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ÚVOD
Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru
společenských věd založený v ČR. Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum
a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií,
přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností. Část kapacity Institutu je věnována smluvnímu
výzkumu.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy.
Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a vyhodnocení informací, jehož
cílem je empiricky založené a racionálně provedené určení hodnoty předmětu evaluace. Výsledky evaluace
přinášejí adekvátní zpětnou vazbu využitelnou při řízení posuzovaných programů či projektů; v konkrétních
případech mohou pomoci zlepšit kvalitu posuzovaných projektů, mohou zvýšit účinnost hodnocených intervencí
nebo mohou pomoci při optimalizaci prováděných programů či politik. Při provádění evaluace se pomocí
specifických postupů posuzuje zejména relevance, užitečnost, účelnost, hospodárnost, účinnost a udržitelnost.
V oblasti evaluací se INESAN specializuje na:





metaevaluace, tedy evaluace již uskutečněných evaluací,
metodologickou podporu interně prováděných evaluací a autoevaluací,
evaluace intervencí, tj. hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování chování
jednotlivců, společenských skupin či organizací.

Sociální analýzy jsou zacíleny na zkoumání společenských problémů v rámci stanovených prioritních
tematických oblastí. INESANem prováděné sociální analýzy se od běžných výzkumů odlišují tím, že kromě
aktuálních empirických údajů zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných činností vycházejících
z relevantních poznatků základního výzkumu. V oblasti sociálních analýz je realizován zejména:





primární a sekundární výzkum,
syntetizující, komparativní a analytické studie,
případové studie.

V rámci realizace sociálních analýz se INESAN zaměřuje na zkoumání vzájemných interakcí vybraných jevů
a jejich společenského kontextu. Mezi prioritní tematické oblasti patří podmínky rozvoje společnosti v čase
a prostoru, interakce společnosti a životního prostředí, zdravotně-sociální problematika, eticky odpovědné
chování, problematika řízení organizací (manažerská studia) a společenské souvislosti rozvoje informačních
a komunikačních technologií.
Díky svému zázemí v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu se INESAN věnuje rovněž rozvoji
výzkumných technik a evaluačních metod, provádí metodologický výzkum a vyvíjí výzkumné nástroje využitelné
ve výzkumné a evaluační činnosti.
Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, obsahují nezávislý odborný pohled
expertů INESANu a nejsou ovlivněny postoji donorů, zadavatelů ani dalších zainteresovaných stran.
INESAN je rovněž vydavatelem časopisu Evaluační teorie a praxe. Jde o jediný odborný recenzovaný časopis v ČR
zaměřený na oblast evaluací. První číslo bylo vydáno v roce 2013 a od té doby jsou vydávána dvě čísla ročně; od
roku 2016 je časopis indexován v databázi ERIH+, která eviduje vědecké časopisy z oblasti humanitních a
společenských věd.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je výzkumnou organizací splňující pravidla stanovená Evropskou
unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01), zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací
vedeném Radou pro vědu, výzkum a inovace (RVVI).

Název organizace:
Sídlo organizace:
Telefon:
E-mail:
WWW:

INESAN, s.r.o.
Heřmanova 1169/22
170 00 Praha 7
+420 220 190 597
info@inesan.eu
www.inesan.eu

Právní forma:
IČ:
DIČ:

společnost s ručením omezeným
24759384
CZ24759384

Rok založení:

2010

Organizace je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddělení C, vložka 171986.
Statutární orgán:

Ing. Jana Menšíková, jednatelka

Obory činnosti:

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Poradenství v oblasti podnikání a řízení (zpracování odborných studií a posudků)
Technické zkoušky a analýzy (testování, měření, analýzy a kontroly)
Ostatní vzdělávání (mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti)
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2. VIZE A MISE
VIZE
Moderní vědecké postupy používané INESANem přinášejí netriviální poznatky využívané jak ostatními badateli,
tak také významnými společenskými institucemi při jejich koncepční činnosti.

