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IRDA Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci  
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PA podklíčová aktivita 
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VO výzkumná organizace 
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1. ÚVOD 

1.1 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O PROJEKTU 

Shrnutí projektu 

Projekt  Název: Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci (IRDA) 

Cíl projektu  a) zlepšit řízení mezinárodní spolupráce, 

b) vytvořit bilingvní výzkumné prostředí, 

c) zlepšit mezisektorovou spolupráci a komercializaci výsledků výzkumné činnosti. 

d) zlepšit prezentaci a networking vědecko-výzkumné činnosti na mezinárodní úrovni, 

Příjemce  Název: INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) 

Adresa: Sokolovská 351/25,  

              186 00 Praha 8 

Partner projektu  bez partnera 

 

Termín realizace  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Cílová skupina - Pracovníci výzkumné organizace 

Realizace projektu Klíčové aktivity projektu:  

KA1 Řízení projektu 

• PA9: Evaluace projektu 

KA5 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a 
internacionalizace výzkumné organizace 

• PA1: Strategie mezinárodní spolupráce výzkumné organizace 

• PA2: Rozvoj mezinárodní spolupráce výzkumné organizace 

• PA3: Zajištění podpory publikačních aktivit v AJ jazyce 

• PA4: Prezentace vědeckých výsledků na mezinárodní úrovni 

• PA5: Zavedení anglického jazyka jako druhého „provozního“ jazyka 

KA6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií 

• PA6: Ustavení Rady pro komercializaci výsledků výzkumné organizace 

• PA7: Strategie mezisektorové spolupráce a Manuál alternativních zdrojů 

• PA8: Budování partnerství s aplikační sférou 

Projektový tým  Roman Lyach, Jiří Remr, Jana Menšíková, Otakar Ďurďa 

Hlavní monitorovací 
indikátory  

6 00 00 Celkový počet účastníků: 11 

Celkový počet účastníků odpovídá aktuálnímu počtu výzkumných a řídících pracovníků, kteří vyjádřili 
souhlas se zapojením do projektu. 

2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 44 

Celkový počet pracovníků VO, kteří obdrželi certifikát/y o úspěšném absolvování vzdělávacích kurzů. 
Údaj vychází z aktuálního počtu výzkumných pracovníků a počtu vzdělávacích akcí, do kterých se 
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jednotliví účastníci zapojí (podrobněji viz aktivity projektu). 

2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 8  

Celkový počet administrativních a technických pracovníků výzkumné organizace, kteří obdrželi 
certifikát/y o úspěšném absolvování vzdělávacích kurzů. Údaj vychází z aktuálního počtu výzkumných 
pracovníků a počtu vzdělávacích akcí, do kterých se jednotliví účastníci zapojí (podrobněji viz aktivity 
projektu). 

2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných 
organizacích: 3 

Bude se jednat o: Strategii mezinárodní spolupráce, Strategii mezisektorové spolupráce, Manuál 
alternativních zdrojů financování 

2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech 
souvisejících: 1  

Jde o organizaci žadatele (tj. INESAN, s.r.o.). V průběhu realizace projektu budou vedeny údaje o 
zvyšující se kvalifikaci pracovníků. Na konci projektu bude připravena souhrnná zpráva dokládající 
závěry z dílčích reflexí podpořených pracovníků žadatele. 

2 08 11 Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení: 1  

Jde o organizaci žadatele (tj., INESAN, s.r.o.) 

5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí: 2 

Dvě jednorázové akce (workshopy) pro cílovou skupinu žadatele k přijetí Strategie mezinárodní 
spolupráce a k přijetí anglického jazyka jako druhého provozního jazyka žadatele. 

5 43 10 Počet podpořených spoluprací: 10 

Jedná se o dokumenty (memoranda) uzavřená mezi žadatelem a dalšími institucemi o vzájemné 
spolupráci. 

1.2 CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU 

V rámci projektu bude podpořena jedna cílová skupina, na kterou se realizované aktivity zaměřují. 

1) Pracovníci výzkumných organizací 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci výzkumné organizace, kteří projevili zájem o účast v projektu. Jedná se o 
11 pracovníků, z toho 6 žen a 5 mužů (všichni mají vysokoškolské vzdělání). Z hlediska pracovních pozic se 
jedná o 9 výzkumných pracovníků (z toho 1 řídící pracovník = výzkumný ředitel, který je zodpovědný za 
rozvoj vědeckovýzkumné oblasti, tj. přípravu výzkumných plánů a strategií pro jednotlivá oddělení, řídí a 
koordinuje činnosti výzkumných pracovníků, je zodpovědný za celkové hodnocení VO.). Hlavní pracovní 
náplň výzkumných pracovníků zahrnuje mj. rozvíjet projektové plány v intencích stanovených výzkumným 
ředitelem; shromažďovat, zaznamenávat, analyzovat a vyhodnocovat data a informace; připravovat zprávy 
o jednotlivých výzkumných projektech, publikovat výsledky vlastní činnosti v odborných časopisech; 
projednávat nabyté poznatky s ostatními pracovníky, kriticky vyhodnocovat platnost závěrů a navrhovat 
další způsoby využití výzkumných poznatků v aplikované nebo teoretické práci.  

Dále se jedná o 2 administrativní (technické) pracovníky (z toho 1 řídící pracovník), a to o provozní 
ředitelku a administrátorku projektů. Provozní ředitelka má na starosti zejm. řízení a rozvoj výzkumné 
organizace včetně rozvoje lidských zdrojů. Administrátorka projektů poskytuje podporu všem výzkumným 
pracovníkům a je zodpovědná za běžné činnosti spojené s přípravou a koordinací projektů.  

Vzhledem k potřebě kontinuálního doplňování znalostí a zvyšování kvalifikace budou členové cílové skupiny 
zapojeni do projektu formou účasti na zahraničních stážích a dalších vzdělávacích kurzech, budou se podílet 
na testování a následné finalizaci výstupů projektu (hodnotící nástroje, formuláře, směrnice, strategie atd.). 
Ve spolupráci s nimi budou tyto výsledky zaváděny do praxe.  
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1.3 TEORIE ZMĚNY 

 
  

K
o

n
te

xt Nedostatečně rozvinuté 
prostředí pro využití 
znalostí ze studijních 
pobytů v zahraničí.

Nedostatečné prostředí 
pro komercializaci 
vlastních výsledků.

Nedostatečná kapacita a 
omezené praktické 
zkušenosti klíčových 
pracovníků v oblasti 
nastavení a rozvoje 
mezinárodní spolupráce 
VO a komercializace 
výsledků.

Nesystematické 
navazování komunikace a 
spolupráce s českými i 
zahraničními subjekty.

VO v procesu získání 
ocenění HR Award.

C
íle

Nastavení podmínek a 
prostředí pro 
mezinárodní 
spolupráci.

a) zlepšit řízení 
mezinárodní spolupráce,

b) vytvořit bilingvní 
výzkumné prostředí,

c) zlepšit prezentaci a 
networking vědecko-
výzkumné činnosti na 
mezinárodní úrovni

Nastavení podmínek a 
prostředí pro 
mezisektorovou 
spolupráci

d) zlepšit mezisektorovou 
spolupráci a 
komercializaci výsledků 
výzkumné činnosti.

