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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 jakožto zaměstnavatele. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí personalistů veřejné správy jako těch, 

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

interpersonálních změn v organizaci. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí systémových pracovníků jako těch, 

které charakterizuje schopnost a zákonná povinnost systémově nastavit ochranu 

pracovníků před násilím na pracovišti. 

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

Projekt je realizován na celém území České republiky. 

Cílovou skupinou projektu byli:  

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

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

• inspektoři práce SÚIP (Cílová skupina II). 

 

Cílem této evaluační zprávy je zhodnotit vhodnost zvolených metod při realizaci projektu 

Důstojné pracoviště ve veřejné správě. Evaluace se na zvolené metody dívá především 

optikou jejich výsledného dopadu na cílové skupiny, resp. zda daná metoda napomohla 

k úspěšnému naplnění plánu projektu. Zpráva přímo vychází ze závěrečných evaluačních 

zpráv projektu (Souhrnná evaluační zpráva sledující dopady realizovaných aktivit, Závěrečná 

zpráva z procesní evaluace projektu)1. Evaluace vychází z logického modelu projektu (shrnuje 

 
1 Obě volně dostupné na www.dustojnepracoviste.cz.  

http://www.dustojnepracoviste.cz/


 

4 
 

obrázek č. 1). Logický model je podrobně popsán ve Vstupní evaluační zprávě2 a zde se mu 

tedy více nevěnujeme. 

 

 

 
2 Taktéž dostupná na www.dustojnepracoviste.cz.  

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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Obrázek 1 Logický model projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

6 
 

2. Proces rozvoje kompetencí cílové skupiny I a II 
 

Než zpráva přejde ke shrnutí metodologie a samotným výsledkům analýzy zvolených metod, 

je potřebné krátce se zastavit u popisu práce s cílovou skupinou I a II.  

2.1. Rozvoj kompetencí cílové skupiny I 

 

Obrázek 2 Schéma fází spolupráce se zapojenými subjekty veřejné správy. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě procházela každá organizace postupně 

několika kroky – navazování spolupráce a její formální uzavření, výběr nejvhodnějšího 

školení, doporučení antimobbingových opatření pro dané pracoviště, případně jejich 

implementace, vyhodnocení a udělení certifikátů.  

Jednotlivé fáze byly připravovány na míru konkrétní cílové skupině a jejím specifikům.  

2.1.1.  Uzavření spolupráce 

Se zájemci o spolupráci bylo uzavřeno formální memorandum o spolupráci, které stanovuje 

povinnosti obou spolupracujících subjektů. 

2.1.2.  Rozhovor s kontaktní osobou a diagnostika organizace 

Detailní rozhovor byl veden s personalistou, případně jinou kontaktní osobou, a byl zaměřen 

na aktuální stav a nastavení procesu prevence násilí na daném pracovišti. Cílem bylo 

zjišťování aktuálních potřeb pracoviště v souvislosti s požadavky vybraných pracovníků. 

Následně mohlo dojít k výběru vhodného vzdělávacího programu. 
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U spolupracujících organizací byla nejprve provedena diagnostika vnitřních procesů a 
opatření práce s lidskými zdroji, jejichž cílem byla eliminace a prevence násilí na pracovišti. 
Diagnostika byla tvořena souborem otázek, které poukazují na aktuální stav pracovního 
klimatu a zkušenosti pracoviště se vztahovou patologií. Na základě diagnostiky byl efektivně 
nastavován studijní plán jednotlivých seminářů, který byl doplněn o vzdělávání se zaměřením 
na konkrétní problémy, jež se na pracovišti vyskytovaly. Díky diagnostice mohli lektoři 
efektivně reagovat na požadavky cílových skupin a připravit případové studie na míru 
danému pracovišti. 

 

Po skončení projektu byla tato diagnostika umístěna ve veřejné části webové platformy 
(https://www.dustojnepracoviste.cz) tak, aby každá nezapojená organizace měla k této 
diagnostice přístup. Výsledkem online volně dostupné diagnostiky je vždy doporučení, na co 
by se měla daná organizace ve vzdělávání zaměřit. 