MISE
Smyslem naší činnosti je stimulovat využívání evaluací a začleňování „evaluačního myšlení“ do prováděných
projektů. Realizátory evaluací podporujeme v jejich snaze o získávání reliabilních a validních dat zakládajících
korektní a využitelná vyhodnocení; ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám usilujeme o šíření
spolehlivých, vědecky podložených poznatků využitelných při rozhodovací činnosti těchto subjektů.
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Institut disponuje pracovníky s jasně definovanou organizační strukturou odrážející vyvážený tým výzkumných
pracovníků s odborným zaměřením v prioritních oblastech výzkumného zájmu Institutu a dále pracovníky
na manažerských pozicích řídících ekonomickou, administrativní a vydavatelskou činnost Institutu.
Řízení organizace zajišťuje po stránce technické a organizační provozní ředitel, který odpovídá za plnění
jednotlivých úkolů nevýzkumného charakteru (zpracování účetnictví, řízení a rozvoj lidských zdrojů a projektové
oddělení) a za každodenní provoz organizace. Výzkumný ředitel je odpovědný za naplňování a přípravu
dlouhodobého vědecko-výzkumného záměru Institutu. Dále odpovídá za navazování spolupráce ve výzkumu
a vývoji v českém prostředí i na mezinárodní úrovni. V neposlední řadě koordinuje výzkumné plány a činnosti
jednotlivých oddělení.
Jednotlivá výzkumná oddělení jsou řízena vedoucími, kteří jsou zodpovědní za rozvoj daného oddělení, za plnění
částí výzkumného záměru, které se týkají daného oddělení. Ve své činnosti jsou podřízeni výzkumnému řediteli.
Vedoucí připravují podklady pro korekci výzkumného záměru a upřesňují způsob jeho naplňování v rámci
jednotlivých oddělení.

Graf 1: Organigram Institutu

Provozní ředitel
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Oddělení
metodologického výzkumu

Personální oddělení
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Projektové oddělení
Účetní oddělení

Oddělení výzkumu
manažerských studií

Sekretariát

Oddělení výzkumu
informačních a komunikačních
technologií

Knihovna

Oddělení sběru dat

Redakce časopisu
Evaluační teorie a praxe

Oddělení výzkumu
životního prostředí
Oddělení
sociálně-zdravotního výzkumu
Oddělení výzkumu
společnosti v čase a prostoru
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4. ČINNOST V ROCE 2015
4.1 HLAVNÍ ČINNOST
Hlavní činnost zahrnuje nehospodářské činnosti, pro které je vedeno oddělené účetnictví (dle odstavce 2.1.1.
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací). Činnost se soustředí na provádění
základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím
výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.