V
st

u
p

y rozpočet projektu

realizační tým: 
provozní ředitel, 
výzkumný ředitel, 
výzkumný 
pracovník/grafik, 
výzkumný pracovník; 
evaluátor

aktuální prostředí  -
přínosy dosavadních 
projektů

A
kt

iv
it

y KA1 Řízení projektu

PA9 : Evaluace projektu

KA5 Strategické 
nastavení a rozvoj 
mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji a 
internacionalizace 
výzkumné organizace

• PA1: Strategie mezinárodní 
spolupráce výzkumné 
organizace

• PA2: Rozvoj mezinárodní 
spolupráce výzkumné 
organizace

• PA3: Zajištění podpory 
publikačních aktivit v AJ 
jazyce

• PA4: Prezentace vědeckých 
výsledků na mezinárodní 
úrovni

• PA5: Zavedení anglického 
jazyka jako druhého 
„provozního“ jazyka

KA6 Strategické 
nastavení a rozvoj 
mezisektorové 
spolupráce a transferu 
technologií

• PA6: Ustavení Rady pro 
komercializaci výsledků 
výzkumné organizace

• PA7: Strategie 
mezisektorové spolupráce a 
Manuál alternativních 
zdrojů

• PA8: Budování partnerství s 
aplikační sférou

V
ýs

tu
p

y 11 účastníků zapojených do projektu

Strategie mezinárodní spolupráce (PA1)

Metodika pro vyhodnocení a aktualizaci 
strategie mezinárodní spolupráce (PA1)

Workshop k přijetí Strategie mezinárodní 
spolupráce (PA1)

10 memorand o vzájemné spolupráci 
(PA2)

Zahraniční stáže (200 člověkodnů) (PA2)

25 odborných textů předaných do peer 
review (PA3)

Proškolení pracovníci - Academic Writing 
(PA3)

10 příspěvků na mezinárodních 
konferencí (PA4)

Proškolení pracovníci - kurz Angličtina pro 
pracovní účely; přípravný kurz pro získání 
certifikátu TOEFL (PA5)

Přeložené strategické a provozní 
dokumenty (cca 50 dokumentů a webová 
stránka) (PA5)

Workshop k přijetí AJ jako druhého 
provozního jazyka (PA5)

Dokumenty ustanovení rady pro 
komercionalizaci (PA6)

Strategie mezisektorové spolupráce (PA7)

Manuál alternativních zdrojů (PA7)

Proškolení pracovníci - Duševní vlastnictví 
a jeho ochrana II., Transfer znalostí a 
technologií, podpora inovací; Spolupráce s 
aplikační sférou v oblasti VVI; Školení 
sociálních sítí (PA7)

Online komunikační kampaň – sada 
propagačních materiálů, banner (PA8)

Účast na 
veletrzích/výstavách/workshopech (PA8)

Proškolení pracovníci - Školení sociálních 
sítí (PA8)

Vstupní, průběžná a závěrečná evaluační 
zpráva (PA9)
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VZTAH MEZI VÝSLEDKY, VÝSTUPY A DOPADY PROJEKTU 
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1.4 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 
POPIS CÍLŮ OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE ZPŮSOBY OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADY* 

Záměr projektu  
1. Internacionalizace VO. 
2. Komercializace výsledků a transfer 

technologií VO. 

Záměr. č. 1: 
- zvýšení počtu nabídek na mezinárodní 

spolupráci 
- výstupy VO obohacené o dobrou praxi a 

zkušenosti ze zahraničí  
- vyšší počet navázaných mezinárodních 

spoluprací 
Záměr. č. 2: 
- zvýšení počtu komercializovaných výsledků  
- zvýšení počtu nabídek na mezisektorovou 

spolupráci  
- transfer technologií do aplikační sféry 

- IHI s vedoucími pracovníky VO 
- Desk research 
 
 

  

Hlavní cíl projektu 
1. Nastavení podmínek a prostředí 

pro mezinárodní spolupráci 
 
a) zlepšit řízení mezinárodní spolupráce, 
b) vytvořit bilingvní výzkumné prostředí 
c) zlepšit prezentaci a networking vědecko-
výzkumné činnosti na mezinárodní úrovni 
 

2. Nastavení podmínek a prostředí 
pro mezisektorovou spolupráci 

 
d) zlepšit mezisektorovou spolupráci a 
komercializaci výsledků výzkumné činnosti. 

Stav při ukončení projektu  
• PA1,2: Navázaná mezinárodní 

spolupráce dle ukotveného řádu a 
formátu 

• PA5: Používání angličtiny jako 
druhého jazyka organizace  

• PA2,3,5: Zvýšená motivace 
pracovníků  

• PA7,8: Zvýšená odbornost 
pracovníků  

• PA2,3,4,8: Zvýšení povědomí 
uživatelů výsledků VaV o VO 

• PA6,7: Navázaná mezisektorová 
spolupráce dle ukotveného řádu a 
formátu 

 
- Desk research 
- IHI s projektovým týmem  
- IHI s účastníky aktivit projektu 
- CASI s účastníky projektu 
- Fokusní skupiny s pracovníky VO 
- Počet setkání Rady pro komercializaci 
- Počet navázaných kontaktů ze 

zahraničních výjezdů 
- Počet memorand (navázaných a 

v přípravě) 
- Počet publikací v zahraničních 

časopisech (podaných do recenzního 
řízení a vydaných) 

- Impact factor oslovených časopisů 
- Počet zhlédnutí online kampaně, počet 

příspěvků 
- Naplnění monitorovacích indikátorů 

projektu 

Cíl vůči záměru  
- Pravidelnost užívání metodiky pro 

hodnocení pokroku nastavení cílů 
mezinárodního rozvoje 

- Kontinuální propagace instituce na 
sociálních sítích 

- Pravidelná (činnost) setkání a 
výstupy Rady pro komercializaci 
výsledků VO 

- Kontinuální využívání hodnotících 
nástrojů 

- Zájem partnerských organizací o 
dlouhotrvající spolupráci 

- Schopnost VO udržet navázanou 
mezinárodní spolupráci a 
navazovat další 

- Finanční prostředky pro překlad 
provozních dokumentů, které nově 
vzniknou po projektu, do AJ 

- kapacita udržení či navyšování 
odborné úrovně stávajících i nově 
příchozích pracovníků do 
budoucna 

- Kapacita pracovníka VO pro 
komercializaci a transfer.  
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Výstupy 
- 11 účastníků zapojených do 

projektu 
PA1 Strategie mezinárodní spolupráce 
výzkumné organizace 
- Strategie mezinárodní spolupráce, 
- Dokument Metodika pro 

vyhodnocení a aktualizaci 
strategie mezinárodní spolupráce) 

- Hodnotící nástroje pro 
vyhodnocení a aktualizaci rozvoje 
mezinárodní spolupráce 

- Workshop k přijetí Strategie 
mezinárodní spolupráce (1x 
4hod.) 

