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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 Prezentované výsledky jsou založeny na výsledcích průzkumu trhu, který byl proveden 
na vzorku 20 vzdělávacích organizací z celé ČR. 

 Do zkoumaného vzorku byly rekrutovány vzdělávací organizace z Čech (11 subjektů) 
a Moravy (9 subjektů). 

 Všechny dotazované subjekty měly méně než 20 zaměstnanců. Zkoumaný vzorek zahrnuje 
celkem devět organizací s 1–5 zaměstnanci, čtyři organizace s 6–9 zaměstnanci a sedm 
organizací s 10–19 zaměstnanci. 

 Všechny ze zkoumaných organizací poskytují on-line kurzy; polovina ze zkoumaného 
vzorku vzdělávacích organizací poskytla v uplynulém půlroce mezi 10 a 49 různými kurzy; 
šest subjektů realizovalo v posledním půlroce více než 50 akcí. 

 Struktura nákladů na on-line vzdělávací/informační akce byla sledována 5 kategoriích, jež 
byly identifikovány na základě předběžných interview se zástupci vzdělávacích organizací. 
Těmito skupinami jsou (1) náklady na přípravu akce, (2) náklady na zajištění on-line 
přenosu, (3) honorář lektora (lektorné), (4) náklady spojené se získáváním zpětné vazby 
na uspořádané akce (follow-up) a (5) náklady na certifikáty pro účastníky jednotlivých 
akcí. Každá z uvedených nákladových kategorií zahrnovala několik konkrétních 
nákladových položek – jejich celkový počet dosahoval 24. 

 Největší podíl na celkových nákladech (nejvyšší váhu) představují v případě on-line akcí 
náklady na letora. Z provedeného šetření se ukazuje, že tyto náklady dosahují přibližně 
jedné třetiny (34 %) na celkových nákladech spojených s jednotlivými akcemi. Druhou 
hlavní kategorií nákladů představují náklady na přípravu akce, jejichž výše dosahuje 28 % 
a srovnatelně významnou skupinou nákladů jsou náklady na zajištění on-line přenosu, 
které činí 27 %. 

 Náklady spojené s přípravou certifikátů se na celkových nákladech podílejí cca jedním 
procentem; desetiprocentní podíl zaujímají náklady spojené se získáváním a vyhodnocením 
zpětné vazby. 

 Podrobnější analýza nákladové struktury ukazuje, že většina nákladů spojených s on-line 
akcemi má fixní charakter. Variabilními nákladovými položkami jsou osobní náklady 
spojené s přípravou jednotlivých akcí, osobní náklady spojené s přípravou certifikátů, 
výzkum spokojenosti, vyhodnocení a zpracování výsledků výzkumu spokojenosti 
a ostatní náklady spojené s follow-up. 

 Celkové průměrné náklady on-line akcí činí 31 977 Kč, přičemž v rámci zkoumaného 
vzorku se jejich výše pohybuje od 24 865 do 42 260 Kč.  

 Celkové jednotkové náklady na člověkohodinu se v případě on-line akcí pohybují od 137 Kč 
do 99 Kč bez DPH v závislosti na celkovém počtu účastníků. 
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1 ÚVOD 

1.1 KONTEXT 

V Programu rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“), jsou implementovány dvě operace zaměřené na 
profesní vzdělávání a přenos informací v oblastech spojených s rezortem zemědělství (zemědělství, 
lesnictví, potravinářství). Jsou jimi: 

1) Vzdělávací akce (operace 1.1.1), které jsou zaměřeny především na zvyšování kvalifikace 
v uvedených oborech. V případě vzdělávacích akcí jsou umožněny menší skupiny (5–20 účastníků), 
v rámci kterých by mělo dojít k prohloubení znalostí účastníků prostřednictvím intenzivních 
a delších kurzů. 

2) Informační akce (operace 1.2.1), při kterých má docházet k jednorázovému přenosu zásadních 
novinek z rezortu (inovace, změna legislativy) ve větších skupinách (20–100 účastníků) a v kratší 
době. 

Doposud tyto akce probíhaly prezenční formou a žadatelé dokládali výdaje (2., 4., 6., 7., 8., 9. kolo příjmu 
žádostí). V 11. kole příjmu žádostí bylo zavedeno zjednodušené vykazování pomocí jednotkových nákladů. 

