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1. Cíl vnitřní evaluace 
 

Cílem je celkové formativní zhodnocení realizace projektu (tj. zhodnocení procesní stránky 

řízení projektu, tak i věcné, průběžné zhodnocení aktivit v projektu včetně navržení případných 

opatření ke zlepšení). 

2. Přehled procesu vnitřní evaluace 
 

Předmět vnitřní evaluace  

Individuální projekty systémové z Prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. 

Metodologie vnitřní evaluace 

Pro potřeby vnitřní evaluace projektů byl zvolen model průběžné interní evaluace s výrazně 

zastoupeným prvkem sebehodnocení. Zvolená metoda vnitřní evaluace propojuje informace o 

řízení projektu, průběžném zhodnocení aktivit v projektu včetně navržení případných opatření ke 

zlepšení implementace projektu a rovněž i informace o zhodnocení plánovaných výstupů a 

výsledků z perspektivy zástupců projektových týmů. 

Vnitřní evaluační proces pro projekty bude představovat vyplnění Šablony pro sebehodnotící 

zprávu (též „Šablona“) zpracovanou ŘO OP VVV, ve které jsou vytvořeny sady evaluačních 

otázek pro následující evaluační okruhy: 

Část A: Projektové řízení – procesní zaměření 

Část B: Aktivity projektu – věcné zaměření 

Každý příjemce na základě Šablony, která bude představovat základní dokument pro vnitřní 

evaluaci projektu, vytvoří Sebehodnotící zprávu (dle fáze projektu průběžnou anebo 

závěrečnou).  

Před samotným zahájením distribuce Šablony příjemcům provede Řídicí orgán Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (též „ŘO OP VVV“) pilotní testování on-line prostředí, ve 

kterém bude Šablona šířena a v němž bude zároveň probíhat její vypracování a odevzdání.  

V této „pilotní fázi“ je očekávána součinnost příjemců z osloveného vzorku, a to za účelem 

získání zpětné vazby a případnou úpravu technických parametrů on-line prostředí či samotné 

Šablony.  
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Po úspěšném ověření on-line prostředí budou příjemci v návaznosti na Časový plán vnitřní 

evaluace resp. dobu realizace jednotlivých projektů osloveni k vyplnění Šablony, 

tzn. Vypracování Sebehodnotící zprávy (dle fáze projektu průběžné anebo závěrečné). 

Oslovení k vyplnění Šablony a vytvoření Sebehodnotící zprávy (Průběžné/ Závěrečné) bude 

odesláno na emailovou adresu, která je uvedena u kontaktní osoby k projektu. Oslovení bude 

obsahovat průvodní kontextové informace k vnitřní evaluaci a interaktivní odkaz do on-line 

prostředí, ve kterém příjemce Šablonu vyplní. 

3. Časový plán vnitřní evaluace 
 

Čas příjemce pro vyplnění Šablony je jeden měsíc od odeslání Oslovení k vyplnění Šablony a 

vytvoření Sebehodnotící zprávy za projekt. Příjemce pak Sebehodnotící zprávu založenou na 

vyplněné Šabloně přiloží k nejbližší monitorovací zprávě od data odeslání Oslovení k vyplnění 

Šablony. 

Projekty budou v rámci vnitřní evaluace odevzdávat výstupy pravidelně v průběhu realizace 

projektu (Průběžnou sebehodnotící zprávu) a na konci projektu (Závěrečnou sebehodnotící 

zprávu). 

Časová periodicita vnitřní evaluace: 

Průběžná sebehodnotící zpráva  

Vypracování Průběžných sebehodnotících zpráv bude probíhat v 12 měsíčních intervalech. Pro 

jejich odevzdání je stanoveno datum pro nejbližší následující termín odevzdání monitorovací 

zprávy.  

První Průběžná sebehodnotící zpráva bude vypracována nejdříve po 12 měsících od zahájení 

realizace projektu. Pro její odevzdání platí stejné datum jako pro ostatní Průběžné 

sebehodnotící zprávy (tj. s nejbližší nadcházející monitorovací zprávou). 

V následujících Průběžných sebehodnotících zprávách bude zhodnoceno uplynulé období 

realizace projektu, kterým se rozumí období posledních 12 měsíců uplynulých od 

předcházejícícho zhodnocení  v předcházející Průběžné sebehodnotící zprávě. 