PA2: Rozvoj mezinárodní spolupráce 
výzkumné organizace 
- Memoranda uzavřená mezi 

žadatelem a dalšími institucemi o 
vzájemné spolupráci 

- Uskutečněné zahraniční stáže (200 
člověkodnů) 

PA3: Zajištění podpory publikačních 
aktivit v AJ jazyce 
- Odborné texty předané do peer 

review 
- Proškolení akademičtí pracovníci - 

kurz Academic Writing 
PA4: Prezentace vědeckých výsledků 
na mezinárodní úrovni 
- příspěvky na mezinárodních 

konferencích  
PA5: Zavedení anglického jazyka jako 
druhého „provozního“ jazyka 
- Proškolení pracovníci - kurz 

„Angličtina pro pracovní účely“  
- Proškolení pracovníci - přípravný 

Dodací podmínky1 
Celkový počet účastníků: 11 
Počet podpořených výzkumných a 
akademických pracovníků: 26 
Počet podpořených administrativních a 
technických pracovníků: 8  
Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili 
svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech 
souvisejících: 1  
Počet výzkumných organizací s 
modernizovaným systémem strategického 
řízení: 1  
PA1  

- Vytvořený dokument Strategie 
mezinárodní spolupráce VO 

- Soubor hodnotících nástrojů 
k metodice  

- Vytvořená Metodika pro 
vyhodnocení a aktualizaci rozvoje 
mezinárodní spolupráce 

- Uskutečněný 
implementační workshop k přijetí 
strategie mezinárodní spolupráce (4 
hod.),  

PA2:  
- 10 dokumentů - uzavřených 

memorand 
- reporty z uskutečněných stáží 
- 10 člověkodnů stáže pro vedoucího 

pracovníka 
- 190 člověkodnů stáže pro 

výzkumné pracovníky 
PA3 

- osvědčení o absolvování kurzu 
Academic Writing (8 výzkumných 
pracovníků x 90 hod.) 

- 25 odborných textů 

PA1  
- Dostupná pilotně ověřená Strategie a 

Metodika, včetně hodnotících nástrojů 
- FG s účastníky workshopu 
- Prezenční listina z 

implementačního workshopu  
PA2:  
- Dostupná memoranda 
- IHI s účastníky stáží 
- Dostupné reporty ze stáží 
- CASI s výzkumnými pracovníky  

PA3:  
- Dostupné odborné texty, dokumentace o 

předání do peer review 
- kurz Academic Writing 

- Prezenční listiny ze školení 
- CASI s účastníky spokojenosti a 
kompetencí 
- Dostupná osvědčení o absolvování 

PA4:  
- Dostupné vytvořené příspěvky na 

konferenci 
- Dostupné osvědčení o účasti na konferenci 
- Fotodokumentace z konference 
- Zpráva ze zahraničního výjezdu 
- CASI s výzkumnými pracovníky 

PA5 
- školení Angličtina pro pracovní účely 

- Dostupné osvědčení o absolvování 
- prezenční listiny ze školení  
- CASI s účastníky 

- přípravný kurz pro získání certifikátu TOEFL 
- prezenční listiny přípravného 
kurzu pro získání certifikátu TOEFL  
- CASI s administrativními 
pracovníky  
- dostupná osvědčení o školení 

Výstupy vůči cíli 
- Ochota a kapacita pracovníků VO 

podílet se na implementaci 
strategií a dalších provozních 
dokumentů týkajících se 
mezinárodní a mezisektorové 
spolupráce 

- Průběžné vyhodnocování 
užitečnosti vzdělávacích aktivit  

- Soft skills výzkumných pracovníků 
navazujících přímé kontakty 
v zahraničí 

- Ochota a kapacita pracovníků VO 
spolupodílet se na interních 
připomínkovacích řízeních 
(dokumenty, příspěvky, odborné 
texty) 

 
1 Text v kurzívě označuje monitorovací indikátory 
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kurz pro získání certifikátu TOEFL  
- Přeložené strategické a provozní 

dokumenty, včetně webových 
stránek 

- Workshop k přijetí AJ jako 
druhého provozního jazyka 

PA6: Ustavení Rady pro komercializaci 
výsledků výzkumné organizace 
- Dokumenty ustanovení rady pro 

komercionalizaci (statut a jednací 
řád) 

PA7: Strategie mezisektorové 
spolupráce a Manuál alternativních 
zdrojů 
- Dokument Strategie 

mezisektorové spolupráce 
- Dokument Manuál alternativních 

zdrojů (manuál komercializace 
výsledků, směrnice k transferu 
technologií) 

- Proškolení pracovníci - kurz 
Duševní vlastnictví a jeho ochrana 
II.  

- Proškolení pracovníci - kurz 
Transfer znalostí a technologií, 
podpora inovací; 

- Proškolení pracovníci – kurz 
Spolupráce s aplikační sférou v 
oblasti VVI 

- Implementační workshop ke 
strategii a dalším dokumentům 
mezisektorové spolupráce 

PA8: Budování partnerství s aplikační 
sférou 
- Online komunikační kampaň – 

sada propagačních materiálů, 
banner 

- Účast na 
veletrzích/výstavách/workshopec
h 

PA4 
- 10 prezentovaných konferenčních 

příspěvků z mezinárodních 
konferencí  

- Osvědčení o účasti na mezinárodní 
konferenci 

- Reporty ze zahraničních výjezdů 
PA5 

- Osvědčení o absolvování Angličtina 
pro pracovní účely (2 
administrativní pracovníci x 24 
hod.) 

- Osvědčení o absolvování 
přípravného kurzu pro získání 
certifikátu TOEFL 

- Certifikát získaný ze zkoušky TOEFL 
(2 administrativní pracovníci) 

- Přeložené dokumenty (cca 50 
dokumentů) 

- Text webových stránek je v českém 
i anglickém jazyce 

- Uskutečněný Workshop k přijetí AJ 
jako druhého provozního jazyka (4 
hod.) 

PA6 
- Vytvořený soubor dokumentů 

ustanovení rady pro 
komercionalizaci (statut a jednací 
řád) 

- Zápis z ustavujícího setkání rady a 
vedení INESANu 

PA7 
- Vytvořená Strategie mezisektorové 

spolupráce VO 
- Vytvořený Manuál dalších 

alternativních zdrojů  
- Vytvořené směrnice k transferu 

technologií 
- Osvědčení o absolvování kurzu 

Duševní vlastnictví a jeho ochrana 

- dostupný certifikát TOEFL (2 
administrativní pracovníci) 

- Dostupné přeložené dokumenty 
- Webové stránky INESANu dostupné v AJ 
- prezenční listina z Workshopu k přijetí AJ 
jako druhého provozního jazyka 
- FG s účastníky workshopu k přijetí AJ jako 

druhého provozního jazyka 
PA6 
- Dostupné dokumenty ustanovení rady pro 
komercionalizaci (statut a jednací řád) 
- Prezenční listina z ustavujícího setkání rady 

a vedení INESANu 
- Zápis z ustavujícího setkání Rady 
- Fotodokumentace 

PA7 
- Dostupné dokumenty (Strategie, Manuál, 
Směrnice) 
- kurz Duševní vlastnictví a jeho ochrana II. 
(5x16hod.) 

- dostupné osvědčení 
- prezenční listiny  
- CASI s účastníky 

-kurz Transfer znalostí a technologií, podpora 
inovací (1x16hod.);  

- dostupné osvědčení 
- prezenční listiny  
- CASI s účastníky 

-kurz Spolupráce s aplikační sférou v oblasti 
VVI (1x16hod.) 

