workshop 

  Průměr na 5 bodové škále 

Celková organizace akce 1,4 1,35 1,43 1,42 

  Procentní zastoupení odpovědi ANO 

Dobré zajištění technické 
stránky 

99 % 99 % 99 % 99 % 

Vyhovující prostor 96 % 95 % 97 % 97 % 

Dostateční informace o 
organizaci 

96 % 95 % 98 % 98 % 

N 1798 770 492 514 

Nezjištěno* 22       

Zdroj: Vlastní zpracování 
Otázky: Na jednotlivé otázky odpovězte, prosím, pomocí stupnice 1 až 5, kde 1 je 

nejlepší hodnocení a 5 nejhorší: Celková organizace akce; Bylo školení 
zajištěno dobře po technické stránce (např. projektor apod.)?; Vyhovoval Vám 
prostor, ve kterém probíhalo školení?; Dostali jste předem všechny důležité 
informace ohledně organizace školení? 

Poznámka*: U některých respondentů nebylo možné navázat jejich odpověď ke konkrétní 

vlně školení, a to z důvodu absence vyplnění otevřené otázky na místo konání 

školení. 
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Mezi hodnocenými kritérii v rámci dotazníkového šetření (tabulka 2), které proběhlo mezi 

školenými osobami, byla právě oblast organizačního zajištění jednou z nejpozitivněji 

hodnocených, dosahovala průměrné hodnoty 1,4 (na pětibodové hodnoticí škále, kde 1 je 

nejlepší hodnocení a 5 nejhorší). Respondenti velmi pozitivně hodnotili zajištění po technické 

stránce, prostory považovali za vyhovující a dostávali dostatečné informace o realizaci 

školení. Srovnání vln neodhalilo žádné významné rozdíly mezi etapami rozvoje kompetencí 

ani v jednom z hodnocených kritérií. Během některých pozorování prezenčních školení (dělo 

se tak především mezi prvními školeními) vyvstávala ze stran školených osob otázka na délku 

školení či žádost o jeho zkrácení. Důvodem byl komunikační šum mezi kontaktní osobou a 

zaměstnanci vybranými pro školení. Problému proto předcházel konzultant cílenější 

komunikací ohledně délky školení, kdy zdůrazňoval nutnost účastníkům sdělit v předstihu 

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

Řízení projektových aktivit probíhalo po celou dobu realizace projektu bez větších 

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

indikátorů a webová statistika. 

 

b. Proběhly v projektu všechny potřebné/relevantní aktivity? 

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

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníková šetření 

V rámci realizace projektu proběhly všechny potřebné a relevantní aktivity. Účastníci 

vzdělávacích aktivit hodnotí projektové aktivity jako potřebné a přínosné. Rozvoj 

kompetencí však byl pro účastníky časově velmi náročný a s postupujícími vlnami 

vzdělávání lze pozorovat, že počáteční „wow efekt“ a nadšení z řešení velmi palčivého 

tématu byl u některých účastníků nahrazen pocitem přesycenosti a zbytečného zahlcení 

příliš odbornými a podrobnými informacemi. Druhé prezenční školení, stejně jako 

workshop, tak kladlo svým odbornějším obsahem i samotnými praktickými nácviky 

mnohem vyšší nároky na výkon lektora. 

Dvě vlny e-learningu byly hodnoceny odlišně. Při hodnocení prvního e-learningu byl 

především vyzdvihován jeho informační přínos a poskytnutí základního přehledu, což 

dokládají následující citace. 

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

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

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

nějakým způsobem promítly do změny legislativy směrem k lepší a efektivnější 

ochraně zaměstnanců před šikanou na pracovišti.“ 
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„Považujete absolvovaný kurz za přínosný?“ „Určitě ano, ono se o tom moc nemluví, 

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

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

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

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

strukturovanost a detaily tam jsou, abychom vůbec pochopili, co všechno ta šikana 

je.“ 

Druhá vlna účastníky rozdělovala na nadšence, jež velmi oceňovali odbornější a hlubší vhled 

do problematiky, 

„Velmi obohacující, na vysoké odborné úrovni.“ 

a odpůrce, kterým přišly informace až příliš obsáhlé a málo praktické. 

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

ovšem v některých částech to bylo poměrně náročné čtení pro mě jako člověka, který 

se nepohybuje v oblasti psychologie.“ 

„Text obsahoval složitá souvětí a mnoho pojmů, bylo velmi obtížné množství složitých 

definic pochopit.“ 

Hodnocení všech vln školení je celkově velmi pozitivní, jak dokládají nízké průměry hodnot, 

které se ve většině kritérií pohybují okolo hodnoty 1,4 (na pětibodové hodnoticí škále, kde 1 

je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), jak ukazuje tabulka č. 3. I zde se v jednotlivých vlnách 

hodnocení měnilo. První prezenční školení je ve všech kritériích hodnoceno nejlépe, ve 

většině dokonce signifikantně lépe než průměr. První setkání s tématem i prací lektorů 

projektu přineslo velký „wow efekt“, kdy na počátku často skeptičtí zaměstnanci veřejné 

správy (obzvláště proto, že je vzdělávání financováno z evropských fondů) odcházeli ze 

školení s dobrým pocitem účelně využitého času.  

„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.“ 

„Musím pochválit excelentní výkon, přesvědčivost a přirozenost obou školitelek. I když 

to ostatní kolegové nenapíší, panuje mezi námi shoda. Téma, ke kterému jsme 

přistupovali s despektem, dokázaly přetočit v zajímavý seminář a účelně strávený 

čas.“ 

Druhé prezenční školení dosahovalo průměrného hodnocení, s mírně (průměrné hodnoty 

jsou vyšší, ale nejde o signifikantní rozdíl) hůře hodnocenými kritérii zvolené formy školení. 

Příčin bylo pravděpodobně hned několik. V některých subjektech bylo školení realizováno 

s velkým časovým odstupem, a bylo tak nutné přistoupit k opakování a následovnému 

prohloubení odborných znalostí, což některé účastníky mohlo nudit. Dále bylo školení svým 

tématem již více zaměřeno na odborné znalosti a vyžadovalo, aby byl lektor schopen 

složitější problematiku vysvětlit zajímavě i neodborné veřejnosti. Školení také obsahovalo 
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část zaměřenou na zaznamenávání a práci s tužkou a papírem, což zaměstnance, jejichž 

každodenní náplní je papírování, nemuselo zcela nadchnout. 