Závěrečná sebehodnotící zpráva  

Závěrečná sebehodnotící zpráva bude vypracována na konci realizace projektu a odevzdána 

společně se závěrečnou monitorovací zprávou.  
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V Závěrečné sebehodnotící zprávě bude zhodnoceno uplynulé období realizace projektu, kterým 

se rozumí období posledních 12 měsíců uplynulých od předcházejícícho zhodnocení  

předcházející Průběžné sebehodnotící zprávě. 

 

Orientační časový rámec 

Pilotní testování on-line prostředí pro 

distribuci Sebehodnotících zpráv 

2. čtvrtletí 2016 

Doladění výzkum. nástrojů na základě 

podnětů z pilotního testování 

2-4. čtvrtletí 2016 

Spuštění přístupu do on-line prostředí 

k vyplnění Sebehodnotících zpráv 

1. čtvrtletí 2017  

Odevzdávání a zpracování  

Průběžných sebehodnotících zpráv  

a Závěrečné sebehodnotící zprávy 

Zahájení v 1. čtvrtletí 2017 do konce 

realizace projektů IPS 

 

4. Výstupy vnitřní evaluace 
 

Výstupem vnitřní evaluace budou: 

 Průběžné sebehodnotící zprávy 

 Závěrečná sebehodnotící zpráva 

5. Role projektového týmu příjemce při vnitřní evaluaci 
 

Projektový tým příjemce je v rámci vnitřní evaluace zodpovědný za vytvoření Sebehodnotící 

zprávy (Průběžné/ Závěrečné) založené na vyplněné Šabloně, její úplné zpracování a včasné 

odevzdání. Při vyplňování Šablony je vyžadován vyvážený konsenzus projektového týmu, proto 

je pro její vyplněná nutná i vzájemná součinnost týmu. Zejména z toho důvodu by neměly být 

otázky vypracovány pouze jednou osobou.  
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6. Role ŘO OP VVV při vnitřní evaluaci 
 

ŘO OP VVV odpovídá za vytvoření Šablony a rozeslání Oslovení k vypracování Šablony.  

Zaměstnanci ŘO OP VVV se budou přímo podílet na procesu vnitřní evaluace ve smyslu 

zpracování agregovaných dat ze Sebehodnotících zpráv.  

7. Pokyny pro vypracování Sebehodnotící zprávy 
 

Sebehodnotící zpráva (průběžná / závěrečná) by měla být:  

 analytická. Zpráva by měla poskytnout řadu zjištění a závěrů založených na analýze 

skutečností, k nimž se dospělo během procesu realizace projektu.  

 účelná a relevantní. Projektový tým příjemce by měl ve zprávě zaměřit na problémy, 

které jsou podle něj nejdůležitější a které mají vliv na úspěšné splnění projektu. 

 čtivá. Kromě stručnosti a relevance by zpráva měla být napsána stylem, který je 

srozumitelný, a který bude ctít dobrou logickou návaznost. Měla by také obsahovat 

stručné shrnutí. 

 

Přílohou dokumentu je vzor Šablony pro sebehodnotící zprávy. Řízení se touto Šablonou a 

pokyny v ní uvedenými je pro projektový tým považováno za závazné, tzn. Sebehodnotící 

zpráva by se od nich neměla lišit ani obsahem, ani strukturou. 
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Příloha 

 

Šablona a související požadavky na zpracování sebehodnotící 

zprávy 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)  

 

Průběžná vnitřní evaluace projektů IPs podpořených z Prioritní osy 3 

 

 

Vzor (šablona) pro Sebehodnotící zprávy příjemců 

 

  

Úvod 

Touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za čas a úsilí věnované tvorbě Sebehodnotící zprávy 

za Váš projekt. Pro usnadnění procesu vnitřní evaluace Vašeho projektu jsme pro Vás vytvořili 

následující Šablonu pro sebehodnotící zprávu, jejíž formát byl navržen tak, aby pokryl 

nejdůležitější oblasti relevantní pro úspěšnou realizaci Vašeho projektu. 

Žádáme Vás proto, abyste při tvorbě Vaší sebehodnotící zprávy respektovali strukturu a 

požadavky obsažené v této Šabloně. V případě, že narazíte na některá témata, ke kterým se 

nebudete moci vyjádřit, uveďte a popište důvody, ze kterých to není možné.  

V případě, že byste některé náležitosti či požadavky na zpracování považovali za nejasné, nebo 

pokud byste potřebovali jakékoliv další informace, neváhejte v této záležitosti kontaktovat 

projektového manažera ŘO OP VVV. 