- dostupné osvědčení 
- prezenční listiny  
- CASI s účastníky 

- prezenční listina z implementačního 
workshopu strategie mezisektorové 
spolupráce 
 
PA8 
- Vytištěné letáky, plakáty, brožury 
- Dostupné zprávy ze zahraničních cest 
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- Proškolení pracovníci – kurz 
Školení sociálních sítí 

PA9: Evaluace projektu 

- Vstupní, průběžná a závěrečná 
evaluační zpráva 

II. (5x16hod.; 1 administrativní, 2 
výzkumní pracovníci)  

- Osvědčení o absolvování kurzu 
Transfer znalostí a technologií, 
podpora inovací (1x16hod.; 1 
administrativní pracovník);  

- Osvědčení o absolvování kurzu 
Spolupráce s aplikační sférou v 
oblasti VVI (1x16hod.; 1 
administrativní pracovník) 

- Uskutečněný implementační 
workshop k přijetí strategie a 
dalších dokumentů mezisektorové 
spolupráce (4 hod.) 

PA8 
- Vytvořené letáky, plakáty, brožury 
- Zpráva ze zahraničních cest (2 ks) 
- Soubor příspěvků ze zahraničních 

workshopů  
- Osvědčení o absolvování Školení 

sociálních sítí (3x4hod.; 1 
administrativní pracovník, 2 
výzkumní pracovníci) 

PA9 
- Vstupní evaluační zpráva 
- Průběžná evaluační zpráva 
- Závěrečná evaluační zpráva 

- Dostupný soubor příspěvků ze zahraničních 
workshopů 
- Fotodokumentace ze zahraničních 
workshopů 
- CASI s účastníky zahraničních aktivit 
- kurz Školení sociálních sítí (3x4hod.) 

- dostupné osvědčení 
- prezenční listiny  
- CASI s účastníky 

PA9 
- Odeslání vstupní, průběžné a závěrečně 
evaluační zprávy na řídicí orgán 

Klíčové činnosti  

PA1: Strategie mezinárodní 
spolupráce výzkumné organizace 

PA2: Rozvoj mezinárodní spolupráce 
výzkumné organizace 

PA3: Zajištění podpory publikačních 
aktivit v AJ jazyce 

PA4: Prezentace vědeckých výsledků 
na mezinárodní úrovni 

PA5: Zavedení anglického jazyka jako 

Vstupy a zdroje: 
-  rozpočet projektu 
- realizační tým: provozní ředitel, výzkumný 

ředitel, výzkumný pracovník/grafik, 
výzkumný pracovník; evaluátor 

- aktuální prostředí  - přínosy dosavadních 
projektů 

Časový odhad jednotlivých činností  
PA1: Strategie mezinárodní spolupráce 
výzkumné organizace 
02/2020-12/2022 
PA2: Rozvoj mezinárodní spolupráce 
výzkumné organizace 
02/2020-04/2022 
PA3: Zajištění podpory publikačních aktivit v 
AJ jazyce 
07/2020-10/2022 
PA4: Prezentace vědeckých výsledků na 
mezinárodní úrovni 
02/2020-08/2022 

Činnosti vůči výstupům 
- Bezpečné podmínky pro cestování 
- Zahraniční akce 

(veletrhy/výstavy/workshopy a 
konference), které se budou konat 
v daném termínu, příp. nebudou 
zrušeny 

- Dostupnost žádoucích lektorů pro 
vzdělávací aktivity 

- Dostupnost a kapacita překladatele 
provozních dokumentů 

- Zájem a kapacita (potenciálních) 
členů Rady pro komercializaci 
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druhého „provozního“ jazyka 

PA6: Ustavení Rady pro komercializaci 
výsledků výzkumné organizace 

PA7: Strategie mezisektorové 
spolupráce a Manuál alternativních 
zdrojů 

PA8: Budování partnerství s aplikační 
sférou 

PA9: Evaluace projektu 

PA5: Zavedení anglického jazyka jako 
druhého „provozního“ jazyka 
02/2020-12/2022 
PA6: Ustavení Rady pro komercializaci 
výsledků výzkumné organizace 
08/2020-12/2022 
PA7: Strategie mezisektorové spolupráce a 
Manuál alternativních zdrojů 
08/2020-07/2021 
PA8: Budování partnerství s aplikační sférou 
03/2020-05/2022 
PA9: Evaluace projektu 
01/2020-12/2020 

výsledků VO (těch členů, kteří 
nejsou součástí realizačního týmu) 

- Kapacita pracovníků VO účastnit se 
vzdělávacích aktivit 

- Ochota pracovníků dodržovat nové 
manažerské postupy 

   Předpoklad projektu  
- Dostatečná kapacita realizačního 

týmu pro realizaci projektu  
- Zájem o participaci na projektu ze 

strany CS 
- Profesionální úroveň pro 

zajišťování specializovaných 
vzdělávacích akcí 

- Úspěšné absolvování vzdělávacích 
akcí 

- Bezpečné podmínky pro cestování 
- Zájem partnerských organizací o 

spolupráci 
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2. METODIKA EVALUACE 

Evaluace projektu se bude skládat z formativní a dopadové evaluace. 

Formativní evaluace 

Formativní evaluace se využívá k získání informací o průběhu projektu a zaměřuje se na způsob realizace 
jednotlivých klíčových aktivit projektu, na vybrané okolnosti implementace dílčích opatření a na hlavní 
problémy, které se vyskytly v průběhu realizace projektu. Obecným cílem takto koncipované evaluace 
procesu je zjištění, zda byl projekt realizován podle plánu, resp. vyhodnotit, zda projekt probíhal tak, jak 
bylo původně zamýšleno. Pomocí procesní evaluace lze také identifikovat, proč konkrétní elementy 
projektu byly či nebyly funkční (resp. zdali a jak přispěly k celkovému výsledku posuzovaného projektu). 
Evaluace procesu se v neposlední řadě zaměřuje na popis struktury účastníků projektu a na vyhodnocení 
jejich informovanosti. 

Metody formativní evaluace jsou znázorněny v tabulce níže. 