4.1.1 Ukončené projekty
Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009)
Cílem projektu bylo identifikovat a charakterizovat postoje a přístupy
obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění. Pozornost byla věnována
zejména identifikaci zájmu o výzkumy veřejného mínění a jejich výsledky,
identifikaci a vysvětlení faktorů ovlivňujících zapojení ve výzkumech
veřejného mínění a popisu zkušeností obyvatel ČR se zapojením ve
výzkumech veřejného mínění.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA e-mail: jiri.remr@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002)
Cílem projektu bylo poskytnout podrobná a komplexní zjištění o praxi
českých podnikatelských subjektů v oblasti hodnocení organizační
výkonnosti. Dílčí cíle se zaměřovaly na zjištění obsahující identifikaci a
charakterizaci vybraných aspektů, mezi které patřila např. míra dosažení
stanovených cílů v organizacích, postoje vedení organizací k hodnocení
výkonnosti (jak se vedení organizací staví k hodnocení organizační
výkonnosti, jaké výhody podle nich tyto nástroje přinášejí), či metody
hodnocení výkonnosti uplatňovaných v organizacích (jaké nástroje, systémy,
postupy či indikátory vedení organizací k hodnocení výkonnosti používají či
hodlají používat, v jakých oblastech svoji výkonnost sledují, jaké jsou hlavní
způsoby využití výstupů hodnocení výkonosti).
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA e-mail: jiri.remr@inesan.eu
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Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)
Cílem projektu bylo identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště
v případě strategických průmyslových a liniových staveb. Mezi oblasti,
kterým byla věnována výzkumná pozornost, patřila identifikace postojů
obyvatel k celospolečenskému přínosu vybraných průmyslových a liniových
staveb a staveb souvisejících s občanskou vybaveností, dále popis vnímání
přínosu výše uvedených staveb pro obec (místo bydliště) a rovněž
charakterizace postojů obyvatel ČR k akceptaci vybraných průmyslových
a liniových staveb a staveb souvisejících s občanskou vybaveností.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA e-mail: jiri.remr@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)
Cílem projektu bylo analyzovat povědomí a znalosti obyvatel ČR o agendě
regionální politiky, která byla v České republice realizována prostřednictvím
operačních programů EU, a také klíčové postoje veřejnosti v této oblasti.
Výzkum se zaměřil na identifikaci povědomí obyvatel ČR o jednotlivých
operačních programech, na identifikaci povědomí o projektech
financovaných z ESI fondů, a v neposlední řadě na vyhodnocení dostupnosti
informací o ESI fondech a identifikaci preferencí veřejnosti v oblasti
komunikace regionální politiky.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Otakar Ďurďa, e-mail: ota.durda@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let
(CZ.6.01.2013.221.003)
Cílem projektu bylo identifikovat a popsat postoje a názory obyvatel ČR
k zaměstnávání osob starších 50 let. Projekt se zaměřil na identifikaci
postojů obyvatel k úloze státu v otázce podpory zaměstnanosti starších
osob, dále na zjištění postojů obyvatel k podpoře zaměstnávání starších
osob, a v neposlední řadě na zjištění postojů obyvatel k zaměstnávání osob
v důchodovém věku.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA e-mail: jiri.remr@inesan.eu
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Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště
(CZ.6.03.2013.221.005)
Cílem projektu bylo identifikovat souvislosti mezi pocitem bezpečí, obavami
ze zločinu, podobou prostředí, jevy vyskytujícími se v okolí bydliště,
viktimizací a spokojeností s životem. Výzkum byl zaměřen na analýzu
percepce závažnosti kriminálních a sociálně patologických jevů, dále na
rozbor intenzity pocitu bezpečí na různých prostorových úrovních (v ČR,
v obci, v místě bydliště) či na identifikaci souvislostí mezi pocitem bezpečí
a vnímaným fyzickým stavem okolí bydliště.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Bc. Jana Menšíková, e-mail: jana.mensikova@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)
Cílem realizovaného projektu bylo identifikovat a charakterizovat faktory
ovlivňující zájem jednotlivých společenských skupin o další vzdělávání
a rekvalifikaci. Pozornost byla mimo jiné zaměřena na analýzu současné
míry využívání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů jednotlivými
společenskými skupinami, dále na typy vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
z hlediska zájmu uchazečů, či na popis a charakterizaci klíčových motivů
a stimulů využití vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Bc. Jana Menšíková, e-mail: jana.mensikova@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006)
Cílem projektu bylo charakterizovat postoje obyvatel ČR v oblasti veřejného
života a veřejného dění a identifikovat míru zapojení obyvatel do akcí
spojených s veřejným děním. Předmětem projektu bylo zkoumat míru
zapojení občanů do různých typů akcí podporujících veřejný zájem, dále
identifikovat hlavní motivy a postoje, které vedou občany k občanské
a politické participaci a v neposlední řadě provést rozbor aktivit, které by
občané vykonali v případě problému v místě bydliště.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA e-mail: jiri.remr@inesan.eu
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4.1.2 Pokračující projekty
Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů
(CZ.3.03.2014.221.013)
Cílem projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových
organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních
fondů Evropské unie. Výzkumná pozornost je zaměřena mimo jiné na
vyhodnocení zájmu průmyslových organizací o využití dotací ze
strukturálních fondů EU; dále na provedení segmentace organizací z
hlediska úspěšnosti přidělování dotací a popis a analýza diferencí mezi
jednotlivými segmenty a rovněž na vyhodnocení fáze přípravy projektových
žádostí a překážek ovlivňujících proces přípravy žádostí.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Otakar Ďurďa, e-mail: ota.durda@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.3.04.2014.221.014)
Cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací (VaVaI) v průmyslových organizacích v České republice
a identifikace plánovaného využití výzkumu a vývoje v budoucnu.
Výzkumná pozornost je zaměřena mimo jiné na identifikaci způsobů
zajištění realizace VaVaI, dále na identifikaci a popis současných a budoucích
výzkumných kapacit pro VaVaI v organizacích, na specifikaci způsobu
financování VaVaI a v neposlední řadě na vysvětlení, jak vybrané faktory
ovlivňují zapojení organizací do VaVaI.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Otakar Ďurďa, e-mail: ota.durda@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice (CZ.2.01.2014.221.011)
Realizovaný projekt navazuje na projekt č. CZ.2.01.2011.221.001 „Přístup
obyvatel ČR k fair trade“ a dále přispívá k rozšíření znalostí a poznání dalších
oblastí a témat spojených s fair trade. Hlavním cílem projektu je vyhodnotit
vliv vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České
republice; dále stanovit hlavní faktory ovlivňující zájem veřejnosti o
fairtradové výrobky, rozšířit poznatkovou bázi o nákupním chování a
nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové
citlivosti spotřebitelských segmentů.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Otakar Ďurďa, e-mail: ota.durda@inesan.eu