S ohledem na technologický vývoj, trendy v oblasti vzdělávání a zejména pak aktuální epidemickou situaci 
bylo rozhodnuto umožnit pořádání on-line akcí (webinářů), a přitom i nadále pokračovat ve formě 
zjednodušeného vykazování pomocí jednotkových nákladů. 

Vzhledem k tomu, že Řídicí orgán PRV nedisponuje datovými sadami z on-line akcí (pro jednotkové náklady 
na prezenční akce bylo využito dat z dosavadních realizovaných projektů), bylo zadáno provedení průzkum 
trhu, který by na základě empirické evidence pomohl stanovit adekvátní stupnici jednotkových nákladů. 

 

1.2 METODIKA 
Předmětem průzkumu trhu bylo nastavení jednotkových nákladů pro on-line vzdělávací/informační akce; 
z tohoto hlediska byly pro průzkum trhu vybrány subjekty zabývající se poskytováním vzdělávacích kurzů 
pro dospělé, a to jak prezenční formou, tak také on-line. 
 
Výběr subjektů byl proveden s ohledem na maximální variabilitu vzorku; vybírány byly organizace dle jejich 
velikosti, typu poskytovaných vzdělávacích služeb, školených témat a dle regionu jejich působení. Jednalo 
se tedy o subjekty nabízející vzdělávací kurzy měkkých dovedností (např. osobnostní rozvoj, osobní 
a manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů) i kurzy profesní a odborné (např. projektové řízení, kurzy 
pro oblast strojírenství či ICT). Do vzorku byly zařazeny v neposlední řadě i organizace poskytující jazykové 
kurzy. 
 
Průzkum trhu byl založen na dotazování kompetentních zástupců vybraných vzdělávacích organizací, kteří 
mají na starosti přípravu a realizaci vzdělávacích akcí a dokázali tak poskytnout požadované informace. 
Typicky se jednalo o pracovníky na pozici „projektový manažer/ka“, „administrativní pracovník/ice“, 
„pracovník/ice oddělení realizace vzdělávacích kurzů“. 
 
Data byla získávána kombinací dvou metod sběru dat a to, osobního dotazování (F2F) a telefonického 
dotazování (CATI). V případě osobního dotazování byl respondent nejprve kontaktován s informacemi 
o výzkumu a následně byl domluven termín osobní schůzky. S respondenty, kteří preferovali distanční 
formu, byl dotazník vyplněn telefonicky, opět na základě předem domluveného termínu. 
 
Vyškolený tazatel (členka řešitelského týmu) kladl respondentům jednotlivé otázky a zaznamenával 
v průběhu interview odpovědi do připravených dotazníků. 
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1.3 PRŮBĚH DOTAZOVÁNÍ 
V rámci výzkumného šetření bylo v květnu 2021 provedeno 20 interview, jež umožnily získat informace a 
zkušenosti týkající se přípravy a realizace on-line vzdělávacích/informačních akcí. Cílem těchto rozhovorů 
bylo získat informace o realizovaných on-line akcích, jejich nákladové struktuře a konkrétní výši jednotlivých 
druhů nákladů. 
 
Následující popis dokumentuje průběh sestavení zkoumaného vzorku. V rámci provedeného průzkumu trhu 
bylo s žádostí o rozhovor osloveno celkem 128 vzdělávacích institucí, které vyhovovaly zadaným kvótám. 
Výběr byl proveden z veřejně dostupných zdrojů (webové stránky, veřejný rejstřík) a z databáze ekonomických 
subjektů Bisnode. 
 
Interview byla provedena s 21 respondenty (ostatní oslovení se výzkumu buď odmítli zúčastnit, nebo se 
nepodařilo zastihnout kompetentní osoby, příp. bylo zjištěno, že nerealizovaly žádné on-line kurzy 
v posledním období). Před vlastními analytickými pracemi byl jeden případ vyřazen z důvodu neúplného 
vyplnění; v tomto případě nebyla uvedena většina identifikačních znaků, odpovědi navíc obsahovaly 
nenapravitelné chyby (viz dále část „kontrola dat“). Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena 
na 20 případech. 
 
