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Shrnutí na úvod

1
Evaluace nám 
umožnují lépe 
směřovat rozvoj 
našich aktivit
Lépe se nám cílí a 
rozvíjí naše 
„produkty“. Snáze 
se rozhoduje, co 
posílit a co nedělat. 
Zpřesňujeme si na 
koho komunikací 
míříme.

2
Není třeba měřit 
a vyhodnocovat 
vše a vždy ….
…ale s ohledem na 
velikost investice, lidi, 
proveditelnosti a 
dostupnosti dat.
A především: K čemu 
mi to bude? Chci s 
tím něco dál dělat? 

3
Obracejme směr 
myšlení

Citace: Simon Sinek: Začněte s PROČ

CO?

JAK?

PROČ?



Proč děláme evaluace komunikačních aktivit? 
Jak to začalo?

Za vše může

DIKTÁT Z BRUSELU!

Eurobarometr
 dotazníková šetření EK 

napříč EU (dříve CATI, 
dnes CAWI)

 pro politiku soudržnosti 1x 
za 2 roky

2. místo v EU



Podrobnější 
dotazníkové šetření 
MMR-OPEFEU
 cca 1x ročně
 metoda CAWI
 sledování indikátorů 

na úrovni programu 
(OP Technická pomoc)

 detailněji hodnocení 
přínosů: 
- pro ČR
- region / kraj 
- pro Vás osobně

=) ovlivňuje naše hypotézy 
a komunikační cíle 
kampaní; využíváme pro 
segmentaci CS 
(„přesvědčitelní“) a 
zpřesnění popisu CS. 

Dotazník jako součást 
větších POST-TESTŮ i PRE-
TESTŮ nadlinkových 
kampaní. Někdy doplněn 
o FOKUS GROUPS.



Co jsme ještě vyzkoušeli? 

FOKUS GROUPS 
 na naše publikace (2017)
 částečně využita (2021) i pro 

přílohy v denících (dvoustrany)
Obecně ověřuje, jak se nám daří 
naplnit cíl, jak působí na CS? 
Doručuje sdělení?



Co jsme ještě vyzkoušeli? (II) 

EXPERTNÍ PANEL
 propagační předměty (2017)

Profesní pohled na výběr 
předmětů vzhledem k 
požadovanému cíli, jejich kvalita a 
zpracování, cenový benchmark, 
doporučení.



Co jsme ještě vyzkoušeli? (III) 
MYSTERY CALLING (2019)
Provozujeme bezplatnou telefonní linku Euforon 800 200 200 k problematice EU a evropských fondů.

Cíl evaluace: Ověřit profesionalitu operátorů jak po věcné stránce (poskytnutí správné 
odpovědi), tak mezilidské komunikace (jakým způsobem řeší různé situace). 

MYSTERY SHOPPING (2019)
Řídíme síť 13 regionálních informačních Eurocenter, poskytují poradenství a primární konzultace o dotacích 
z fondů EU v krajích.

Cíl evaluace: Ověřit profesionalitu komunikačních úředníků jak po věcné stránce 
(poskytnutí správné odpovědi), tak mezilidské komunikace (jakým způsobem řeší různé 
situace). 

UX testování vybraných částí webu DotaceEU.cz (2020)
4 zástupci 3 cílových skupin, forma řízeného rozhovoru, zadání a úkolů + následný rozbor



Vyhodnocování a evaluace eventů
Den otevřených dveří na projektu podpořeném z fondů EU (2017)
Dolní Břežany – ELI a HILASE („světově nejvýkonnější lasery“)

 3000 účastníků, z toho 1 000 absolvovalo komentovanou 
prohlídku výzkumných center 

 „plné“ stánky a aktivity pro celou rodinu po celý den

Otázka do publika:
BYLA TATO AKCE ÚSPĚŠNÁ?



Vyhodnocování a evaluace eventů (II)

Od roku 2018 musí naši eventoví koordinářoti umět popsat úspěch akce již při přípravě
(stanovení cíle již při návrhu rozpočtu). 

Snažíme:

 Formukovat hypotézu – Ohodnotí účastníci přínos projektů podpořených z fondů EU 
více pozitivně, když mají příležitost vidět projekt, když si mohou „ šáhnout“ na přínosy? 
(! indikátor – vnímání přínosu pro můj region / kraj a pro mne osobně)

 Kvantifikovat cíle
 návštěvnost bude nejméně 500 účastníků / 1 event; 
 z toho více než 50 % z nich ohodnotí event známkou lepší něž 2 (1-5); nejméně 50% z nich bude 

vnímat vliv prostředků z EU, více než 50 % z nich bude znát více jak 3 projekty podpořené EU v 
daném regionu ….



Vyhodnocování a evaluace eventů (III)

Jak to děláme?

 Dotazníky na místě (hosteska, 

tablet, 3 otázky…)

EVALUCE VSTUPUJE DO DESIGNU PŘÍŠTÍCH AKCÍ VČ. JEJICH PROPAGACE 

 Dotazník mailem s odstupem po akci  –

společně s odkazem na fotky z akce / mail 

máme z hlasovacího lístku na místě…



Shrnutí v mezičase…

1
Evaluace nám 
umožnují lépe 
směřovat rozvoj 
našich aktivit
Lépe se nám cílí a 
rozvíjí naše 
„produkty“. Snáze 
se rozhoduje, co 
posílit a co nedělat. 
Zpřesňujeme si na 
koho komunikací 
míříme.

2
Není třeba měřit 
a vyhodnocovat 
vše a vždy ….
…ale s ohledem na 
velikost investice, lidi, 
proveditelnosti a 
dostupnosti dat.
A především: K čemu 
mi to bude? Chci s 
tím něco dál dělat? 

3
Obracejme směr 
myšlení

Citace: Simon Sinek: Začněte s PROČ

CO?

JAK?

PROČ?



www.amecorg.com

Model inspirovaný British Government Communication Servise evaluation framework a AMEC´s Integrated Evaluation Framework

http://www.amecorg.com/
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NA ZÁVĚR OKÉNKO PRO AGENTURY 
Jak se soutěží dodavatel výzkumu / evaluace?

Předpokládá hodnota (Kč bez DPH) a předmět plnění veřejné zakázky určuje režim 
soutěžení („typ“, náročnost na předložení množství dokumentů, ale i kdo na ministerstvu VZ podepisuje a 

následně vypisuje…)

SLUŽBY

objednávka veřejná zakázka malého 
rozsahu (VZMR)

podlimitní řízení nadlimitní řízení

˂ 500.000 Kč ˂ 2.000.000 Kč ˂3.873.000 Kč ˃ 3.873.000 Kč

Pozn.: Jedná se o 
nejnižší limity, 
jsou i vyšší podle 
§4 ZZVZ Zadavatel

Nicméně: problematika „sčítání“ VZ do přísnějšího režimu pokud se jedná o podobný 
předmět plnění ve stejném čase jednoho zadavatele (jedno IČO) 

Nákup přes podlimitní / nadlimitní VZ vedoucí k:
a) uzavření rámcové smlouvy s 1 dodavatelem (nebo RS na části s 1 dodavatelem, méně 

často více dodavatelů)
b) zavedení dynamického nákupního systému (DNS) – případ MMR, část 3 pro evaluaci 

komunikačních aktivit



Dotazy?
Děkuji za pozornost.

radek.kobza(@)mmr.cz