 

2.1.3.  Školení 

Obrázek 3 Proces školení prevence a eliminace násilí na pracovištích veřejné správy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podrobný plán rozvoje kompetencí nalezne čtenář ve Vstupní evaluační zprávě3. 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 

 
3Volně dostupné na www.dustojnepracoviste.cz.  

https://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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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 workshop4. Po skončení online webináře 

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

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

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

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

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. 

 

2.1.4.  Závěrečné zhodnocení a předání doporučení 

Na základě srovnání výsledků počáteční diagnostiky a dopadů realizace školení byly 

připraveny pro každé zapojené pracoviště veřejné správy doporučení k prevenci a eliminaci 

šikany na pracovišti a nastavení důstojného pracoviště. 

 

2.1.5. Implementace 

Samotná implementace opatření již byla dobrovolná. Implementace aktivit na pracovištích 

probíhala v režii vedoucího či zvoleného zaměstnance, který měl k dispozici mentora pro 

konzultace jednotlivých kroků či výskytu problému. Mentoring probíhal prostřednictvím 

osobních schůzek, on-line a dále dle potřeb cílových skupin.  

 

2.2. Rozvoj kompetencí cílové skupiny II 

Do realizovaného rozvoje kompetencí byli inspektoři delegováni Státním úřadem inspekce 

práce tak, aby byli do rozvoje kompetencí zapojeni zejména ti, kteří při své práci řeší 

problematiku násilí na pracovištích. Samotný rozvoj kompetencí v oblasti ochrany před 

násilím na pracovišti proběhl v několika krocích. Každý z účastníků prošel e-learningovým 

kurzem, následovalo prezenční školení. Vybraná část inspektorů pak dále spolupracovala s 

mentory, kteří se věnovali jejich individuálním potřebám a také se účastnili šetření 

problematiky přímo na pracovištích. 

 

 
4 První i druhý e-learning je spolu s webinářem dostupný online po registraci na www.dustojnepracoviste.cz.  

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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3. Metodologie 
Analýza zvolených metod při realizaci projektu přímo vychází z poznatků dopadové a 

procesní evaluace, proto pro podrobný přehled metod a technik sběru datu odkazujeme 

čtenáře přímo do těchto zpráv. Shrneme-li , s ohledem na své cíle, byla evaluace tvořena tzv. 

metodologicky smíšeným výzkumem, tedy kombinací kvalitativních a kvantitativních metod, 

přičemž oběma přístupům je přidělena v poznatcích stejná váha, přístup je kongruentní. 

V rámci metod sběru dat bylo užito: dotazníkové šetření, analýza testů, hloubkové 

rozhovory, pozorování, analýzy vývoje organizace, analýza návštěvnosti (webová statistika). 

Cílovou skupinou 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), 

• zaměstnanci veřejné správy zapojených organizačních složek státu, státních 

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

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

• zástupci partnerů projektu. 
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4. Závěry analýzy zvolených metod v rámci realizace projektu 
Všechny podstatné metody zvolené v rámci realizace projektu vedly k naplnění svého 

účelu, jak ilustruje tabulka č. 1. Tabulka je barevně rozlišena tak, aby shrnula co 

nejjednodušeji a nejsrozumitelněji celkový výsledek. Barvy odpovídají úspěchu při naplnění 

účelu dané metody, kdy sytě zelená značí úspěšné naplnění, světle zelená značí naplnění cíle 

z větší části a žlutá značí částečné naplnění. Celkem bylo identifikování 14 užitých 

kardinálních metod5, v následujících řádcích jsou podrobněji rozebrány. Všechny popsané 

informace jsou sumarizací závěrů ze závěrečných evaluační zpráv6, poznatky tak nejsou při 

popisu doplňovány daty a poklady, které k závěrům vedly. Ty čtenář nalezne v příslušných 

evaluačních zprávách. 