Tvorba sebehodnotící zprávy je cílenou formativní zpětnou vazbou pro příjemce, která má 

napomoci optimalizovat realizaci jeho projektu. Právě včasné pojmenování problémů a vyřčení 

důležitých otázek spojených s realizací je výchozím předpokladem pro budoucí úspěšné 

fungování Vašeho projektu v dalších letech. Zejména proto bychom Vám při zpracování 
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sebehodnotící zprávy doporučili snažit se o co nejvyváženější pohled při zhodnocování Vašeho 

projektu.  
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Název projektu: 

Jména autorů z realizačního týmu projektu: 

Datum: 

 

 

 

 

ČÁST A:    Projektové řízení – procesní zaměření 

 

1) Výstupy a očekávané výsledky  
 

 Museli jsme v průběhu dosavadní realizace projektu přehodnotit či případně 

optimalizovat plánované výstupy (co bylo důvodem a jaká změnová opatření jsme 

přijali)? 

 
         

2) Projektový tým - lidské zdroje (tato část zahrnuje odpovědi k níže 
uvedeným otázkám) 
 

 Uskutečnili jsme v realizaci projektu personální změny? 

 Proč jsme k těmto změnám přistoupili? 

 Ovlivnily tyto změny harmonogram aktivit či očekávaných výstupů? 

 Jak jsme spokojeni s aktuálním personálním zabezpečením projektového týmu? 

 Kde se v oblasti řízení lidských zdrojů v projektu můžeme zlepšit (např. zajištění 

odborných kapacit, motivace, pracovní vytíženost apod.)? 

 Co je v našich silách a s čím nám může vypomoci ŘO OP VVV případně jiné 

subjekty?  
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3) Řízení rizik 
 

 Identifikovalo nám naše současné nastavení systému řízení rizik včas problémy, 

které se doposud v implementaci projektu objevily? 

 V čem můžeme náš systém řízení rizik vylepšit? 

 
 

4) Finanční aspekty 
 

 S jakými problémy v rozpočtu a financování projektu jsme se potýkali? 

 Jaký měly tyto problémy dopad na aktivity našeho projektu? 

 

5) Partneři a spolupráce 
  

• Kdo jsou naši klíčoví partneři (v projektovém, ale i širším slova smyslu)? 

• Do jaké míry v projektu splnila spolupráce s partnery (v projektovém, ale i širším 

slova smyslu) naše očekávání? 

 kde vidíme prostor pro zlepšení a proč? 

 v čem se nám začínají projevovat pozitivní/negativní efekty spolupráce? 

• Koho bychom případně ještě rádi získali pro bližší spolupráci na projektu a z 

jakého důvodu? 

 

6) Udržitelnost 
 

•  Co je potřeba udělat/zajistit/připravovat již teď pro udržitelnost projektu i po 

skončení podpory z OP VVV?  

 lidské zdroje (personální zabezpečení zahájených aktivit) 

 motivaci ke kooperaci  

 finanční nároky 

 aj 

 

7) Dodatečné informace 
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• Dodatečné informace, které shledáte jako relevantní pro řízení a implementaci 

Vašeho projektu zejména ve vztahu k ŘO OP VVV. 
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ČÁST B:  Aktivity projektu – věcné zaměření 

 

1) Klíčová aktivita  

 
• Uveďte celý název klíčové aktivity projektu 

Příklad: Podpora kariérního systému učitelů ze strany odborné i laické veřejnosti. 

 

2) Základní předpoklady 

 
• Uveďte základní předpoklad/y pro úspěšnou implementaci klíčové aktivity 

Příklad: Politické rozhodnutí o konečné implementaci kariérního systému 

 

3) Naplnění předpokladů  

 

• Uveďte ANO/NE na základě zmíněných předpokladů v otázce č. 2  

Příklad: ANO 

 

4) Současný stav 

 

• Popište, prostřednictvím jakých základních činností probíhá v tuto chvíli 

naplňování uvedené klíčové aktivity projektu. 

Příklad: Probíhají kulaté stoly a besedy se zřizovateli škol, řediteli, učiteli a odbornou i laickou 

veřejností. Byl vytvořen a je realizován marketingový plán komunikace prostřednictví národních 

a regionálních médií, pokračuje vývoj on-line prostředí pro odbornou i laickou veřejnost, ve 

kterém je možné seznámit s účelem a nastavením kariérního systému, současně klást dotazy a 

zapojit se do diskuzí.  
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5) Příklady dobré praxe - co se již povedlo? 