Identifikovaný počet relevantních organizací: 128 subjektů 
Nesplnění výběrové podmínky: 9 subjektů (agentury, které nerealizují on-line kurzy) 
Odmítlo účast: 85 subjektů (explicitně odmítly účast na výzkumu) 
Ostatní: 14 subjektů (nezastiženo, vyřazeno) 
Počet provedených interview: 21 subjektů 
Počet vyřazených případů: 1 subjekt 
 
Zkoumaný vzorek: 20 subjektů 
 
 

1.4 KONTROLA DAT 

Z důvodu zajištění požadované kvality zpracovávaných dat byla realizována následující opatření: 

▪ optická kontrola korektnosti vyplnění dotazníků v rozsahu 100 % 

▪ kontrola dodržování pokynů pro vyplnění (rozsah kontroly činil 100 %) 

▪ kontrola správnosti přepisu dat (rozsah kontroly činil 100 %; dvojí pořízení) 
 
Pokud dostupné informace umožnily ověření faktického stavu, byly identifikované rozpory opraveny. 
V případě nenapravitelných chyb byly dotčené případy vyřazeny z datového souboru. 
 
 

1.5 VYSVĚTLIVKY 
Údaje v této zprávě se vztahují k on-line vzdělávacím/informačním akcím, nikoliv k akcím prezenčním. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dotazované organizace poskytují vzdělávání mimo rezort MZe, bylo v průběhu 
dotazování namísto pojmu „informační akce“ používáno obecně zavedené označení „vzdělávací akce“. 
 
V rámci dotazování bylo bráno v potaz i hledisko odbornosti lektora, na základě kterého byly odlišovány 
vzdělávací akce (vyšší odbornost letora) a akce informační (nižší odbornost lektora). 
 
S ohledem na povahu sledovaných akcí a okolností jejich realizace v rámci PRV byly z celkového rozpočtu 
vyňaty náklady na propagaci jednotlivých akcí (reklama na Internetu, bannery apod.). Ponechány byly jen 
náklady přímo související s komunikací a registrací účastníků.  
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V případě nákladů na lektora dotazované subjekty nerozlišovaly dílčí nákladové položky (příprava on-line 
prezentace, příprava výukových materiálů pro účastníky či ostatní materiální náklady lektora). Tyto náklady 
jsou proto vykazovány souhrnně v rámci položky honorář lektora. 
 
Hodnoty jednotlivých nákladových položek a náklady na člověkohodinu představují průměrné hodnoty 
za všechny dotazované subjekty (průměrné náklady uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry aritmetické). 
Náklady na člověkohodinu představují vážené aritmetické průměry. 
 
Celkové náklady na on-line akce jsou vypočteny jako aritmetický průměr součtů jednotlivých nákladů 
spojených s přípravou a realizací akce. Náklady na člověkohodinu jsou definovány vzorcem: 
 
 NÁKLADY NA ČLOVĚKOHODINU = CELKOVÉ NÁKLADY / POČET HODIN AKCE / POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE 
 (přičemž za počet účastníků byla při výpočtu jednotkových nákladů dosazena střední hodnota intervalu 

a počet hodin je v tomto případě roven 8) 
 
Pro výpočet nákladů na člověkohodinu v rámci jednotlivých velikostních skupin podle počtu účastníků byly 
použity váhy, které byly definovány na základě odhadu změny nákladů akce v závislosti na počtu účastníků, 
který vychází z odpovědí respondentů. V této souvislosti byl v rámci dotazování zjišťován dopad různého 
počtu účastníků na náklady kurzu. Z odpovědí zástupců vzdělávacích organizací vyplývá, že s rostoucím 
počtem účastníků dochází k poklesu nákladů na účastníka. Jako základní (base) kategorie s váhou 100 % 
byla zvolena kategorie 20 až 39 účastníků. V rámci této kategorie byl použit výpočet nákladů 
na člověkohodinu na základě výše uvedeného vzorce (přičemž počet hodin akce = 8 a počet účastníků akce 
= 30). Náklady na člověkohodinu v rámci ostatních kategorií podle počtu účastníků byly vypočítány podle 
následující vzorce: 
 
 NÁKLADY NA ČLOVĚKOHODINU = NÁKLADY NA ČLOVĚKOHODINU V KATEGORII 20–39 ÚČASTNÍKŮ * 
  VÁHA V DANÉ KATEGORII 
 (váha v kategorii 40–49 účastníků činí 96 %, váha v kategorii 50–59 účastníků 89 % atd.) 
 