„Doporučoval bych zkrátit časový odstup mezi jednotlivými navazujícími kurzy. 

Chyběla kontinuita.“ 

„Školení byla nuda, chtěla bych praktické nácviky situací.“ 

Tabulka 3 Hodnocení odborné úrovně školení 

  Celkově První školení Druhé školení Workshop 

  Průměr na 5 bodové škále 

Celkový průběh školení 1,46 1,36 1,53 1,51 

Zvolený způsob/forma 
výuky 

1,44 1,34 1,53 1,49 

Srozumitelnost výkladu 1,29 1,22 1,32 1,34 

Připravenost lektorů 1,28 1,21 1,32 1,32 

Odborné znalosti lektorů 1,28 1,23 1,28 1,34 

Prezentační dovednosti 
lektorů 

1,38 1,31 1,41 1,43 

Umění zaujmout 1,38 1,29 1,44 1,46 

Umění vysvětlit problém 1,37 1,29 1,4 1,45 

Přínos probírané látky z 
hlediska vazby na 
téma prevence násilí na 
pracovišti 

1,79 1,68 1,78 1,93 

N 1798* 770 492 514 

Nezjištěno** 22  

Zdroj: Vlastní zpracování 
Otázky: Na jednotlivé otázky odpovězte, prosím, pomocí stupnice 1 až 5, kde 1 je 

nejlepší hodnocení a 5 nejhorší: Celkový průběh školení, Zvolený 
způsob/forma výuky, Srozumitelnost výkladu, Připravenost lektorů, Odborné 
znalosti lektorů, Prezentační dovednosti lektorů, Umění zaujmout, Umění 
vysvětlit problém, Přínos probírané látky z hlediska vazby na téma prevence 
násilí na pracovišti. 

Poznámka:  Barevné rozlišení označuje signifikantní rozdíl dané hodnoty oproti celkovému 

průměru dané položky, přičemž zelená značí, že je průměrná hodnota 

signifikantně nižší, a červená, že je signifikantně vyšší, žlutá že je bez 

signifikantního rozdílu vždy na 5% hladině významnosti, použit byl párový t-

test. 

* Počet obsahuje i nezjištěné. 

** U některých respondentů nebylo možné navázat jejich odpověď ke konkrétní 

vlně školení, s to z důvodu absence vyplnění otevřené otázky na místo konání 

školení. 
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Hodnocení závěrečného workshopu ve většině kritérií dosahuje průměrných hodnot, hůře 

byla vnímána pouze kritéria hodnotící lektorovu schopnost vysvětlit problém a dále přínos 

probírané látky z hlediska vazby na téma prevence a eliminace násilí. Zde se ukazuje, že 

workshop byl pro lektory nejnáročnější částí, se kterou se ne všichni zvládli zcela úspěšně 

popasovat. Data ukazují na velké rozdíly hodnocení právě mezi jednotlivými lektory. Někteří 

z doposud velmi pozitivně hodnocených lektorů z prvních dvou vln školení založených 

zejména na frontálním výkladu, si neuměli s workshopovým pojetím poradit. Tento fakt zjistil 

realizační tým již po několika konaných workshopech a dané lektory více metodicky vedl. 

Odborná úroveň lektorů je hodnocena účastníky z CS jako vysoká, a to ve všech vlnách 

vzdělávání, dosahuje průměrné hodnoty 1,3. Rozhovory o e-learningu ukazují vysokou 

spokojenost všech oslovených respondentů. 

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

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

hodně a ne každý se dá zapamatovat.“ 

Podobně pozitivně byla hodnocena úroveň prezenčních školení i samotných lektorů. 

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

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

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

schopnost vždy reagovat na podněty od posluchačů.“ 

Rozhovory s realizačním týmem ukázaly, že jeho členové hodnotí úroveň vzdělávacích 

aktivit jako velmi vysokou. V průběhu realizace školení i díky získané zpětné vazbě na obsah 

a provedení školení konstatovali všichni dotazovaní členové realizačního týmu, že se podařilo 

dosáhnout velmi vysoké úrovně u všech realizovaných aktivit. 

 

c. Byli zapojení relevantní partneři projektu 

Ukazatele Zapojeni relevantní partneři, kteří na projektu spolupracují 

Zdroj dat 
Realizační tým 
ISKP14+ 

Metoda sběru dat Projektová dokumentace – zápisy ze setkání partnerů 

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

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

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

spolupráce pokračovala také při realizaci projektu. Mimo tyto partnery spolupracoval 

realizační tým ještě s neziskovou organizací Mobbing Free Institut, z.ú., jehož zástupci 

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

Zástupci partnerů se pravidelně setkávali a aktivně se podíleli na aktivitách projektu, 

významně pomáhali s metodickou přípravou a také s osvětou tématu násilí na pracovišti. 

Intenzivní spolupráce probíhala se zástupci Státního úřadu inspekce práce jak při přípravě, 
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tak při realizaci školení pro inspektory. Oba partneři procházeli a oponovali všechny příručky 

vzniklé v rámci projektu. Při evaluačních rozhovorech nevyvstala žádná stížnost na spolupráci 

ani komunikaci. Byla pociťována ochota ze všech stran a projekt byl ze strany partnerů 

vnímán jako velmi přínosný. 

 

2. Do jaké míry byl soulad mezi realizací projektu a plánem (předpoklady) projektu? 

a. Byl dodržován harmonogram projektu? 