Tabulka 1 Matice shrnující zhodnocení účelnosti zvolených metod při realizaci projektu 

Oblast Pořadí Zvolená metoda Účel 
Naplnění 
účelu 

K
o

m
u

n
ik

ac
e

 s
e

 z
ap

o
je

n
ým

i 

o
rg

an
iz

ac
e

m
i 

1 Navazování spolupráce 
osobní cestou 

Získat cílovou skupinu I Plně  

2 Konzultant přistupuje 
individuálně ke každé 
organizaci 

Zajistit hladký běh 
realizace projektu 

Plně 

3 Působení mentora Zajistit zavedení změn Plně 

4 Doporučení pro další vývoj Podpořit udržitelnost 
projektu 

Z větší části 

Tv
o

rb
a 

an
al

ýz
, m

et
o

d
ik

 a
 w

eb
u

 

5 Analýza prostředí v ČR a 
zahraničí 

Získat dostatek 
podkladů pro tvorbu 
metodik 

Plně 

6 Vytvoření příruček – obsah 
vzdělávání 
s revizí na konci realizace 

Vytvořit obsah 
vzdělávání 

Zajistit možnost 
replikace vzdělávání po 
skončení projektu 

Plně 

7 Vytvoření příručky – 
techniky vzdělávání 
s revizí na konci realizace 

Nastavit formu 
vzdělávání 

Zajistit možnost 
replikace vzdělávání po 

Plně 

 
5 Vybrány byly nejdůležitější metody, jež se přímo dotýkaly cílových skupin projektu. 
6 Konkrétně se jedná o zprávy: Souhrnná evaluační zpráva sledující dopady realizovaných aktivit, Závěrečná 
zpráva z procesní evaluace projektu. 
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skončení projektu 

8 Web 
www.dustojnepracoviste.cz 

Online dostupné 
výstupy 

Online dostupné 
přehledy 

Prostředí pro e-
elearning 

Plně 
R

o
zv

o
j k

o
m

p
e

te
n

cí
 

9 E-learning (dvě vlny) pro CS 
I 

Připravit základní sadou 
informací na prezenční 
školení 

Z větší části 

10 Prezenční školení (dvě vlny) 
pro CS I 

Rozšířit kompetence, 
zejména teoretické 

Plně 

11 Workshop pro CS I Rozšířit kompetence, 
zejména praktické 

Částečně  

12 E-learning pro CS II Připravit základní sadou 
informací na prezenční 
školení 

Plně 

12 Prezenční školení pro CS II Rozšířit kompetence, 
zejména teoretické 

Plně 

13 Působení mentora u CS II Cíleně rozšířit 
kompetence vybraných 
jednotlivců 

Plně 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

1) Navazování spolupráce osobní cestou 

Realizátoři pro první fázi projektu, navazování spolupráce s cílovou skupinou I, zvolili metodu 

osobního přístupu prostřednictvím konzultantů projektu. Tato forma se ukázala jako velmi 

efektivní. I díky jejich práci byla poptávka po zapojení do projektu velmi vysoká, realizační 

tým ji nakonec s ohledem na rozpočet projektu i velikost realizačního týmu nebyl schopen 

plně saturovat. Do projektu se zapojilo (za zapojenou organizaci je považována organizace, 

jež podepsala memorandum o spolupráci) cílových 60 organizací veřejné správy7, 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 

 
7 Ke změně původního počtu 80 organizací došlo po podstatné změně projektu, spojenou s přechodem projektu 
pod MPSV. V rámci podstatné změny došlo ke snížení rozpočtu i velikosti realizačního týmu. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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a městských částí (oproti plánu: 3 státní příspěvkové organizace, 4 organizační složky státu, 4 

kraje a 49 měst, obcí a městských částí). Zvolená metoda tak naplnila svůj cíl, v případě 

realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou lze doporučit její opětovné užití. 

2) Konzultant přistupuje individuálně ke každé organizaci 

Osobní přístup byl využit i v následné fázi projektu při organizaci školení, případně 

mentoringu. Tuto část měl opět na starost konzultant8 projektu. Efektivitu tohoto přístupu 

lze podložit neočekávanou snahou aktivně zapojených subjektů proškolit velmi vysoké počty 

zaměstnanců (oproti plánovaným), i zde nakonec nemohl tým u části úřadů plně saturovat 

jejich představu o objemu proškolených osob. Přesto počet podpořených osob převýšil 

plánovaný hodnotu indikátoru. Během realizace projektu se ukázalo, že z 60 zapojených 

organizací se 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. Nic však nenaznačuje, že by příčinou 

neaktivity bylo působení konzultanta projektu, naopak evaluace ukázala, že pro plnění plánu 

projektu sehrál konzultant klíčovou roli a bez jeho působení by nebylo možné projekt 