Tento nákladový model byl zvolen z důvodu přesnější identifikace nákladů na člověkohodinu než model, 
který bere v potaz jen prosté absolutní vyjádření nákladů na člověkohodinu na základě celkových nákladů 
a počtu účastníků. V takovém případě by náklady na člověkohodinu s rostoucím počtem účastníků klesaly 
výrazně více a u kurzů/akcí s vyšším počtem účastníků by se pohybovaly jen v řádu nižších desítek Kč, což by 
neodpovídalo reálné situaci. Tento model by se dal za určitých podmínek použít případě, kdy by se jednalo 
o celkovou cenu kurzu, kde by vedle nákladů na kurz figurovala i marže. 
 
Součet relativních četností (procent) a řádkových procent se může vzhledem k zaokrouhlování pohybovat 
od 99 do 101. 
 
Medián je bod, který rozděluje uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně početné části. Medián tak 
vypovídá o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, tím větší počet údajů se koncentruje v horní části 
uspořádané řady a vice versa. 
 
Percentily (ve zprávě se objevuje 25% a 75% percentil – neboli horní a dolní kvartil) udávají hodnotu, která 
vyděluje z uspořádané řady hodnot čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil) a čtvrtinu nejvyšších hodnot 
(horní kvartil). 
 
Vzhledem k povaze zjišťovaných informací, jež zkoumané subjekty považují za své obchodní tajemství, jsou 
údaje anonymizovány. V důsledku vysoké citlivosti dat lze poskytnout popisné údaje o dotazovaných 
subjektech pouze v rozsahu uvedeném kapitole 1.6 této zprávy. 
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1.6 POPISNÉ CHARAKTERISTIKY 
Výběrový vzorek byl sestaven tak, aby odrážel základní charakteristiky zkoumaných subjektů. První 
z charakteristik byla struktura subjektů dle jejich sídla, resp. působení. Výběr tedy zahrnoval jak subjekty 
poskytující služby v Čechách, tak také na Moravě. Dále byla pozornost věnována organizačnímu členění 
z hlediska poboček, které tak poukazují na celorepublikovou působnost. 
 
Graf 1: Struktura zapojených organizací podle regionu působení – sídlo 

 
Pozn.: údaje vyjadřují absolutní počet dotazovaných subjektů 
Zdroj: INESAN (2021) 
 

Graf 2: Struktura zapojených organizací podle poboček organizace 

 
Pozn.: údaje vyjadřují absolutní počet dotazovaných subjektů 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Subjekty byly vybírány také s ohledem k jejich velikosti, která je dána počtem zaměstnanců. Výběr se tedy 
zaměřoval na oslovení jak malých, tak středních a velkých vzdělávacích agentur. Pro potřeby tohoto šetření 
jsou subjekty o velikosti 1–5 zaměstnanců považovány za malé, subjekty s 6–9 zaměstnanci za středně velké 
a subjekty s 10–19 zaměstnanci za velké. Je to dáno specifikem tohoto odvětví, kdy většina lektorů je na 
jednotlivé kurzy najímána ad-hoc na základě smlouvy o dílo, popř. DPP a nejsou kmenovými zaměstnanci 
organizace. 
 
Graf 3: Velikostní struktura zapojených organizací 

 
Pozn.: údaje vyjadřují absolutní počet dotazovaných subjektů 
Zdroj: INESAN (2021) 
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Graf 4: Struktura zapojených organizací podle počtu on-line vzdělávacích/informačních akcí 
uskutečněných za poslední půlrok 

 
Pozn.: údaje vyjadřují absolutní počet dotazovaných subjektů 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
 
Výběr subjektů bral v potaz také typ poskytovaných vzdělávacích služeb. Do výzkumu byly zapojeny tři 
skupiny subjektů, podle jejich převládajícího zaměření.  
 
První skupinu tvoří vzdělávací agentury poskytující zejména odborné kurzy. Sem typicky patří kurzy 
zaměřené na zvyšování profesní kvalifikace, tj. kurzy na ICT dovednosti, právo a legislativu, řemeslné  
a specializované kurzy vztahující se k dané pozici např. ve strojírenství, obchodu apod.  
 