Ukazatele 
Zpoždění v plnění harmonogramu 
Podstatné změny projektu 

Zdroj dat 
ISKP14+ 
Interní databáze 
Webová statistika 

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

V průběhu realizace projektu došlo k několika výrazným zpožděním ve výzkumných a 

vzdělávacích aktivitách. Hlavní příčiny lze shrnout následovně: 

• Významným problémem, s nimiž se musel realizační tým vypořádat, bylo zrušení 

Fondu dalšího vzdělávání, který byl původním realizátorem projektu. Zrušení a 

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

snížení počtu členů realizačního týmu. Toto transformační období přineslo těžkosti a 

velké časové prodlevy při realizaci projektových aktivit. Taktéž přineslo při tvorbě 

projektu neočekávané náklady spojené s nutností finančního vyrovnání 

s odcházejícími členy realizačního týmu.  

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

zakázky na dotazníkové šetření. Kompetenční mlhavost spojená s přechodem 

projektu pod MPSV nakonec vedla k nutnosti realizovat výzkumné aktivity vlastními 

silami. 

• Největším problém při realizaci projektu byla neočekávaná epidemiologická situace, 

spojená s výskytem COVID-19. V důsledku jarních vládních opatření přišel realizační 

tým o dva měsíce realizace projektu, neboť nebylo možné zrealizovat jedno jediné 

školení. Během těchto dvou měsíců došlo ke zrušení 31 z již naplánovaných 

prezenčních vzdělávacích aktivit a také k výraznému omezení možností efektivně 

plánovat aktivity další. Některé vzdělávací akce byly překládány dokonce vícekrát, 

neboť nebylo jasné, kdy a jak se budou uvolňovat vládní nařízení. Většina aktivit tak 

byla přesunuta na podzim, neboť léto, čas dovolených, nebyl ze strany většiny 

zapojených subjektů hodnocen jako pro školení vhodný. Bohužel podzim přinesl 

opětovné zhoršení epidemiologické situace a opětovná omezení vyplývající z vládních 

opatření. V několika institucích se tak nepodařilo dokončit poslední fázi rozvoje 

kompetencí5. 

Vzniklé těžkosti realizační tým adekvátně vyřešil. 

 
5 Přesná čísla uvedena v následujících řádcích bodu 2a. 



 

22 
 

V průběhu projektu proběhly dvě podstatné změny. V rámci první, s účinností od 1. 7. 2019, 

došlo ke snížení počtu členů RT na základě plánovaného ukončení činnosti FDV k 30. 6. 2019 

a k převodu projektu pod MPSV. Namísto původně plánovaných 6,6 úvazků tvořil RT pouze 3 

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

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

přepracován rozpočet projektu. 

Druhá podstatná změna s účinností od 1. 8. 2020 reagovala na neočekávanou 

epidemiologickou situaci (výskyt COVID-19 na jaře 2020) a s ní souvisejících vládních 

opatření, jejichž důsledkem došlo k výraznému omezení možností realizovat školicí aktivity 

projektu. Podstatná změna prodloužila dobu realizace projektu o 3 měsíce, tedy do 31. 10. 

2020. V rámci změny došlo k přesunům v rozpočtových položkách, ke snížení celkového 

počtu úvazků o 0,5 a zrušení Mezinárodní konference. 

b. Byly dosaženy plánované indikátory a výstupy? 

Ukazatele Míra splnění plánovaných indikátorů a výstupů 

Zdroj dat ISKP14+ 

Metoda sběru dat Hodnocení procesu realizace projektu (ISKP) 

Projekt naplnil všechny plánované indikátory a vytvořil všechny plánované výstupy. Celkové 

plnění indikátoru je 98 %. Míru plnění každého indikátoru popisuje tabulka 4 níže. 

 

Tabulka 4 Míra plnění indikátorů 

Číslo 
indikátoru 

Název indikátoru Cílová hodnota Dosažená 
hodnota 

Plnění 

60000 Celkový počet 
účastníků 

578 608 105 % 

Zájem o účast zaměstnanců byla v zapojených subjektech VS velmi 
vysoká a značně převyšovala plánované počty. 

62600 Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení své 
účasti 

490 607 124 % 

Komentář shodný s indikátorem č. 60000. 

68000 Počet institucí 
podpořených za 
účelem zavedení 
opatření 

60 51 85 % 

Plnou podporou, resp. všemi vzdělávacími aktivitami, úspěšně prošlo 51 
organizací. Do projektu se zapojilo (za zapojenou organizaci je 
považována organizace, jež podepsala memorandum o spolupráci) 
cílových 60 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 
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změněna z důvodu nižšího zájmu o zapojení do projektu ze strany 
státních příspěvkových organizací, a to takto: 2 příspěvkové organizace, 5 
organizačních složek státu, 4 kraje, 49 měst, obcí a městských částí 
(oproti plánu: 3 státní příspěvkové organizace, 4 organizační složky státu, 
4 kraje a 49 měst, obcí a městských částí). 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. 

68004 Počet institucí 
podpořených za 
účelem zavedení 
opatření v oblasti 
moderního řízení 
lidských zdrojů 

60 51 93 % 

Komentář shodný s indikátorem č. 68000. 

68020 Počet institucí, 
které s podporou 
ESF zavedly 
opatření 

15 14 93 % 

Ačkoli probíhala intenzivnější spolupráce na zavedení nových opatření 
v 15 organizacích, nebyla nakonec v jednom úspěšně dokončena. 
Problémem byla nedostatečná ochota k významnějším změnám, ale i 
rigidita postupů, proto se v jednom z případu nepodařilo, s ohledem na 
časová omezení spojená s epidemiologickou situací, dokončit plánované 
změny. 

68024 Počet institucí, 
které s podporu 
ESF zavedly 
opatření v oblasti 
moderního řízení 
lidských zdrojů 

15 14 93 % 

Komentář shodný s indikátorem č. 68020. 

80500 Počet napsaných 
a zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) 

18 18 100 % 

Všechny dokumenty dokončeny. Metodické dokumenty prošly 
oponenturou. 
Analytické a evaluační zprávy: 11 

• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích 
v ČR, 
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• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích 
v zahraničí, 

• Komparační analýza o reálném stavu ochrany před násilím na 
pracovištích v ČR a v zahraničí, 

• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovišti v ČR, 

• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovišti v zahraničí, 

• Komparační analýza o systému ochrany před násilím na pracovišti 
v ČR a v zahraničí, 

• Vstupní evaluační zpráva, výzkumný plán procesní evaluace 
projektu, 

• Vstupní evaluační zpráva, výzkumný plán evaluace dopadů,  

• Průběžná a závěrečná zpráva z procesní evaluace projektu, 

• Souhrnná evaluační zpráva sledující dopady realizovaných aktivit, 

• Závěrečná zpráva z ověření zvolených metod v rámci realizace 
projektu. 