9

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)
Cílem tohoto projektu je zhodnocení vlivu vybraných společenských
podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České
republice. Výzkumná pozornost je zaměřena mimo jiné na stanovení
hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, dále na
informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a
v neposlední řadě na schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým
postojem své sociální okolí.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, e-mail: jiri.remr@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely
(CZ.2.03.2014.221.023)
Cílem projektu je charakteristika postojů obyvatel ČR v oblasti veřejného
života a veřejného dění a identifikace míry zapojení obyvatel v dobročinných
projektech. Výzkumná pozornost je zaměřena mimo jiné na segmentaci
obyvatel založenou na vnímání efektivity finančních prostředků vybraných
prostřednictvím veřejných sbírek, dále na identifikaci výše prostředků
věnovaných obyvateli ČR na dobročinné účely; charakterizovat klíčové
kanály, prostřednictvím kterých obyvatelé ČR přispívají na dobročinné účely,
na rozbor aktivit a projektů, na které přispívají obyvatelé ČR prostřednictvím
veřejných sbírek a v neposlední řadě na postoje obyvatel k vybraným
aspektům veřejného dění.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, e-mail: jiri.remr@inesan.eu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní
(CZ.1.06.2014.221.028)
Cílem projektu je provedení rozboru aktuálně používaných metodologických
přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou
alternativní metodiku. Výzkumná pozornost se mimo jiné zaměřuje na
identifikaci způsobů vnímání obyvatel osvětových akcí jako prevence
obyvateli ČR, dále na identifikaci způsobů hodnocení osvětových akcí
zaměřených na redukci rizika výskytu rakoviny kůže a v neposlední řadě na
identifikaci význam u návštěv lékařských zařízení obyvateli ČR v souvislosti s
rizikem vzniku rakoviny kůže.
Projekt výzkumného záměru Institutu
01/2014 – 12/2016
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, e-mail: jiri.remr@inesan.eu
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4.2 VEDLEJŠÍ ČINNOST
Vedlejší činnost zahrnuje hospodářské činnosti, které přímo souvisí s provozem výzkumné organizace nebo
výzkumné infrastruktury a je pro její provoz nezbytná či je neoddělitelně spojena s jejím hlavním
nehospodářským využitím a je omezena co do rozsahu1, tj. např. smluvní výzkum.
Realizátor
Název významné služby

Popis poskytované služby

Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace služby
Kontaktní osoba:

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Evaluace projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“
(TD03000401)
Předmětem plnění zakázky byla evaluace reálných dopadů projektu Podpora
odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na
zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním
cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí
a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci
projektu POVEZ.
210 000,Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
07/2015 – 11/2015
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, tel: +420 602 373 855
Evaluace projektu POVEZ: informační leták (RIV/24759384:_____/15:#0000135)
Prezentace na závěrečné konferenci projektu POVEZ
(RIV/24759384:_____/15:#0000136)

Závěrečná zpráva – Evaluace projektu Podpory odborného vzdělávání
zaměstnanců (RIV/24759384:_____/15:N0000015)
DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 1 – Analýza stávajících dat
Výsledky v RIV

(RIV/24759384:_____/15:N0000016)

DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 2 – Šetření zaměstnavatelů
(RIV/24759384:_____/15:N0000017)

DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 3 – Šetření pracovníků úřadů práce
(RIV/24759384:_____/15:N0000018)

DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 4 – Případové studie (RIV/24759384:_____/15:N0000019)
Workshop – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)
(RIV/24759384:_____/15:#0000137)

Realizátor
Název projektu

Popis projektu

Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace služby
Kontaktní osoba:
1