Druhou skupinu tvoří organizace poskytující především kurzy zaměřené na soft skills. Do této skupiny patří 
kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj (motivace, time management, stress management apod.), personální 
řízení či rozvoj manažerských dovedností.  
 
Poslední skupinou byly subjekty poskytující zejména jazykové kurzy. Zde se na rozdíl od předchozích dvou 
skupin jednalo o kurzy poskytované dospělým osobám i dětem. 
 
Vzhledem k tomu, že některé vzdělávací agentury nabízí současně několik různých typů vzdělávacích kurzů, 
byly zařazeny jen do jedné skupiny dle převažujícího zaměření kurzů, aby nedocházelo k překryvu. 
 
 
Graf 5: Struktura zapojených organizací dle typu poskytovaných vzdělávacích služeb 

 
Pozn.: údaje vyjadřují absolutní počet dotazovaných subjektů 
Zdroj: INESAN (2021) 
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2 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PRO ON-LINE VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ 
AKCE 

2.1 NÁKLADOVÁ STRUKTURA – CELKOVÝ PŘEHLED 
 
Obrázek 1: Schéma nákladů na přípravu on-line vzdělávací/informační akce 

 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
 
Graf 6: Struktura celkových nákladů na přípravu vzdělávací/informační akce 

  
Pozn.: *cena a struktura nákladů se vztahuje k vzdělávací/informační akci s 20 až 39 účastníky; značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 
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2.2 STUPNICE JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ 
 
Celkové jednotkové náklady na člověkohodinu se v případě on-line vzdělávacích/informačních akcí pohybují 
od 137 Kč do 99 Kč bez DPH. Z tabulky 1 je patrné, že se celkové jednotkové náklady na člověkohodinu 
snižují v souvislosti se zvyšujícím se počtem účastníků. 
 
Tabulka 1: Stupnice jednotkových nákladů 

 

 POČET ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 
více než 

100 

Celkové náklady  
na člověkohodinu 
(člověkohodina) bez DPH 

137 Kč 133 Kč 128 Kč 119 Kč 111 Kč 104 Kč 99 Kč 

Celkové náklady  
na člověkohodinu (člověkohodina) 
s DPH 

166 Kč 161 Kč 155 Kč 144 Kč 134 Kč 126 Kč 120 Kč 

Pozn.: uvedené celkové náklady na člověkohodinu odpovídají akcím v délce trvání 6,5 až 8,5 hodin, s 1 až 2 opakováními a s nízkou odborností 
lektora 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
V případě vzdělávací/informační akce s jinými parametry, než jsou specifikovány v tabulce 1, lze 
pro výpočet nákladů na člověkohodinu použít následující vzorec, který bere v potaz odlišnou výši nákladů 
v závislosti na ostatních parametrech akcí: 
 
 NÁKLADY NA ČLOVĚKOHODINU = NÁKLADY NA ČLOVĚKOHODINU V KATEGORII 5–20 ÚČASTNÍKŮ * 
 VÁHA POČET ÚČASTNÍKŮ * VÁHA DÉLKA KURZU * VÁHA POČET OPAKOVÁNÍ * VÁHA ODBORNOST 
 LEKTORA 
 
Jednotlivé váhy jsou blíže specifikovány v následující tabulce 2: 
 
Tabulka 2: Nákladové váhy 

POČET ÚČASTNÍKŮ ON-LINE AKCE  

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 více než 100  

1,000 0,971 0,932 0,865 0,807 0,757 0,719  

POČET HODIN ON-LINE AKCE     

4,5–6,5 hodin 6,5–8,5 hodin     

0,745 1,000     

POČET OPAKOVÁNÍ ON-LINE AKCE 

1–2 opakování 3–5 opakování 6–9 opakování 10 a více opakování 

1,000 0,980 0,933 0,850 

ODBORNOST LEKTORA     

nízká vysoká     

1,000 1,445     

Zdroj: INESAN (2021) 

 
Výpočet nákladů na člověkohodinu je prezentován na následujícím modelovém případu. Předpokládejme, 
že se jedná o akci s 40–49 účastníky v délce trvání 8 hodin, se 3–5 opakováními a s nízkou odborností 
lektora. Pro výpočet nákladů na člověkohodinu použijeme následující vzorec: 
 
 NÁKLADY NA ČLOVĚKOHODINU = 137 Kč * 0,932 * 1,000 * 0,980 * 1,000 = 125 Kč 
  



 

12 

2.3 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 
 
Dílčí nákladové položky spojené s přípravou vzdělávacích/informačních akcí se mění dle počtu účastníků jen 
ve velmi omezené míře. Jediným zdrojem této změny jsou osobní náklady spojené s přípravou akcí; ostatní 
položky zůstávají stejné bez ohledu na počet účastníků konkrétních vzdělávacích /informačních akcí. 
 