Tabulka 1: Způsob formativní evaluace 
Klíčová 
aktivita 

Dílčí kroky Způsob formativní evaluace 

KA1 Řízení projektu 
- Zahájení projektu a úvodní pracovní schůzka realizačního týmu 

s cílovou skupinou 
- Řízení projektu dle projektového řízení, administrativní úkony 

a komunikace s ŘO a přiděleným projektovým manažerem 
projektu 

- Průběžný monitoring systému reportingu 

PA1 Strategie mezinárodní spolupráce výzkumné organizace 
- Příprava Strategie mezinárodní spolupráce výzkumné 

organizace 
- Příprava hodnotících nástrojů (formuláře, dotazníky) 
- Zpracování Metodiky hodnocení mezinárodní spolupráce 
- Pilotní ověřování Strategie 
- Zapracování připomínek a příprava finální podoby Strategie 
- Implementační WS 

- Interní připomínkovací řízení Strategie 
mezinárodní spolupráce výzkumné 
organizace a Metodiky pro vyhodnocení a 
aktualizaci strategie mezinárodní 
spolupráce (na konci roku) 

 
- Fokusní skupina k workshopu přijetí 

strategie 

PA 2 Rozvoj mezinárodní spolupráce výzkumné organizace 
- Zahraniční stáže – příprava podpisu Memoranda s jednotlivými 

institucemi 
- Realizace jednotlivých stáží 
- Zapracování závěrečných zpráv z jednotlivých stáží 

- CASI s výzkumnými pracovníky  

PA 3 Zajištění podpory publikačních aktivit v AJ jazyce 
- Příprava publikačních aktivit v cizím jazyce 
- Realizace kurzu psaní odborného textu v AJ jazyce 
- Příprava článků pro zahraniční časopisy – průběžně v rámci 

jednotlivých let 
- Korekturní a editorské činnosti 

- Interní připomínkovací řízení – workshop 
k odborným článkům 

- CASI s výzkumnými pracovníky  

PA4 Prezentace vědeckých výsledků na mezinárodní úrovni 
- Příprava příspěvků pro výjezdy na mezinárodní konference 
- Realizace výjezdů na konference/mezinárodní akce 

- Interní připomínkovací řízení příspěvků na 
konference 

- CASI s výzkumnými pracovníky 

PA5 Zavedení anglického jazyka jako druhého „provozního“ jazyka 
- Příprava zavedení AJ jako druhého provozního jazyka 

výzkumné organizace 
- Převod strategických dokumentů do AJ včetně jejich revize 
- Realizace kurzů AJ včetně navazujícího přípravného kurzu pro 

TOEFL a certifikace jednotlivých pracovníků 
- Úprava anglické sekce webových stránek 
- Pilotní testování bilingvního prostředí v rámci organizace 
- Zapracování námětů a změn ze strany CS 
- Implementační WS 
- Používání AJ v praxi 

- Kompetenční dotazníky před a po školení 
- CASI s administrativními pracovníky  
- Průběžný monitoring počtu přeložených 

dokumentů 
- Fokusní skupina k workshopu přijetí AJ 

jako druhého provozního jazyka 
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PA6 Ustavení Rady pro komercializaci výsledků výzkumné organizace 
- Příprava podkladů a zakládacích dokumentů pro Radu pro 

komercializaci výsledků výzkumné organizace 
- Ustavující setkání Rady a vedení INESANu 
- Implementace Rady do procesů organizace 
- Vyhodnocení činnosti Rady 

- Interní připomínkovací řízení dokumentů 
ustavujících Radu pro komercializaci 
výsledků výzkumné organizace 

PA7 Strategie mezisektorové spolupráce a Manuál alternativních 
zdrojů 
- Příprava strategie mezisektorové spolupráce VO 
- Příprava manuálu pro alternativní způsoby financování VO 
- Zpracování směrnice zpřesňující jednotlivé úkony a procesy 
- Pilotní testování strategie, manuálu a směrnice v rámci 

organizace 
- Zapracování připomínek a příprava finální podoby Strategie, 

Manuálu/Směrnic 
- Implementační WS 

- Interní připomínkovací řízení Strategie 
mezisektorové spolupráce a Manuálu 
alternativních zdrojů 

- Focus group v rámci implementačního WS 
- CASI s výzkumnými pracovníky 
- CASI s administrativními pracovníky 
-  

PA8 Budování partnerství s aplikační sférou 
- Příprava podkladů pro budování partnerství s aplikační sférou 
- Příprava propagačních materiálů (letáky, plakáty, brožury atd.) 
- Příprava on-line kampaně včetně tvorby reklamních bannerů 
- Realizace kampaně 
- Vyhodnocení kampaně 
- Příprava podkladů a materiálů pro účast na zahraničních 

workshopech 
- Realizace výjezdů na konference a další akce 

- Hodnocení účelnosti účasti na 
konferencích/výstavách/workshopech 

- CASI s výzkumnými pracovníky  
- CASI s administrativními pracovníky 
- Počet zhlédnutí online kampaně 

MOST SIGNIFICANT CHANGE (TECHNIKA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY)  

K vyhodnocení změny a efektů na úrovni organizace bude využita metoda The Most Significant Change 
(MSC). Jedná se o získání popisu významných změn přímo od zapojených pracovníků a systematický výběr 
těch změn, které se jeví jako nejvýznamnější. Jedná se o formu participativní evaluace, což znamená, že 
všichni stakeholdeři, kterých se změna týká, jsou do procesu hodnocení intervence zahrnuti, tj. 
spolurozhodují o tom, jaký typ změn bude zaznamenán a jaká data budou analyzována. Aktéři tak mají 
pravomoc určovat design evaluace a spoluurčují kritéria hodnocení. 
Tato metoda nepoužívá předem stanovené indikátory, zvláště ne takové, které lze měřit a počítat. Odpověď 
na centrální otázku je často ve formě výpovědí o to, kdo, co, kdy a proč dělal, a proč byla událost důležitá. 
V prvním kroku jde o identifikaci různých změn, které podle pracovníků v organizaci nastaly. V druhém 
kroku provede evaluátor selekci podle toho, do jaké míry považuje změny za významné (široký dopad na 
mnoho aktérů, nejhlubší změna atp.). Na závěr pak aktéři společně diskutují o hodnotě reportovaných 
změn, přičemž se identifikují takové změny, které se zdají být nejvíce významné. V případě této evaluace 
jsou aktéry řídící a odborní pracovníci organizace, kteří jsou tak zapojeni do hledání nejpodstatnější změny, 
která nastala v důsledku realizace projektu. 

Metody sběru dat: 
1) Sběr příběhů změny – v cca 1/3 aktivit 

o Všichni zaměstnanci, kteří se budou účastnit projektu (management, zaměstnanci, 
projektový tým) – Interní připomínkovací řízení, CASI a Focus group 

2) Sběr příběhů změny v cca ½ nebo 3/5 aktivit 
o Všichni zaměstnanci, kteří se účastnili projektu (management, zaměstnanci, projektový 

tým) 
o Mapování změn, které se na základě projektu udály – Interní připomínkovací řízení, CASI  
o Diskuse projektového týmu; identifikace významných změn - Focus group 
o Vyjasnění hodnot jednotlivých závěrů 

3) Fokusní skupina na konci realizace zaměřená na diskusi změn a určení nejvýznamnější změny. 
o Všichni zaměstnanci firmy – CASI, Fokusní skupina 
o Určení významnosti změn v organizaci. 
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o Diskuse projektového týmu; identifikace významných změn 
o Vyjasnění hodnot jednotlivých závěrů 

 

Dopadová evaluace 

Dopadová evaluace se zaměřuje na identifikaci a případnou sumarizaci dosažených výsledků a 
krátkodobých dopadů. V jejím rámci se provádí posouzení rozsahu, ve kterém byly dosaženy zamýšlené 
výsledky. Tato evaluace se zajímá o přínosy realizovaného projektu pro zaměstnance výzkumné organizace. 