 
Metodiky: 4 

• Příručka Jak se chránit před násilím na pracovišti,  

• Příručka Techniky rozvoje kompetencí v oblasti ochrany před 
násilím na pracovišti, 

• Příručka Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné 
správy, 

• Materiál Trvale udržitelné řešení problematiky násilí na 
pracovištích veřejné správy. 

 
Doporučení: 2 (2 soubory 60 a 20 doporučení) 
 
Soubor odborných publikovaných článků: 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

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

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

Ukazatele 

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

Zdroj dat 
ISKP14+ 
Interní databáze 

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

Všechny sledované ukazatele potvrzují, že při realizaci projektu byly splněny předpoklady 

z hlediska realizátora, partnerů i cílové skupiny.  
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Při realizaci projektu došlo ke zpoždění ve výzkumných a vzdělávacích aktivitách. Podrobně 

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

výstupy a současně byla udržena požadovaná kvalita. 

Dále proběhly dvě podstatné změny projektu a obě byly zapříčiněny vnějším faktorem. 

První, s účinností od 1. 7. 2019, reagovala na zrušení původního realizátora projektu Fondu 

dalšího vzdělávání. Druhá, s účinností od 1. 8. 2020, řešila problémy s omezením realizace 

vzdělávacích aktivit v důsledku nečekané epidemiologické situace. Podrobně je popsáno 

v části 2a. 

Na konci projektu bylo zpracováno všech 18 plánovaných výstupů. Všechny tyto výstupy 

byly akceptovány bez výhrad. Soupis výstupů obsahuje část 2a. 

Cílová skupina se zapojovala nad očekávání realizátorů projektu. O téma byl velký zájem, 

ohlas na realizované aktivity byl velmi pozitivní6. 

 

4. Jsou výstupy projektu kvalitní? 

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

Ukazatele 

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

Zdroj dat 

Realizační tým 
Cílové skupiny 
ISKP14+ 
Interní databáze 
Webová statistika 

Metoda sběru dat 

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

V projektu vzniklo všech 20 plánovaných výstupů projektu, tzn. 18 analytických, 

metodických a evaluačních dokumentů, reklamní bannery a informačně-vzdělávací web 

www.dustojnepracoviste.cz. Všechny výstupy jsou dostupné na webu 

www.dustojnepracoviste.cz. Nejvyšší míru využití dosahují webová platforma a metodické 

materiály, které jsou určeny širší veřejnosti pracovníků veřejné správy. Následují 

analytické výstupy, které svým zaměřením slouží užší skupině systémových pracovníků a 

evaluační výstupy, jež jsou taktéž využívány především odborníky v předmětné oblasti. Lze 

 
6 Podrobně rozebíráno ve výstupu Souhrnná evaluační zpráva sledující dopady realizovaných aktivit. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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konstatovat, že kvalita výstupů je vysoká, většina je považována za účelné a informačně 

obohacující. Více popsáno níže ve stručném zhodnocení každého výstupu níže.  

 

I. Analytické dokumenty 

Všechny plánované analytické dokumenty byly vytvořeny a zpracovány odborníky v oblasti 

prevence a eliminace násilí na pracovištích, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí 

(Německa a Švédska). Z evaluačních rozhovorů vyplývá, že všechny zprávy přináší unikátní 

data a poznatky, o které se mohou systémoví pracovníci opřít při prosazování změn. Za 

využitelnější jsou považovány komparační analýzy, které přehledně sumarizují podrobné 

poznatky ze zpráv za jednotlivé země. Zprávy přináší podrobné poznatky ze závěrů metody 

desk research z oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. Zpráva o reálném stavu 

ochrany před násilím na pracovištích v ČR přináší také unikátní data z rozsáhlého 

dotazníkového šetření, je však škoda, že jeho kvalitu snižuje realizace dotazníkového šetření 

svépomocně7. Sběr dat pouze realizačním týmem přinesl problémy a přinutil výzkumníky 

nakonec přistoupit k odlišnému přístupu pro sběr každé z cílových skupin veřejné a 

soukromé sféry, což neumožnilo statisticky porovnat soukromý a veřejný sektoru8, což bylo 

jedním z cílů dotazníkového šeření. V rámci projektu vznikly následující analytické 

dokumenty: 

• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích v ČR, 

• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích v zahraničí, 

• Komparační analýza o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích v ČR a 

v zahraničí, 

• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovišti v ČR, 

• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovišti v zahraničí, 

• Komparační analýza o systému ochrany před násilím na pracovišti v ČR a v zahraničí. 

 

II. Evaluační dokumenty 

Všech 5 plánovaných evaluačních dokumentů bylo vytvořeno. Evaluační výstupy Průběžná a 

závěrečná zpráva z procesní evaluace projektu a Souhrnná evaluační zpráva sledující dopady 

realizovaných aktivit prošly oponenturou s výsledkem zcela vyhovuje. Mimo zhodnocení 

procesů a dopadů projektu přináší také doporučení pro další vývoj a rozvoj oblasti prevence 

a eliminace násilí na pracovištích. Míra využití je limitována povahou dokumentů, přináší 

podrobné zhodnocení projektu a doporučení pro systémové pracovníky, dokumenty mohou 

také sloužit jako inspirace pro další evaluátory při realizaci obdobných projektů. V rámci 

projektu vznikly následující evaluační dokumenty: 

• Vstupní evaluační zpráva, výzkumný plán procesní evaluace projektu, 

 
7Kompetenční mlhavost spojená s přechodem projektu pod MPSV nakonec vedla k nutnosti realizovat původně 
plánovanou veřejnou zakázku vlastními silami. 
8 Podrobněji popsáno ve zprávě samotné. 
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• Vstupní evaluační zpráva, výzkumný plán evaluace dopadů, 

• Průběžná a závěrečná zpráva z procesní evaluace projektu, 

• Souhrnná evaluační zpráva sledující dopady realizovaných aktivit, 

• Závěrečná zpráva z ověření zvolených metod v rámci realizace projektu. 