úspěšně dokončit. Individuální přístup pomohl zejména překonat největší ohrožení projektu 

– neočekávanou epidemiologickou situaci, která zcela zastavila realizaci prezenčních školení, 

a to bohužel hned ve dvou vlnách. Evaluace ukázala, že zvolená metoda naplnila svůj cíl, 

v případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou lze doporučit její 

opětovné užití. 

3) Působení mentora 

Mentor působil pouze u organizací, jež se rozhodly přistoupit i k dobrovolné části – 

implementaci antimobbingových opatření. Intenzivnější spolupráce na zavedení nových 

opatření proběhla v 15 organizacích, nakonec nebyla v jedné organizaci úspěšně dokončena. 

Problémem byla počáteční nedostatečná ochota k významnějším změnám a také 

epidemiologická situace na podzim 2020. Mentor přistupoval ke každé organizaci 

individuálně a díky jeho aktivitě se podařilo zavést taková opatření, která jsou v praxi 

ověřená a obecně považována za účinná a zefektivňující řízení lidských zdrojů a také vedou k 

zefektivnění procesu prevence a eliminace násilí na pracovišti. Evaluace potvrdila, že tato 

forma osobního přístupu a přímá spolupráce na zavádění změn na pracovištích je 

nenahraditelná. Zvolená metoda naplnila svůj cíl, v případě realizace obdobného projektu se 

stejnou cílovou skupinou lze doporučit její opětovné užití. 

4) Doporučení pro další vývoj 

V rámci projektu vznikl materiál, jenž obsahuje doporučení pro budoucí rozvoj kompetencí 

pracovníků v oblasti ochrany před násilím na pracovišti pro každou zapojenou organizaci. 

Součástí každého doporučení byl popis, jak dále rozvíjet znalosti a dovednosti pracovníků 

organizace i zavádět podpůrná opatření (např. ukotvením do formálních dokumentů jako 

 
8 Zatímco na počátku realizace projektu byl tým složen ze dvou konzultantů, přechodem projektu pod 
Ministerstvo práce a sociálních věcí došlo ke zmenšení realizačního týmu a působil pouze jeden konzultant. 
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jsou organizační směrnice, pracovní řád, etický kodex a obdobné interní dokumenty 

organizace) a jak je prakticky využívat. Míra využití doporučení však plně závisela a závisí na 

zájmu a přístupu k problematice v dané organizaci. Ukazuje se, že velký přínos v ní spatřovaly 

zejména organizace, které byly v projektu aktivnější. U méně aktivních pak materiál nepřispěl 

ke změně přístupu a pravděpodobně nebude využit. Zvolená metoda naplnila svůj cíl u 

většiny organizací, v případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou lze 

doporučit její opětovné užití zejména tam, kde bude poptávka a snaha cílové skupiny 

skutečně měnit přístup v předmětné oblasti. 

5) Analýza prostředí v ČR a v zahraničí 

V projektu byly odborníky na oblast prevence a eliminace násilí na pracovištích z České 

republiky a ze zahraničí Německa a Švédska zpracovány analytické zprávy, které se staly 

jedním z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu metodických materiálů. Z evaluace 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, ačkoli jeho kvalitu snižuje realizace šetření 

svépomocně. Zvolená metoda naplnila svůj cíl a přinesla unikátní informace, potřebné 

k nastavení vzdělávání zejména cílové skupiny II. V případě realizace obdobného projektu se 

stejnou cílovou skupinou lze v případech absence dat relevantních a podmiňujících 

metodické nastavení aktivit doporučit její opětovné užití. 