SATISFAKČNÍ VÝZKUM 

Satisfakční výzkum bude zaměřen na určení spokojenosti zapojených pracovníků. Budou hodnoceny jak 
organizační, tak obsahové charakteristiky vzdělávacích akcí a zahraničních výjezdů. Realizační tým bude 
zkoumat vstupní očekávání pracovníků a v průběhu projektu bude dostávat průběžnou zpětnou vazbu 
pomocí samovyplňovacích on-line dotazníků (CASI) vyplňovaných pracovníky po každé absolvované aktivitě. 
Celková spokojenost pak bude hodnocena pomocí hloubkových rozhovorů na konci poskytnuté intervence. 

Metody sběru dat: 

- Před realizací aktivit: IHI s projektovým týmem, CASI s účastníky  
- V průběhu projektu: CASI s účastníky po každé absolvované aktivitě 
- Před koncem projektu: IHI s účastníky aktivit a projektovým týmem, Fokusní skupina s pracovníky 

VO 

DESK RESEARCH 

Desk research v rámci řešení zakázky představuje základní metodu, s jejíž pomocí jsou zpracovány podklady 
dokumentující cíle projektu a data o výsledcích a výstupech jeho realizace. Zjištění a závěry plynoucí z desk 
research poskytují potřebné informace pro vyhodnocení jednotlivých evaluačních otázek a zároveň jsou 
podkladem pro nastavení dalších výzkumných šetření. 

Desk research nemá alternativu. Zásadní výhodou této metody je získání rozsáhlých informací ze stávajících 
informačních pramenů (bez nutnosti provádět primární výzkum). Desk research představuje stěžejní fázi 
výzkumu, jelikož dovoluje výzkumnému týmu seznámit se detailněji s posuzovaným projektem, s rolemi 
jednotlivých zainteresovaných stran a informovaně připravit následné fáze výzkumu, včetně nástrojů pro 
sběr dat (zejména pak otázky pro dotazníkové šetření a scénář individuálních hloubkových rozhovorů). Desk 
research dále umožňuje eliminovat sběr duplicitních údajů, které jsou již dostupné, a zaměřit se na jejich 
ověření, doplnění a další elaboraci. Zároveň umožňuje přípravu vhodných a zacílených nástrojů sběru dat, 
které tak mají vyšší epistemologický potenciál. Nevýhodou desk research je omezení dané rozsahem 
a dostupností stávajících pramenů. 

Desk research bude využit v rámci všech evaluačních otázek.  

Pro evaluaci budou využívány zdroje dat: 

- projektová dokumentace, 
- provozní dokumenty organizace, 
- internetové zdroje týkající se webové identity organizace, 
- zprávy o realizaci, 
- webové stránky zahraničních partnerů, 
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- webové stránky a další online aktivity organizace, 
- výstupy projektu, 
- další relevantní zdroje.  

KIRKPARTICKŮV ČTYŘ-ÚROVŇOVÝ MODEL 

Součástí přístupu k evaluaci projektu je využití Kirkpatrickova čtyř-úrovňového modelu, který je využíván k 
hodnocení efektivity vzdělávacích akcí. Vznikl jako nástroj pro evaluaci vzdělávacích aktivit, nicméně 
postupem času se rozšířil do široké škály evaluačních oblastí. Jedná se o komplexně konstruovaný model, 
který klade výrazný důraz na předprojektovou fázi evaluace. 

Model hodnotí dopad a efektivitu vzdělávacích aktivit jak na jednotlivce, tak také na fungování celé 
organizace. Je rozdělen do čtyř úrovní, kterými jsou Reakce, Poznání, Chování a Výsledky. První úroveň 
(reakce) zkoumá bezprostřední reakci (spokojenost) školených jedinců na vzdělávací aktivitu, zatímco druhá 
úroveň (poznání) se zaměřuje na to, jaký mělo školení vliv na schopnosti, znalosti a postoje jedinců, zda se 
dozvěděli něco nového a zda se změnily jejich postoje či názory na zkoumanou problematiku. Třetí úroveň 
(chování) zkoumá, zdali školení jedinci přenesli nabyté znalosti do každodenní pracovní praxe a poslední 
úroveň (výsledky) se snaží nalézt odpověď na otázku, zda měl vzdělávací proces přímý dopad na fungování 
celé organizace.  

Kirkpatrickův model se řadí mezi takzvané evaluace orientované na cíl (Goal-based evaluation). Vyznačuje 
se stanovením jasně definovaných a měřitelných cílů, které musí být dány před započetím samotné 
evaluace. Na základě těchto indikátorů je následně hodnocena (ne)úspěšnost celého projektu. 

Model a jeho jednotlivé fáze jsou nejčastěji zobrazovány pomocí pyramidy tak, aby byl co nejnázorněji 
vystižen vertikální vztah mezi jednotlivými úrovněmi (viz Obrázek 1). Kirkpatrickův model je dělen na 
výstupy (outcomes) a dopady (impacts). První tři úrovně modelu patří do výstupů evaluace, čtvrtá úroveň 
spadá do dopadů. Úrovně reakce, poznání a chování hodnotí přímé výstupy vzdělávací akce, které by se 
měly projevit ve změně názorů, znalostí, dovedností a chování zaměstnanců. První tři úrovně hodnotí 
rozdíly mezi stavem před školením a po něm bez hlubších souvislostí. Naproti tomu čtvrtá úroveň modelu 
měří dopad změn, které byly zjištěny v předchozích úrovních, a zabývá se podstatou samotné evaluace. 

Schéma 1: Schématické zobrazení Kirkpatrickova modelu 

 

IV. level - Evaluace 
výsledků 

(přenos nebo dopad 
na společnost)

III. level - Evaluace chování (přenos 
vědomostí na pracoviště)

II. level - Evaluace poznání (získané vědomosti a 
dovednosti)

I. level - Evaluace reakce (spokojenost nebo štěstí)
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Kirkpatrickův model zasahuje jak do formativní, tak dopadové evaluace. První dvě úrovně modelu (evaluace 
reakce, evaluace poznání) jsou navázané přímo na proces vzdělávacích aktivit a zahraničních výjezdů a 
budou tedy spadat do formativní evaluace. Druhé dvě úrovně modelu (evaluace chování a evaluace 
výsledků) se pak zabývají závěrečnou fází těchto aktivit a spadají do dopadové evaluace.  

Metody sběru dat: 

Evaluace prvních tří úrovní modelu budou provedeny v rámci šetření před a po vzdělávacím procesu, čtvrtá 
úroveň bude evaluována až po uplynutí určitého času po školení. V rámci modelu byla navržena doba 
přibližně tří až šesti měsíců tak, aby se jednotlivé dopady školicího procesu stačily dostatečně projevit. 
Budou tedy provedeny tři sběry dat: 

1) Pre-test (level I., II.) – evaluace reakce a poznání  
a) Vzdělávací aktivity 
- Všichni účastníci vzdělávacích aktivit (PA3,5,7,8)   
- Metoda  CASI, IHI 
- Mapování vstupní úrovně očekávání, znalostí/kompetencí 
b) Zahraniční výjezdy 
- Všichni účastníci zahraničních výjezdů (PA2,4,8) 
- Metoda CASI, IHI 
- Mapování vstupní úrovně očekávání, znalostí/kompetencí 