Tabulka 3: Nákladové položky ve skupinách – příprava vzdělávací/informační akce 

 

 POČET ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 
více než 

100 

design pozvánek/propagačních 
materiálů/ webové informace 

2 795 Kč 2 795 Kč 2 795 Kč 2 795 Kč 2 795 Kč 2 795 Kč 2 795 Kč 

administrace projektu 3 240 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 3 240 Kč 

příprava emailových pozvánek 
(textace, rozesílka) 

445 Kč 445 Kč 445 Kč 445 Kč 445 Kč 445 Kč 445 Kč 

zajištění registrace účastníků 
(příprava prezenčního listu  
a informací pro účastníky,  
zaslání linku) 

823 Kč 823 Kč 823 Kč 823 Kč 823 Kč 823 Kč 823 Kč 

zajištění a nastavení platby 
(aplikace) 

343 Kč 343 Kč 343 Kč 343 Kč 343 Kč 343 Kč 343 Kč 

ostatní materiální náklady  
na přípravu akce 

265 Kč 265 Kč 265 Kč 265 Kč 265 Kč 265 Kč 265 Kč 

osobní náklady spojené  
s přípravou akce* 

954 Kč 950 Kč 950 Kč 944 Kč 931 Kč 923 Kč 919 Kč 

ostatní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Souhrn 8 864 Kč 8 860 Kč 8 860 Kč 8 854 Kč 8 841 Kč 8 833 Kč 8 829 Kč 

Pozn.: ceny jsou bez DPH; *u této položky byl zaznamenán výskyt variabilních nákladů 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 7: Celkové náklady na přípravu akce 
 

 
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 

  

Kč 
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Graf 8: Nákladové položky: příprava akce I. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 9: Nákladové položky: příprava akce II. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil; vzdálené pozorování bylo zařazeno do celkové analýzy 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 10: Nákladové položky: příprava akce III. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 
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Graf 11: Nákladové položky: příprava akce IV. 
 

 
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 
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2.4 ZAJIŠTĚNÍ ON-LINE PŘENOSU 
 
Náklady související s on-line přenosem jsou identické bez ohledu k počtu účastníků dané vzdělávací/informační 
akce. Z tabulky 4 je zřejmé, že náklady ani jedné z těchto položek se s počtem účastníků nemění. 
 
Tabulka 4: Nákladové položky ve skupinách – zajištění on-line přenosu 

 

 POČET ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 
více než 

100 

náklady na licenci aplikace  
pro on-line přenos 

4 695 Kč 4 695 Kč 4 695 Kč 4 695 Kč 4 695 Kč 4 695 Kč 4 695 Kč 

zajištění místnosti/prostor  
pro přenos 

2 345 Kč 2 345 Kč 2 345 Kč 2 345 Kč 2 345 Kč 2 345 Kč 2 345 Kč 

zajištění technického vybavení 
(kamera, mikrofony, PC/NTB) 

339 Kč 339 Kč 339 Kč 339 Kč 339 Kč 339 Kč 339 Kč 

náklady na připojení  
k Internetu/doména 

306 Kč 306 Kč 306 Kč 306 Kč 306 Kč 306 Kč 306 Kč 

nastavení on-line prostředí  
pro přenos 

340 Kč 340 Kč 340 Kč 340 Kč 340 Kč 340 Kč 340 Kč 

osobní náklady spojené  
s obsluhou a moderováním 
přenosu 

648 Kč 648 Kč 648 Kč 648 Kč 648 Kč 648 Kč 648 Kč 

ostatní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Souhrn 8 672 Kč 8 672 Kč 8 672 Kč 8 672 Kč 8 672 Kč 8 672 Kč 8 672 Kč 