 

III. Metodické dokumenty 

Všechny čtyři plánované metodické dokumenty byly vytvořeny a všechny příručky prošly 

oponenturou s hodnocením „zcela vyhovuje“ (příručka Techniky rozvoje kompetencí v oblasti 

ochrany před násilím na pracovišti) a „vyhovuje s výhradami“ (příručka Jak se chránit před 

násilím na pracovišti a příručka Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné správy). 

Výhrady byly do oponentur zapracovány. První dvě příručky jsou určeny širší veřejnosti 

zaměstnanců veřejné správy a v rámci rozhovorů byla pozitivně hodnocena především 

příručka Jak se chránit před násilím na pracovišti. Zaměstnanci velmi vítali možnost dohledat 

si informace z příruček ve stručnější formě na webu www.dustojnepracoviste.cz. 

Z evaluačních rozhovorů s inspektory, kterým je určena příručka Odkrývání násilí na 

pracovišti v organizacích veřejné správy, bylo patrné velké nadšení nad pomocnými 

materiály, jež mohou poskytnout potenciálním obětem šikany na pracovištích či sami při 

prošetřování situace na pracovištích. Také inspektoři vyzdvihovali přínos zestručněných 

informací webu, který umožňuje mít veškeré materiály vždy po ruce. Materiál Trvale 

udržitelné řešení problematiky násilí na pracovištích veřejné správy je určen systémovým 

pracovníkům, tedy velmi úzké skupině. V hodnocení byl vyzdvihován oproti analytickým 

zprávám, neboť poskytuje manažerské shrnutí všech nejdůležitějších poznatků z analytických 

zpráv a praktické poznatky vyplývající z realizace projektu. V rámci projektu vznikly 

následující metodické dokumenty: 

• Příručka Jak se chránit před násilím na pracovišti,  

• Příručka Techniky rozvoje kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, 

• Příručka Odkrývání násilí na pracovišti v organizacích veřejné správy, 

• Materiál Trvale udržitelné řešení problematiky násilí na pracovištích veřejné správy. 

 

IV. Doporučení 

Byla vytvořena obě plánovaná doporučení. Vznikl jeden soubor doporučení, jenž obsahuje 

doporučení pro budoucí rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti ochrany před násilím na 

pracovišti pro každou zapojenou organizaci. Součástí je popis, jak dále rozvíjet znalosti a 

dovednosti pracovníků organizace i zavádět podpůrná opatření (např. ukotvením do 

formálních dokumentů, jako jsou organizační směrnice, pracovní řád, etický kodex a 

obdobné interní dokumenty organizace) a jak je prakticky využívat. Míra využití doporučení 

plně závisí na zájmu a přístupu k problematice na daném úřadu. Ukazuje se, že velký přínos 

v ní spatřovaly zejména organizace, které byly v projektu aktivnější. 
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Dalším materiálem je soubor 20 zpětných vazeb k metodickému rámci rozvoje kompetencí 

systémových pracovníků, jež byly vždy poskytnuty inspektorovi, kterému byl poskytnut 

v rámci projektu mentoring. Zpětná vazba obsahuje zejména postřehy mentorů, které 

vyvstaly při jejich přítomnosti u šetření daných případů. Zpětné vazby byly ze strany 

inspektorů při hodnocení přínosu projektu zmiňovány jako nejúčinnější a nejvíce 

nápomocné, inspektoři se shodli, že poznatky ze zpětné vazby (jak ústní, tak písemné) plně 

zařazují do své každodenní činnosti. 

 

V. Soubor odborných publikovaných článků 

Články byly publikovány v měsíčníku Veřejná správa vydávaný Ministerstvem vnitra. 

Periodikum je zaměřeno na čtenáře z řad zaměstnanců ministerstev, krajských, městských a 

obecních úřadů, dále jsou čtenáři časopisu hejtmani, primátoři, starostové, zastupitelé a 

radní, podnikatelé, členové nevládních neziskových organizací a další odborná veřejnost. 

Celkem vznikly 3 články: 

• Veřejná správa 5/2020, 2 články: Smysl komunikace v projektu „Důstojné pracoviště 

ve veřejné správě“ a Loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli, 

• Veřejná správa 6/2020, 1 článek: Jak systémově uchopit téma šikany: srovnání 

přístupu Česka, Německa a Švédska. 

Zaměření periodika se z hlediska zásahu cílové skupiny jeví jako velmi vhodné. Podrobnější 

zpětnou vazbu o kvalitě či čtenosti článků nebylo možné realizátory projektu zajistit. 

 

VI. Bannery projektu Důstojné pracoviště 

Byly umístěny na webu SÚIP a VOP a dále na Facebooku MPSV. Poskytnutí prostoru bylo 

zdarma v rámci partnerství v projektu. Zaměření webových stránek i Facebooku se z hlediska 

zásahu cílové skupiny jeví jako velmi vhodné. Podrobnější zpětnou vazbu o kvalitě či počtu 

zhlédnutí nebylo možné realizátory projektu zajistit. 

 

VII. Informačně vzdělávací web 

V rámci projektu vznikl informačně vzdělávací web www.dustojnepracoviste.cz. Web 

zahrnuje diagnostickou část, vzdělávací část a informační část (zestručněný obsah 

metodických a výukových materiálů). Koncovými uživateli webu jsou vedoucí pracovníci a 

personalisté institucí veřejné správy, obecněji také řadoví pracovníci veřejné správy jako 

potenciální oběti nebo svědci násilí na pracovišti. Informace z něj však může čerpat i široká 

veřejnost. 