6) Vytvoření příruček – obsah vzdělávánís revizí na konci realizace 

Příručky, které poskytují v přehledné formě obsah vzdělávání, jsou jedním ze zásadních 

výstupů projektu, které zajišťují nejen realizaci školení, ale především umožňují upscaling, 

respektive replikaci školení i pro skončení realizace projektu. Konkrétně se jedná o příručku 

pro CS I Jak se chránit před násilím na pracovišti a pro CS II Odkrývání násilí na pracovišti v 

organizacích veřejné správy a Trvale udržitelné řešení problematiky násilí na pracovištích 

veřejné správy. Evaluace potvrdila, že právě tyto příručky jsou klíčovým výstupem projektu. 

Příručky jsou využívány zejména ve stručnější formě dostupné na webu 

www.dustojnepracoviste.cz9. Z evaluačních rozhovorů s inspektory bylo patrné velké nadšení 

nad pomocnými materiály, jež mohou poskytnout potenciálním obětem šikany na 

pracovištích či sami využít 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 jak z analytických zpráv, tak z praktické poznatky vyplývající z 

realizace projektu. Zvolená metoda naplnila svůj cíl a vytvořila vzdělávací materiály, jež 

 
9 Zde dostupné i plné verze příruček. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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umožňují opětovnou realizaci školení. V případě realizace obdobného projektu se stejnou 

cílovou skupinou lze doporučit její opětovné užití. 

7) Vytvoření příručky – technika vzdělávání s revizí na konci realizace 

Podobně jako příručky předkládající obsah vzdělávání, je i příručka Techniky rozvoje 

kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti zásadním výstupem projektu, který 

zajišťuje nejen realizaci školení, ale především umožňuje replikaci školení i po skončení 

realizace projektu. I tato příručka byla velmi pozitivně hodnocena zejména u organizací, jež 

se rozhodly téma násilí na pracovišti zařadit mezi pravidelné vzdělávání zaměstnanců. I zde 

zvolená metoda naplnila svůj cíl a vytvořila vzdělávací materiál, jenž umožňuje opětovnou 

realizaci školení. V případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou lze 

doporučit její opětovné užití. 

8) Web www.dustojnepracoviste.cz 

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, šířeji také řadoví pracovníci veřejné správy, jakožto 

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

veřejnost. 

Evaluace ukázala, že při hodnocení výstupů projektu byl web nad očekávání označován jako 

hlavní a klíčový výstup projektu, zajišťující udržitelnost projektu. Z rozhovorů ale i ze statistik 

návštěvnosti vyplývá, že velká část zaměstnanců veřejné správy, stejně jako samotní 

inspektoři SÚIP, spoléhala a nejvíce využívala právě zkrácené výstupy příruček a školení, 

publikované na webu. I když měl web původně fungovat zejména jako prostředí pro realizaci 

e-leaarningu, ukazuje se, že byl využíván jako jeden z hlavních informačních zdrojů. Dá se 

očekávat, že tomu tak bude i po skončení projektu. Zvolená metoda předčila svůj cíl. V 

případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou lze více než doporučit její 

opětovné užití. 

 

 

Následující body 9 – 11 se věnují metodám zvoleným pro rozvoj kompetencí cílové skupiny I. 

Kombinace zvolených metod naplnila svůj cíl, neboť se podařilo všem účastníkům zvýšit 

kompetence v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích, jak dokládá srovnání testů, 

kterými účastníci školení prošli před a po rozvoji kompetencí. Evaluace dále ukázala, že 

účastníci hodnotí proces vzdělávání kladně, a proto lze tuto kombinaci forem rozvoje 

kompetencí, v případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou s drobnými 

změnami popsanými u jednotlivých metod níže, doporučit. 

 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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9) E-learning pro CS I 

Účastníci školení procházeli dvěma e-learningy, vždy před prezenčním školením. E-learningy 

poskytovaly účastníkům základní informační přehled a připravovaly je tak na prezenční 

školení. Evaluace odhalila, že na první vlně e-learningu byl pozitivně hodnocen právě 

informační přínos a poskytnutí základního přehledu. Druhý e-learning byl však mezi 

účastníky hodnocen odlišně. Část byla nadšená odbornějším a hlubším vhledem do 

problematiky. Druhé skupině se však informace zdály až příliš obsáhlé, odborné a málo 

praktické. Zvolená metoda rozvoje kompetencí tak naplnila svůj cíl. V případě realizace 

obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou je e-learning vhodnou cestou, jak účastníky 

předpřipravit základní sadou informací na prezenční formu, není však vhodné do e-learningu 

zařazovat náročnější a příliš odborná témata, která mohou části zaměstnanců veřejné správy 

připadat příliš obtížná na pochopení. 