Pozn.: ceny jsou bez DPH 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 12: Celkové náklady na zajištění on-line přenosu 

 
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 

  

Kč 
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Graf 13: Nákladové položky: zajištění on-line přenosu I. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 14: Nákladové položky: zajištění on-line přenosu II. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 15: Nákladové položky: zajištění on-line přenosu III. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 
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2.5 LEKTOR 
 
Náklady související se zapojením lektora představují hlavní nákladovou položku – tento druh nákladů činí 
přibližně třetinu celkových nákladů na jednotlivé akce. Je přitom patrné, že se výše těchto nákladů nemění 
v závislosti na počtu účastníků. 
 
Tabulka 5: Nákladové položky ve skupinách – lektor 

 

 POČET ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 
více než 

100 

honorář (hodinová sazba lektora  
x počet hodin) 

10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 

příprava on-line prezentace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

příprava výukových materiálů  
pro účastníky (hand-out) 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

ostatní materiální náklady 
lektora 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Souhrn 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 10 760 Kč 

Pozn.: ceny jsou bez DPH; průměrná hodinová sazba lektora činí při v případě 8 hodinové akce 1 345 Kč bez DPH 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
 
Graf 16: Nákladové položky: honorář (hodinová sazba lektora x počet hodin) 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil; náklady na honorář představují celkové náklady na lektora 
Zdroj: INESAN (2021) 

  

informační akce vzdělávací akce 
Kč Kč 



 

18 

2.6 CERTIFIKÁTY 
Náklady na přípravu certifikátů jsou položkou, která je silně korelována s počtem účastníků. Tyto náklady 
však činí přibližně jedno procento z celkových nákladů. 
 

Tabulka 6: Nákladové položky ve skupinách – certifikáty 

 

 
POČET ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 
více než 

100 

osobní náklady spojené  
s přípravou certifikátů* 

95 Kč 92 Kč 83 Kč 77 Kč 71 Kč 67 Kč 62 Kč 

ostatní náklady na certifikáty 0 Kč  0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Souhrn 95 Kč 92 Kč 83 Kč 77 Kč 71 Kč 67 Kč 62 Kč 

Pozn.: ceny jsou bez DPH; *jedná se o variabilní náklady 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 17: Nákladové položky: osobní náklady spojené s přípravou certifikátů 

 
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil; osobní náklady spojené s přípravou certifikátů představují celkové náklady na jejich přípravu 
Zdroj: INESAN (2021) 

  

Kč 
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2.7 FOLLOW-UP 
S výjimkou distribuce dotazníků účastníkům jde o náklady, jejichž výše se mění v závislosti na počtu 
účastníků. Rozdíl mezi nejnižší (3 547 Kč) a nejvyšší (3 597 Kč) hodnotou však činí pouze 1,4 procent. 
 

Tabulka 7: Nákladové položky ve skupinách – follow-up 

 

 POČET ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍ/INFORMAČNÍ AKCE 

5–20 20–39 40–49 50–59 60–69 70–100 
více než 

100 

výzkum spokojenosti (příprava 
dotazníku pro účastníky akce)* 

1 021 1 020 Kč 1 020 Kč 1 019 Kč 1 016 Kč 1 015 Kč 1 014 Kč 

rozeslání dotazníků účastníkům 750 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 

vyhodnocení a zpracování výstupu* 1 790 1 788 Kč 1 778 Kč 1 768 Kč 1 763 Kč 1 758 Kč 1 754 Kč 

ostatní náklady spojené s follow-up* 36 35 Kč 28 Kč 28 Kč 28 Kč 28 Kč 30 Kč 

Souhrn 3 597 Kč 3 593 Kč 3 576 Kč 3 564 Kč 3 557 Kč 3 550 Kč 3 547 Kč 

Pozn.: ceny jsou bez DPH; *u této položky byl zaznamenán výskyt variabilních nákladů 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 18: Celkové náklady na follow-up  

 
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 

 
Graf 19: Nákladové položky: follow-up I. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 
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Graf 20: Nákladové položky: follow-up II. 
 

  
Pozn.: značky vyjadřují dolní kvartil – medián – horní kvartil 
Zdroj: INESAN (2021) 
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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 Česku. 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,  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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