Vývoj návštěvnosti webu shrnuje v základních ukazatelích obrázek č. 4. Úroveň návštěvnosti 

odpovídá zaměření webu, které je cíleno zejména na účastníky rozvoje kompetencí, potažmo 

širší veřejnost zaměstnanců veřejné správy. Vrcholy návštěvnosti odpovídají obdobím, ve 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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kterých byl ve větší míře realizován e-learning, tedy září 2019, kdy web dosahoval 2364 

unikátních návštěv, a červen 2020, kdy unikátní návštěvy dosahovaly počtu 2358. Naopak 

v letních měsících byla návštěvnost webu vždy velmi nízká, neboť probíhalo minimum 

školení. 

Obrázek 4 Návštěvnost webu www.dustojnepracoviste.cz 

 

Zdroj: Google Analytics stránky www.dustojnepracoviste.cz, vlastní zpracování 
Poznámka: Zobrazení stránek  

Stránkou je myšlena jakákoliv stránka daného webu. Ukazuje, kolik  
 stránek bylo otevřených v rámci daného období (měsíc). 

Unikátní návštěvy  
Graf unikátních návštěv poskytuje přehled o tom, kolik uživatelů navštíví 
danou stránku v rámci daného období (měsíc). 

 

Prvních deset nejnavštěvovanějších stránek shrnuje tabulka č. 4. Stránka s přihlášením do e-

learningu je nejnavštěvovanější stránkou webu. E-learning je zaměřen na vzdělávání v oblasti 

ochrany před násilím na pracovišti a je složen ze dvou kurzů a webináře. Je volně dostupný 

po registraci uživatele.  

Informační část webu je hned po e-learningu druhá nejnavštěvovanější, v součtu všech 

stránek do ní spadajících, nejnavštěvovanější částí webu. Obsahuje všechny projektové 

výstupy a jiné materiály určené ke vzdělávání (zejména na stránce O nás / výstupy projektu). 

Její součástí jsou i zestručněné informace z příruček a školení, jež se také objevují v první 

desítce nejnavštěvovanějších stránek (zejména stránka O šikaně).  

Diagnostická část pomáhá uživatelům prostřednictvím krátkého dotazníku zrychleně 

vyhodnotit úroveň organizace v její připravenosti vypořádat se s problematikou násilí na 
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pracovišti a předá také stručná doporučení, jak nejlépe postupovat pro zlepšení situace 

v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. Diagnostická část byla volně dostupná 

až na samotném konci realizace projektu, a proto se stránky s ní mohly objevit mezi 

nejnavštěvovanějšími. 

Tabulka 4 Nejnavštěvovanější stránky 

Název stránky 
Zobrazení 
stránek 

Unikátní 
návštěvy 

Průměrný 
čas 

Důstojné pracoviště | E-learning 28727 16726 0:03:17 

Důstojné pracoviště | Úvodní stránka 7660 5595 0:00:56 

Důstojné pracoviště | O šikaně 4381 1602 0:00:19 

Důstojné pracoviště | Vzdělávání 2174 1221 0:00:16 

Důstojné pracoviště | Šikana na pracovišti 1556 1301 0:04:00 

Důstojné pracoviště | Projekt Důstojné pracoviště 1189 909 0:01:16 

Důstojné pracoviště | Kontakt 1132 856 0:01:05 

Důstojné pracoviště | Důsledky šikany 972 878 0:02:40 

Důstojné pracoviště | Formy šikanózního chování 925 798 0:02:56 

Důstojné pracoviště | Vzdělávací příručky 507 450 0:01:10 

Zdroj: Google Analytics stránky www.dustojnepracoviste.czw, vlastní zpracování 
Poznámky: Zobrazení stránek  

Stránkou je myšlena jakákoliv stránka daného webu. Ukazuje, kolik stránek 
bylo otevřených v rámci daného období (srpen 2018 – říjen 2019). 
Unikátní návštěvy  
Hodnota poskytuje přehled o tom, kolik uživatelů navštíví danou stránku 
v rámci daného období (srpen 2018 – říjen 2019). 
Průměrný čas  
Jedná se průměrnou dobu, kterou uživatelé strávili prohlížením určené 
stránky. 

 

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

a. Jaké faktory pomohly k úspěšné realizaci projektu? 

Ukazatele Počet posilujících faktorů 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Pozorování 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníková šetření 

Jedním z nejvíce posilujících faktorů, napomáhajících k úspěšné realizaci, bylo samotné téma 

násilí na pracovištích, které bylo v prostředí české veřejné správy nové a silně rezonující. 

Díky tomu, že projekt svým tématem skutečně odpovídal na současnou poptávku, nemusel 

projektový tým řešit problémy se získáním cílové skupiny. 
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Dalším silným faktorem byla jedinečná synergie odborníků na řešené téma, které se 

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

úspěšně a zábavně předávat své znalosti a zkušenosti cílové skupině. 

Vysoká koordinovanost, hluboká provázanost spolu s odbornými zkušenostmi 

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

neočekávanou epidemiologickou situaci a s ní spojená vládní omezení. 

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

institut) zajišťuje podporu a široký dosah všech realizovaných aktivit. 

 

b. Jaké faktory bránily úspěšné realizaci projektu? 

Ukazatele Počet bariér 

Zdroj dat 
Realizační tým 
Cílové skupiny 

Metoda sběru dat 
Pozorování 
Hloubkové rozhovory 
Dotazníková šetření 

Hlavní bariérou při realizaci projektu byla neočekávaná epidemiologická situace (výskyt 

COVID-19) a s ní spojená vládní opatření. Zhoršená epidemiologická situace zastihla projekt 

bohužel dvakrát. Nejprve přišel tým na jaře 2020 o dva měsíce realizace projektu. Proto byla 

většina nedokončených aktivit přeplánována na podzim, během něhož se situace opětovně 

zhoršila. Nepodařilo se tak dokončit vzdělávání a taktéž zavádění opatření ve všech 

organizacích. 

Další bariérou byla změna realizátora projektu a s ním spojené zmenšení realizačního týmu, 

zejména snížení rozpočtu projektu, které vedlo k nutnosti přeplánovat velkou část aktivit. 

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

efektivněji, ovšem zároveň pociťoval po celou dobu realizace ohrožení úspěšného dokončení 

aktivit. Absence byť jen jednoho člena týmu by projekt nejen výrazně zpomalila, ale při 

nedostatečně rychlé obměně pracovníka i ohrozila kvalitu výstupů. 