 
2) Post-test (level I., II.) – evaluace reakce a poznání  

a) Vzdělávací aktivity 
- Všichni účastníci vzdělávacích aktivit (PA3,5,7,8)   
- Metoda CASI 
- Mapování naplnění očekávání a přínos pro znalosti/ kompetence 
b) Zahraniční výjezdy 
- Všichni účastníci zahraničních výjezdů (PA2,4,8) 
- Metoda CASI 
- Mapování naplnění očekávání a přínos pro znalosti/ kompetence 

 
3) Follow-up po 3-6 měsících – II. III. a IV. level – jaký měly aktivity dopad na používané 

znalosti/dovednosti, chování v práci a provoz INESAN 
a) Vzdělávací aktivity 
- Všichni účastníci vzdělávacích aktivit (PA3,5,7,8)   
- Metoda CASI, IHI 
- Mapování dopadu aktivit na používané znalosti/dovednosti, chování pracovníků a provoz výzkumné 

organizace  
b) Zahraniční výjezdy 
- Všichni účastníci zahraničních výjezdů (PA2,4,8) 
- Metoda CASI, IHI 
- Mapování dopadu aktivit na používané znalosti/dovednosti, chování pracovníků a provoz výzkumné 

organizace  
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2.1 ZPŮSOB ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH EVALUAČNÍCH OTÁZEK 

Způsob řešení jednotlivých evaluačních otázek je ve větším detailu popsán v evaluační matici (viz níže). 

Tabulka 2: Evaluační matice 

Evaluační otázka (EQ) Indikátory Metody sběru dat 

Účelnost projektu 

1. Do jaké míry bylo dosaženo 
nastavení podmínek a 
prostředí pro mezinárodní 
spolupráci? 

• Celkový počet účastníků projektu 

• Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích 

• Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech 
souvisejících (1) 

• Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení (1) 

• Počet uspořádaných jednorázových akcí (workshopů) 

• Počet podpořených spoluprací 

• PA1: Sjednocenost postupů v navazování a rozvoji mezinárodní spolupráce před a po projektu  

• PA1: Ustavené směrnice VO pro ukotvení mezinárodní spolupráce. 

• PA1: Soulad rozvojových cílů a plánu mezinárodních výzkumných aktivit 

• PA1: Soulad kritérií pro hodnocení rozvoje mezinárodní spolupráce (metodiky) s rozvojovými cíli 
(strategií) 

• PA1: Míra využívání standardizovaných postupů v praxi v rámci Strategie mezinárodní 
spolupráce a Metodiky hodnocení rozvoje mezinárodní spolupráce 

• PA1: Počet a charakter oblastí organizačních procesů, kde standardizace neproběhla a mají vztah 
k mezinárodní spolupráci 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• CASI s účastníky aktivit projektu 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 

• PA2: Počet uzavřených memorand • Desk research 

• PA3: Úroveň kompetencí výzkumných pracovníků v psaní odborných textů v AJ 

• PA3: Počet odborných textů připravených k recenznímu řízení. 

• PA3: Impakt faktor odborných časopisů, které obdržely odborné texty k recenznímu řízení 

• Desk research 

• CASI s účastníky aktivit projektu 

• PA4: Celkový počet návštěvníků na mezinárodních akcích • Desk research 

• PA5: Úroveň znalostí AJ v administrativní jednotce (AU) 

• PA5:Počet přeložených a počet nepřeložených provozních dokumentů do AJ 

• PA5: přeložené webové stránky 

• PA5: Směrnice upravující užívání anglického jazyka v orgnaizaci 

• Desk research 

• CASI s účastníky aktivit projektu 
 
 

2. Do jaké míry bylo dosaženo 
nastavení podmínek a 
prostředí pro 
mezisektorovou spolupráci? 

• PA6: Ustavující dokumenty Rady pro komercializaci výsledků VO 

• PA7: Soulad plánu činnosti Rady pro komercializaci a rozvojových cílů a plánů mezisektorových 
výzkumných aktivit. 

• PA7: Formát postupů v navazování a rozvoji mezisektorové spolupráce před a po projektu  

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• CASI s účastníky aktivit projektu 
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• PA7: Ustavené směrnice VO pro mezisektorovou spolupráci. 

• PA7: Úroveň kompetencí v oblasti duševního vlastnictví 

• PA7: Úroveň kompetencí v oblasti transferu technologií 

• PA7: Úroveň kompetencí v oblasti spolupráce s aplikační sférou 

• PA8: Počet vytvořených letáků, plakátů, brožur 

• PA8: Vytvořená online identita VO 

• PA8: Úroveň kompetencí proškolených pracovníků ve správě sociálních sítí 

• PA8: Účast na zahraničních workshopech, veletrzích 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 

3. Jak projekt přispěl 
internacionalizaci VO?  

• PA2: Počet oslovených organizací, se kterými byla iniciována spolupráce; způsoby navazování 
kontaktů 

• PA2: Počet uskutečněných zahraničních stáží 

• PA2: Spokojenost výzkumných pracovníků se zahraničními výjezdy  

• PA4: Počet kontaktů získaných na mezinárodních konferencích 

• PA5: Míra psané a mluvené praxe v AJ v organizaci 

• PA5: Počet aktivních dokumentů v AJ 

• PA6: Počet projektů, ve kterých je Manuál alternativních zdrojů implementovaný 

• PA7: Míra využívání standardizovaných postupů v organizačních procesech 

• PA7: Zvýšení kompetencí 

• PA8: Počet zhlédnutí online kampaně, počet příspěvků, počet účastí na výstavách/veletrzích 
/workshopech, počet navázaných kontaktů v rámci účasti na výstavách/veletrzích/workshopech 

• Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků 

• Počet podpořených administrativních a technických pracovníků 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• CASI s účastníky aktivit projektu  

• Fokusní skupina s pracovníky VO 

4. Jak projekt přispěl 
komercializaci výsledků a 
transferu technologií? 

• Počet nabídek na mezisektorovou spolupráci před a po projektu 

• PA6: Počet projektů, ve kterých je Manuál alternativních zdrojů implementovaný 

• PA7: Míra využívání standardizovaných postupů v organizačních procesech 

• PA7: Zvýšení kompetencí výzkumných a administrativních pracovníků 

• PA8: Počet zhlédnutí online kampaně, počet příspěvků, počet účastí na výstavách/veletrzích 
/workshopech, počet navázaných kontaktů v rámci účasti na výstavách/veletrzích /workshopech 

• Desk research 

• CASI  s účastníky aktivit projektu  

5. Jak projekt přispěl k rozvoji 
organizace podle podmínek 
Charty a Kodexu pro 
výzkumné pracovníky? 

 
 

• Soulad nastavených podmínek a prostředí s podmínkami Evropské charty pro výzkumné 
pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 
 

Účinnost projektu 
 

6. Bylo možné při stejných 
vstupech dosáhnout lepších 
výsledků? 

• Nejvýznamnější změny, které pracovníci zaznamenali u výsledků projektu (naplnění očekávání 
pracovníků) 

• Postoje výzkumných a administrativních pracovníků před a po projektu k jeho realizaci. (Názor 
na změny, očekávání, ochota spolupracovat na aktivitách projektu) 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 
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7. Byly finanční prostředky 
projektu efektivně rozloženy 
(tj. směřovaly tyto finanční 
prostředky skutečně tam, 
kde bylo nejvíce třeba)? 