 

 Jaké činnosti v rámci naplňování této klíčové aktivity se Vám zdají jako úspěšné a 

na základě čeho? (rozsah maximálně jedna A4) 

Příklad: Prostřednictvím regionální rozhlasové stanice proběhla interaktivní diskuze mezi 

odborníky na kariérní systém a volajícími posluchači s pozitivní zpětnou vazbou a žádostí o další 

pokračování této aktivity ze strany veřejnosti. 

 

6) Kde je prostor ke zlepšení? 

 

 Jaké činnosti v rámci naplňování této klíčové aktivity doposud nenaplnily Vaše 

očekávání a proč? (rozsah maximálně jedna A4) 

Příklad: V průběhu besed se nedaří udržet věcnou diskuzi mezi účastníky a často se čas 

promrhá odbočení k jednotlivým případům. Současní moderátoři těžko udržují harmonogram a 

cíle diskuze.  

Prozatím se nedaří se uživatelsky jednoduše nastavit budované on-line prostředí, přihlašování je 

v tuto chvíli velmi komplikované pro koncové uživatele. 

 

7) Jaké jsou největší výzvy a rizika spojená v tuto chvíli s úspěšným naplňováním 

klíčové aktivity (mohou vyplývat i z realizovaných činností)? 

 

 Předpokládá se především uvedení výzev/rizik vyplývajících z činností 

realizovaných v rámci naplňování uvedené klíčové aktivity. Uvedené výzvy/ rizika 

prosím číslujte. 

Příklad:  

1) Za největší výzvu považujeme v tuto chvíli co nejrychleji zajistit kvalitní a zkušené moderátory 

pro diskuzní panely v místě jejich pořádání.  

2) Největší riziko spatřujeme v tom, že se stávající diskurz o kariérním systému učitelů v našich 

aktivitách  přeorientuje do roviny, kdy předmětem diskuzí bude převážně jen "revize a kritika" již 

hotového systému, a ne původně zamýšlena diskuze nad tím, jak co nejlépe připravený systém 

zavést, co přinese nového a jaké věci bude potřeba ještě s ohledem na implementaci zajistit.  
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8) Jaká opatření byla přijata (nebo chystáte) ke zvládnutí/eliminaci/zmírnění výše 

uvedených výzev a rizik? 

 

Příklad: Za nejdůležitější považujeme zajistit zkušené a kvalitní moderátory pro veškerá 

plánovaná veřejná vystoupení, kteří budou schopni udržet  harmonogram a cíle diskuze. Proto 

bude proškolen určitý počet moderátorů, kteří budou na plný úvazek zaměstnáni v projektu 

a  kteří budou zajišťovat moderování veřejných vystoupení. 

 

 V návaznosti na výše popsané, do níže přiložené tabulky (Tabulka 1.) uveďte: 

 
a) Kdo bude tato opatření implementovat a v jakém časovém horizontu 

b) Kdo bude zodpovědný za kontrolu této implementace a jakým způsobem bude 

kontrola prováděna. 

 
 
 

 



 

 

Tabulka 1. : 

Popis 

výzvy/rizika v 

klíčové 

aktivitě 

 

Chystaná/přijatá 

opatření 

Kdo bude 

opatření 

implementovat, 

případné dílčí 

implementační 

úkoly. 

Termín pro  

implementaci 

opatření  

Kdo bude 

zodpovědný za 

kontrolu 

implementace 

Jakým 

způsobem 

bude 

kontrola 

prováděna 

Riziko č. 1 Příklad: 

 Proškolení 50 

kvalifikovaných 

moderátorů, kteří 

budou na plný 

úvazek zaměstnáni 

v projektu, a  kteří 

bodou zajišťovat 

moderování 

veřejných 

vystoupení. 

 

Příklad:  

Pí. Nováková – 

koordinátorka pro 

podporu klíčové 

aktivity vytvoří : 

a)seznam 

účástníků školení 

pro moderátory 

b) zajistí  realizaci 

školení. 

c)vytvořený a 

připravený tým 

moderátorů 

Příklad:  

a) 31. 10. 2016 

 
b) 30. 11. 2016 

 
c) 1. 1. 2017 

 

Příklad:  

P. Mach. – 

projektový 

manažer 

zodpovědný za 

klíčovou aktivitu 

Příklad:  

Zajistí do 30. 

3. 2017 

osobně 

alespoň 

jednu 

kontrolu na 

místě u 

každého z 

moderátorů 

na veřejném 

vystoupení a 

napíše 

osobní 

hodnocení 

na jeho 

výkon. 

      