Další, mnohem méně významnou, bariérou jsou velmi zdlouhavé procesy ve veřejné správě, 

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

memorand o spolupráci na projektu, která ve většině případů prochází i radou) a v některých 

případech k pomalému rozjezdu vzdělávacích aktivit, ale také ke zdlouhavému zavádění 

nových opatření v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. 
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Závěr 
Procesní evaluace ukázala, že projekt úspěšně naplnil svůj plán a pro realizaci zvolil efektivní 

procesy. Na projektu intenzivně participovali oba partneři, Státní úřad inspekce práce a 

kancelář Veřejného ochránce práv, a dostáli tak plně svých závazků jak v oblasti metodické, 

tak v pomoci s co nejefektivnějším šířením informací o násilí na pracovištích mezi 

zaměstnance veřejné správy. Vhodně zvolený design projektu vedl k vytvoření všech 

plánovaných výstupů, indikátory projekt naplnil z 98 %. Plán projektu byl při faktické realizaci 

několikrát pozměněn. Významnější obtíže projektu byly spojeny především s vnějšími vlivy, 

které nemohli členové realizačního týmu předpokládat, a lze konstatovat, že se s nimi velmi 

dobře vypořádali. Nejprve došlo k výraznému nedodržení harmonogram v důsledku první 

podstatné změny s účinností od 1. 7. 2019, jež významně zredukovala realizační tým. Snížení 

počtu členů projektového týmu vedlo ke zvýšení produktivity, ovšem přineslo s sebou i 

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

Největší problém, kterému byl projektu vystaven, byla neočekávaná epidemiologická situace, 

výskyt COVID-19. Protože projekt zasáhly hned dvě jeho vlny (jarní i podzimní roku 2020), 

nepodařilo se týmu, s ohledem na omezení vyplývající z vládních opatření, dokončit ve všech 

zapojených institucích veřejné správy poslední fázi rozvoje kompetencí. 

Řízení projektových aktivit probíhalo bez větších problémů, samotné vzdělávání bylo velmi 

dobře organizováno. Podrobná analýza ukázala, že rozvoj kompetencí zaměstnanců veřejné 

zprávy byl svou časovou dotací velmi náročný (40 hodin podpory). Počáteční „wow efekt“, 

spojený s příjemným překvapením velmi profesionálního uchopení tématu lektory projektu, 

vystřídal u části účastníků pocit zbytečného zahlcení příliš odbornými a podrobnými 

informacemi. Druhé prezenční školení, stejně jako workshop, proto kladlo svým obsahem, 

ale i samotnými praktickými nácviky, mnohem vyšší nároky na výkon lektora. 

V projektu vzniklo všech 20 plánovaných výstupů projektu, tzn. 18 analytických, metodických 

a evaluačních dokumentů, reklamní bannery a informačně vzdělávací web 

www.dustojnepracoviste.cz. Všechny výstupy jsou dostupné na webu 

www.dustojnepracoviste.cz. Nejvyšší míru využití dosahují webová platforma a metodické 

materiály, které jsou určeny širší veřejnosti pracovníků veřejné správy. Následují analytické 

výstupy, které svým zaměřením slouží užší skupině systémových pracovníků, a evaluační 

výstupy, jež jsou taktéž využívány především odborníky v předmětné oblasti. Lze 

konstatovat, že kvalita výstupů je vysoká, většina je považována za dobře využitelné a 

informačně obohacující. 

Projekt se zabýval v současnosti silně rezonujícím tématem, kterému se doposud ve veřejné 

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

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

z nejsilnějších posilujících faktorů, jež významně napomohly úspěšnému dokončení projektu. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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Příloha č. 1 Scénář rozhovorů po 1. e-learningu 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 

Jak hodnotíte strukturu a srozumitelnost obsahu?  
 
 
 
Jak hodnotíte přehlednost uživatelského prostředí a jeho funkčnost? 
 
 
 
Jak byste popsal/a náročnost/obtížnost látky? 
 
 
 
Co vám v kurzu chybělo a co naopak považujete za nadbytečné? 
 
 
 
Jak hodnotíte časovou náročnost kurzu? 
 
 
 
Jaké slabé a silné stránky v kurzu spatřujete? 
 
 
Považujete absolvovaný kurz za přínosný? V čem více, v čem méně? 
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Příloha č. 2 Scénář rozhovorů po 1. prezenčním školení 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Lektoři  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 
Jak byste zhodnotil/a celkový průběh školení a vaše pocity z něj? 
 
 
 
Jak byste zhodnotil/a lektora a jeho styl vedení a komunikace? 
 
 
 
Byla probíraná látka srozumitelná? 
 
 
 
Jak vám vyhovovala použitá forma výuky? 
 
 
 
Jak hodnotíte návaznost školení na e-kurz? 
 
 
 
Co byste na školení uvítal/a jinak? 
 
 
 
Považujete absolvovaný kurz za přínosný? V čem více, v čem méně? 
 
 
 
Jak hodnotíte obsah školení, co vám chybělo a co naopak považujete za nadbytečné? 
 
 
 
Jak hodnotíte místo konání školení? 
 
 
Jak hodnotíte délku školení a časový plán? 
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Příloha č. 3 Scénář rozhovorů po 2. e-learningu 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadoví pracovník 

 

Jak byste ohodnotili e-learning ve srovnání s předchozím? Je úroveň lepší/horší/stejná?  
(Doptat se na podrobnosti, proč a co konkrétně). 
 
 
 
Jak hodnotíte strukturu a srozumitelnost obsahu?  
 
 
 
Jak hodnotíte přehlednost uživatelského prostředí a jeho funkčnost? 
 
 
 
Jak byste popsal/a náročnost/obtížnost látky? 
 
 
 
Co vám v kurzu chybělo a co naopak považujete za nadbytečné? 
 
 
 
Jak hodnotíte časovou náročnost kurzu? 
 
 
 
Jaké slabé a silné stránky v kurzu spatřujete? 
 