• Míra čerpání rozpočtu 

• Přesuny v rozpočtu 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  
 

Užitečnost 
 

8. Jak výsledky projektu zvýšily 
kapacity a kompetence 
klíčových pracovníků 
v oblasti nastavení a rozvoje 
mezinárodní spolupráce VO? 

• PA2,3,5: Kompetence pracovníků před a po projektu 

• Kapacita pracovníků před a po projektu 

• Přínos vzdělávacích aktivit pro změnu činností VO 

• PA2: Spokojenost výzkumných pracovníků se zahraničními výjezdy 

• PA3: Spokojenost výzkumných pracovníků se vzdělávacím kurzem Academic Writing 

• PA5: Spokojenost administrativních pracovníků se vzdělávacími kurzy, jejich kompetence 

• Desk research 

• CASI  s účastníky aktivit projektu  

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 
 
 
 

9. Jak výsledky projektu zvýšily 
kapacity a kompetence 
klíčových pracovníků 
v oblasti nastavení a rozvoje 
komercializace výsledků? 

• PA7:Kapacita pracovníků v oblasti rozvoje komercializace výsledků před a po projektu 

• PA7: Přínos vzdělávacích aktivit pro změnu činností VO 

• PA7,8: Spokojenost pracovníků VO se vzdělávacími kurzy 

• PA7,8: Kompetence pracovníků před a po projektu 

• Počet zhlédnutí online kampaně, počet příspěvků, počet účastí na výstavách/veletrzích 
/workshopech, počet navázaných kontaktů v rámci účasti na výstavách/veletrzích /workshopech 

• Desk research 

• CASI  s účastníky aktivit projektu  

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 
 
 
 

10. Jak výsledky projektu 
přispěly k systematickému 
navazování komunikace a 
spolupráce s českými i 
zahraničními subjekty? 

 
 
 

• PA1: Systematičnost komunikace se zahraničními subjekty před a po projektu 

• PA3,5:Úroveň znalosti AJ u výzkumných a administrativních pracovníků před a po vzdělávací 
aktivitě. 

• PA3: Úroveň znalostí psaní odborných textů v AJ před a po vzdělávací aktivitě 

• PA1: Spokojenost pracovníků VO s nastavenými organizačními procesy v navazování komunikace a 
spolupráce s českými i zahraničními subjekty 

• Desk research 

• CASI  s účastníky aktivit projektu  

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 
 

11. Naplnil projekt potřeby 
administrativních a 
výzkumných pracovníků? 

• PA1: Spokojenost administrativních a výzkumných pracovníků s nastavením řádu a formátu 
navazování a rozvoje mezinárodní spolupráce 

• PA3,5,7,8: Spokojenost výzkumných a administrativních pracovníků se vzdělávacími aktivitami  

• Spokojenost výzkumných pracovníků se zahraničními výjezdy z hlediska nově nabytých znalostí a 
zkušeností 

• PA7: Spokojenost administrativních a výzkumných pracovníků s nastavením řádu a formátu 
navazování a rozvoje mezisektorové spolupráce 

 

• Desk research 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• CASI  s účastníky aktivit projektu  

• Fokusní skupina s pracovníky VO 
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Udržitelnost 
 

12. Jaké jsou předpoklady a 
rizika aplikace výstupů 
projektu v budoucnu? 

- Kapacita vedoucích pracovníků pro strategické řízení organizace (Řízení podle Metodiky a 
Strategií) 

- Pravidelná (činnost) setkání a výstupy Rady pro komercializaci výsledků VO 
- Zájem o participaci na projektu ze strany CS 
- Bezpečné podmínky pro cestování 
- Zájem partnerských organizací o dlouhotrvající spolupráci 
- Schopnost VO udržet navázanou mezinárodní spolupráci a navazovat další 
- Překlad nových provozních dokumentů do AJ (fin. Prostředky) 
- Kontinuální propagace instituce na sociálních sítích 
- Kapacita pracovníka VO ke komercializaci a transferu technologii 
- Kapacita udržení či navyšování odborné úrovně stávajících i nově příchozích pracovníků do 

budoucna 
- Pravidelnost užívání metodiky pro hodnocení pokroku nastavení cílů mezinárodního rozvoje 
- Plánované mezinárodní aktivity po projektu. 

 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem  

• IHI s účastníky aktivit projektu 

• Fokusní skupina s pracovníky VO 
 

Koherence projektu   

13. Do jaké míry je projekt v 
souladu s jinými projekty 
podobného zaměření?  

- Soulad cílů, aktivit a výsledků projektu OPZ (Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných 
pracovníků) 

• Desk research 

• IHI s projektovým týmem 

Zdroj: INESAN, 2020 
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3. HARMONOGRAM 

Evaluace bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Plánované sběry dat jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 3: Harmonogram evaluace 
Sběr dat Datum 

Příprava interní evaluace 1/2020-3/2020 

Zpracování vstupní evaluační zprávy 3/2020 

Sběr dat a hloubkové rozhovory 7/2020, 1/2021, 4/2022 

Průběžná evaluace vzdělávacích kurzů 7/2020-3/2021 

Vypracování dotazníku pro vyhodnocení změn v pracovních postupech v důsledku realizovaných 
kurzů 

4/2021-5/2021 

Draft průběžné evaluační zprávy 6/2021-7/2021 

Zapracování připomínek a námětů k draftu průběžné evaluační zprávy 8/2021-9/2021 

Souhrnné vyhodnocení všech změn v pracovních postupech v důsledku realizovaných kurzů 
(evaluační zpráva) 

3/2022 

Fokusní skupina hodnotící změny v pracovních postupech v VO na základě projektu 05/2022 

Draft závěrečné evaluační zprávy vč. výsledků evaluace vzdělávacích kurzů 5/2022 

Zapracování připomínek a námětů k draftu závěrečné evaluační zprávy 6/2022-10/2022 

Dokončení závěrečné evaluační zprávy 11/2022 

Ukončení projektu a závěrečná pracovní schůzka realizačního týmu s cílovou skupinou  12/2022 

Zdroj: INESAN, 2020 
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O INSTITUTU EVALUACÍ A SOCIÁLNÍCH ANALÝZ 

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru 
společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených 
Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). Institut 
je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  
a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy (MŠMT). Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo 
experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, 
přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností. 

Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy. 

Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož 
cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu 
kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou zlepšit 
kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich realizace a 
mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu. V oblasti evaluací se INESAN specializuje na: 

▪ metaevaluace (evaluace již provedených evaluací), 

▪ evaluace intervenčních programů (hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či 
formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací). 

 

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí. 
INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím se 
sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu 
zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje 
analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit. V oblasti sociálních analýz je realizován zejména: 

▪ primární a sekundární výzkum, 

▪ syntetizující, komparativní a analytické studie, 

▪ případové studie. 

 

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné chování, manažerská 
studia, ICT, životní prostředí a sociálně-zdravotní témata. 

Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje 
také zpracování výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje odborné služby při 
tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě 
zadávací dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci  
a k metodologii společenskovědního výzkumu. 

Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů 
a zadavatelů, nýbrž obsahují nezávislý pohled expertů INESAN. 
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