10) Prezenční školení pro CS I 

Prezenční školení (dvě vlny) představovalo stěžejní část rozvoje kompetencí zaměstnanců 

veřejné správy. Čistě teoretické poznatky z e-learningu byly posunuty do praktičtější roviny 

a dovysvětleny zkušenými lektory. Evaluace ukázala, že hodnocení obou školení je celkově 

velmi pozitivní. První prezenční školení bylo hodnoceno pozitivněji. Příčinou byl 

pravděpodobně fakt, že se cílová skupina často poprvé setkala s tématem i prací lektorů 

projektu, což přispělo k „wow efektu“. Druhé prezenční školení dosahovalo průměrného, 

přesto však pozitivního hodnocení. Lze tak konstatovat, že zvolená metoda rozvoje 

kompetencí splnila svůj účel a že je vhodné ji v případě realizace obdobného projektu se 

stejnou cílovou skupinou opětovně jako zařadit. 

11) Workshop 

Workshop představoval závěrečnou část rozvoje kompetencí cílové skupiny a byl zaměřen na 

praktický nácvik řešení násilí na pracovišti. Hodnocení workshopu bylo ze zvolených metod 

rozvoje nejméně pozitivní. Evaluace odhalila, že vedení workshopu představovalo pro lektory 

nejnáročnější část, se kterou se ne všichni zvládli zcela úspěšně popasovat. Tento fakt zjistil 

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

tak konstatovat, že zvolená metoda rozvoje kompetencí splnila svůj účel a že je vhodné ji 

v případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou opětovně zařadit jako 

způsob rozvoje kompetencí, ovšem s podmínkou dostatečné metodické průpravy lektorů. 

 

 

Následující body 12 – 13 se věnují metodám zvolených pro rozvoj kompetencí cílové skupiny 

II. Kombinace zvolených metod naplnila svůj cíl, neboť se podařilo všem účastníkům zvýšit 

kompetence v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích, jak dokládá srovnání testů, 

kterými účastníci školení prošli před a po rozvoji kompetencí. Evaluace dále ukázala, že 
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účastníci hodnotí proces vzdělávání kladně, a proto lze tuto kombinaci forem rozvoje 

kompetencí doporučit v případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou. 

12) E-learning pro CS II 

E-learning poskytl inspektorům SÚIP základní informační přehled a připravil je tak na 

prezenčním školení. Evaluace odhalila, že e-learning byl hodnocen jako velmi přínosný, 

zvolená metoda rozvoje kompetencí splnila svůj účel. V případě realizace obdobného 

projektu se stejnou cílovou skupinou je vhodné tuto metodu opětovně zařadit. 

13) Prezenční školení pro CS II 

Prezenční školení představovalo stěžejní část rozvoje kompetencí inspektorů SÚIP. 

Hodnocení průběhu i obsahu školení bylo ze strany inspektorů velmi vysoké, převažoval 

pocit, že je skutečně informačně obohatilo. Lze tak konstatovat, že zvolená metoda rozvoje 

kompetencí splnila svůj účel a že je vhodné ji v případě realizace obdobného projektu se 

stejnou cílovou skupinou opětovně, jako způsob rozvoje kompetencí, zařadit. 

14) Působení mentora u CS II 

Nejlépe hodnocenou metodou zvýšení odborných znalostí inspektorů SÚIP byla jejich 

spolupráce s mentory, kteří je doprovázeli i na samotné šetření případů s výskytem násilí na 

pracovištích. Díky zpětné vazbě, ale i přímé individuální podpoře, inspektoři změnili a rozšířili 

svůj přístup k šetření problematiky násilí na pracovištích. Zvolená metoda tedy zcela naplnila 

svůj cíl, v případě realizace obdobného projektu se stejnou cílovou skupinou lze doporučit 

její opětovné užití. 