 
 
Považujete absolvovaný kurz za přínosný? V čem více, v čem méně? 
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Příloha č. 4 Scénář rozhovorů po 2. prezenčním školení 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Lektoři  

Cílová skupina 
(nehodící se 
škrtne) 

Personalista / vedoucí / řadový pracovník 

 
Jak byste zhodnotil/a celkový průběh školení a Vaše pocity z něj? 
 
 
 
Pokud sami nezmíní v předchozím: Jak byste zhodnotil/a školení ve srovnání s předchozím? 
V čem konkrétně je lepší/horší/stejné? 
 
 
 
Jak byste zhodnotil/a lektora a jeho styl vedení a komunikace? Byla probíraná látka 
srozumitelná? 
 
 
 
Jak vám vyhovovala použitá forma výuky? 
 
 
 
Jak hodnotíte návaznost školení na e-kurz? Co byste na školení uvítal/a jinak? 
 
 
 
Považujete absolvovaný kurz za přínosný? V čem více, v čem méně? 
 
 
 
Jak hodnotíte obsah školení, co vám chybělo a co naopak považujete za nadbytečné? 
 
 
 
Jak hodnotíte místo konání školení? 
 
 
 
Jak hodnotíte délku školení a časový plán? 
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Příloha č. 5 Scénář rozhovorů s inspektory SÚIP – prezenční 

školení 
 

Smyslem rozhovoru je zhodnotit Vámi absolvované prezenční školení projektu Důstojné 
pracoviště ve veřejné správě. Prosím, nebojte se být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je 
pro nás velmi přínosný. 
 

Datum  

Místo  

Evaluátor  

 

Jak byste ohodnotil/a následující oblasti (doptat se na body níže): 

• organizační zajištění školení, 
o vhodnost místa, 
o dodržení časového plánu, vhodnost délky školení, 

• průběh školení, 
o zhodnocení obsahu, 
o srozumitelnost obsahu školení, 

• komunikace lektora s cílovou skupinou během školení. 
 

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

 

Příloha č. 6 Scénář rozhovorů s inspektory SÚIP – mentoring 
 

Smyslem rozhovoru je zhodnotit pomoc mentora při prováděné kontrole. Prosím, nebojte 
se být otevřený/á či kritický/á, Váš názor je pro nás velmi přínosný. 
 

Datum  

Místo  

Evaluátor  

 

Jak byste ohodnotil/a následující oblasti (doptat se na body níže): 
• samotná organizace setkání, 

• příprava na setkání a komunikace s mentorem, 

• jaké materiály byly využity 

 

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

 

Příloha č. 7 Scénář rozhovorů s realizačním týmem – průběžná 

zpráva z procesní evaluace 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Osoba  

Pozice   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Příloha č. 8 Scénář rozhovorů s realizačním týmem – závěrečná 

zpráva z procesní evaluace 
 

Datum  

Místo  

Rozhovor vedl  

Osoba  

Pozice   

 
Jak byste zhodnotil/a celkový průběh projektu a Vaše pocity z něj? 
 
 
 
Co pozitivního byste vyzdvihl/a? 
 
 
 
Co negativního byste vyzdvihl/a? 
 
 
 
Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci v rámci projektu? 
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Jak byste popsal/a zvládnutí epidemiologické situace spojené s COVID-19? 
 
Vyjmenujte 3 věci, které byste nechtěl/a, aby se opakovaly/staly v případě, že byste 
spolupracoval/a na obdobném projektu. 
 
 
 
Pro konzultanta: 
Ohodnoťte prosím následující oblasti: 

• organizační zajištění školení (porovnání jednotlivých vln), 
• proběhly všechny aktivity tak, jak měly?, 
• ohodnoťte výstupy, poté vyberte jeden nejdůležitější (a proč), poté nejméně důležitý 

(a proč), 
• odborná úroveň lektorů. 

 
 
Pro lektory: 
Ohodnoťte prosím následující oblasti: 
• organizační zajištění školení, 

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

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

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

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

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

 

Příloha č. 9 Plán pozorování 
 

Datum  

Místo  

Typ vzdělávací akce  

Pozorování provedl  

Lektoři  
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Co s sebou: 

• Něco na psaní poznámek 

• Prezenční listina (případně listiny) 

• Seznam studentů 

• Monitorovací listy 

• Povinná publicita 

• Vyplněná diagnostika 

 

Na co se zaměřit: 

Organizační zajištění školení 

• Je prostor vhodný, dostačující? 

• Je délka školení vhodně nastavená, je dodržován harmonogram? 

Obsah školení 

• Je obsah přizpůsoben diagnostice, specifikám organizace? 

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

• Navazuje školení na předchozí vzdělávací aktivity? 

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

Komunikace lektora se studenty 

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

• Jaký je jeho neverbální projev? 

• Jaká je celková atmosféra během školení? 

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

Ostatní 

• Celkový dojem 

• Slabé a silné stránky 

• Doporučení 
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Příloha č. 10 Hodnoticí dotazník 
 

Hodnocení kvality vzdělávacích aktivit 

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

který pomůže zvýšit kvalitu připravovaných školení. Vyplnění tohoto dotazníku je anonymní, 

vaše odpovědi budou vyhodnocovány hromadně.  

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

a 5 nejhorší (jako známky ve škole). 

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

1. Celkový průběh školení:      

2. Zvolený způsob/forma výuky:       

3. Srozumitelnost výkladu:      

4. Připravenost lektorů:      

5. Odborné znalosti lektorů:      

6. Prezentační dovednosti lektorů:      

7. Umění zaujmout:      

8. Umění vysvětlit problém:      

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

     

ORGANIZACE ŠKOLENÍ: 

10. Celková organizace akce:      

Zaškrtněte ANO/NE 

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

Ano  Ne  

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

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

Ano  Ne  

DOPORUČENÍ (nepovinné) 

14. Napadá Vás nějaké doporučení pro organizátory školení? 

Komentář:  

ÚČASTNÍK 

15. Vaše pohlaví:  Muž  Žena  

16. Pracovní pozice:  

personalista  vedoucí pracovník  řadový pracovník  
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17. Termín školení: 

Komentář:  

18. Město: 

Komentář:  

 