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Evaluace projektu Systému vzdělávání NSRR v programovém období
2007-2013“ (Registrační číslo: CZ.1.08/3.1.00/08.00028)
Předmětem plnění této zakázky byla evaluace systému vzdělávání NSRR
v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace
bylo vyhodnotit systém vzdělávání a doporučit konkrétní aktivity pro
efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové
období 2014 – 2020.
242 000,Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
01/2015 – 12/2015
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, tel: +420 602 373 855

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) odstavec 2.1.1, číslo 20
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Prezentace – Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců realizujících
Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013
(RIV/24759384:_____/15:N0000028)

Výsledky v RIV

Závěrečná zpráva – Evaluace Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících
NSRR v programovém období 2007-2013 (RIV/24759384:_____/15:N0000021)
DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 4 – ŠETŘENÍ KOORDINÁTORŮ A NADŘÍZENÝCH
(RIV/24759384:_____/15:N0000022)

DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 3 – ŠETŘENÍ NEÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
(RIV/24759384:_____/15:N0000023)

DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 2 – ŠETŘENÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
(RIV/24759384:_____/15:N0000024)

NSRR – Dílčí zpráva č. 1 – Analýza stávajících dat

Realizátor
Název významné služby

Popis poskytované služby

Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace služby
Kontakt na objednatele
Výsledky v RIV

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Sběr dat pro projekt „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního
začleňování“ (TD020330)
Předmětem plnění zakázky bylo provedení dotazníkového šetření mezi
seniory (tj. 65 a více let) a osobami v předseniorském věku (tj. 55 – 64 let)
s cílem získat podrobné informace o možnostech jejich začleňování. Účelem
řešeného projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na základě
kterých bude možné koncipovat mj. doporučení ke zlepšení podmínek pro
zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském věku.
320 000,Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
09/ 2014 – 03 / 2015
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., +420 211 452 761, pavel.bares@vupsv.cz
Závěrečná zpráva z empirického výzkumu realizovaného v rámci projektu
TD020330 (RIV/24759384:_____/15:N0000020)
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5. PUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY
5.1 UVEŘEJNĚNÉ PUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY
V rámci výzkumné činnosti byly připraveny publikační výsledky, které jsou uvedeny níže. Jednalo se
o nerecenzované články v tematických časopisech, o popularizační články, recenze monografií s evaluační
tématikou a informační letáky.

5.1.1 Recenzované články v tematických časopisech
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Evaluační
teorie a praxe, 2015, 3(1), s. 91–118. ISSN 2336-114X.
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Aplikace indikátorů výkonnosti a tvorba organizační kultury v českých
organizacích. Ekonomika, Management, Inovace, 2015, 7(3), s. 71–82. ISSN 1805-353X
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Aplikace výstupů evaluace výkonnosti českými organizacemi. Trendy
v podnikání, 2015, 5(3), s. 18-27. ISSN 1805-0603.
REMR, Jiří. Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?. Evaluační teorie a praxe, 2015, 3(1), s. 33–59. ISSN
2336-114X.

5.1.2 Popularizační články
Vedle výzkumné a vzdělávací činnosti se Institut rovněž soustředí na popularizaci výsledků výzkumné činnosti.
Institut se popularizaci soustavně věnuje prostřednictvím svých webových stránek, kde pravidelně publikuje
popularizační články, kterými informuje širokou veřejnost.

GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Ochota respondentů odpovídat na otázky osobní povahy. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/ochota-respondentu-odpovidat-naosobni-otazky
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Informace považované respondenty za soukromé či osobní. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/informace-povazovane-respondenty-zasoukrome-ci-osobni
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Ochota obyvatel ČR zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/ochota-obyvatel-cr-zaplatit-vyssi-cenu-zafairtradove-vyrobky
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Ochota obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobku. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/ochota-obyvatel-cr-priplatit-za-vybranecharakteristiky-vyrobku
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Osvětová akce jako prevence rakoviny kůže. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/osvetova-akce-jako-prevence-rakoviny-kuze
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GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vnímání osvětových kampaní rakoviny kůže obyvateli ČR. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vnimani-osvetovych-kampani-rakovinykuze-obyvateli-cr
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým
faktorům. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vnimani-rizikavzniku-rakoviny-kuze-osobami-vystavenymi-rizikovym-faktorum
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 let a ženami mladšími
30 let. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vnimani-rizikavzniku-rakoviny-kuze-muzi-starsimi-50-a-zenami-mladsimi-30-let
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Rozdílné motivace spotřebitelů při nákupu fairtradových výrobků. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/rozdilne-motivace-spotrebitelu-prinakupu-fairtradovych-vyrobku
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201511-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zajem-obyvatel-cr-o-puvod-nakupovaneho-zbozi
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Znalost certifikační známky FAIRTRADE. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/znalost-certifikacni-znamky-fairtrade
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Charakter fairtradových výrobků. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné
z: http://www.inesan.eu/clanky/charakter-fairtradovych-vyrobku
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/opatreni-podporujici-zajem-obyvatel-cr-ofairtradove-vyrobky
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Fair trade - vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích. [online]. ©2012, INESAN,
[cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/fair-trade-%E2%80%93-vliv-jednotlivce-na-situaciv-rozvojovych-zemich
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/prumerna-vysefinancnich-prostredku-venovana-obyvateli-cr-na-dobrocinne-ucely
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Nejčastější způsoby dárcovství. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/clanky/nejcastejsi-zpusoby-darcovstvi
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace. [online].
©2012,

INESAN,

[cit.

2015-11-15].

Dostupné

z:

http://www.inesan.eu/cz/clanky/vyuzivani-dat-o-

zamestnancich-ke-sledovani-vykonnosti-organizace
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Aplikace výstupů evaluace výkonnosti. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201511-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/aplikace-vystupu-evaluace-vykonnosti
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GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/nedostatek-informacijako-prekazka-prijeti-systemu-sledovani-vykonnosti
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Překážky přijetí systému sledování výkonnosti organizace. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/prekazky-prijeti-systemu-hodnocenivykonnosti-organizace
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/aplikace-indikatoru-vykonnosti-aorganizacni-kultura
ĎURĎA, Otakar. Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU. [online]. ©2012, INESAN,
[cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/postoj-ceske-verejnosti-k-naplnovani-cilu-politikysoudrznosti-eu
ĎURĎA, Otakar. Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-1115]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/relevance-obsahu-komunikace-regionalni-politiky-eu
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zajisteni-cinnosti-vavaivlastnimi-pracovniky-v-prumyslovych-podnicich
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Přístupy průmyslových podniků k outsourcingu v oblasti VaVaI. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/pristupy-prumyslovych-podniku-koutsourcingu-v-oblasti-vavai
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/soucasne-vyzkumne-a-vyvojovekapacity-v-prumyslovych-podnicich
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Výsledky VaVaI registrované průmyslovými podniky působícími v ČR.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vysledky-vavairegistrovane-prumyslovymi-podniky-pusobicimi-v-cr
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích
působících v ČR. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vysefinancnich-prostredku-urcenych-na-vavai-v-prumyslovych-podnicich-pusobicich-v-cr
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Struktura finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových
podnicích

působících

v ČR.

[online].

©2012,

INESAN,

[cit.

2015-11-15].

Dostupné

z:

http://www.inesan.eu/clanky/struktura-financnich-prostredku-urcenych-na-vavai-v-prumyslovych-podnicichpusobicich-v-cr
MENŠÍKOVÁ, Jana. Pozitivní diskriminace zaměstnanců starších 50 let. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-1115]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/pozitivni-diskriminace-zamestnancu-starsich-50-let
MENŠÍKOVÁ, Jana. Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob i po jejich odchodu do důchodu. [online]. ©2012,
15

INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/postoje-obyvatel-cr-k-zamestnavani-osobi-po-jejich-odchodu-do-duchodu
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vnímání osob starších 50 let obyvateli ČR z hlediska pracovní způsobilosti.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vnimani-osob-starsich50-let-obyvateli-cr-z-hlediska-pracovni-zpusobilosti
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vnímání osob starších 50 let mladšími a staršími věkovými skupinami z
hlediska

pracovní

způsobilosti.

[online].

©2012,

INESAN,

[cit.

2015-11-15].

Dostupné

z:

http://www.inesan.eu/clanky/vnimani-osob-mladsimi-a-starsimi-vekovymi-skupinami
MENŠÍKOVÁ, Jana. Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu obyvateli ČR. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/intenzita-sledovani-vlastniho-zdravotniho-stavu
MENŠÍKOVÁ, Jana. Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zajem-obyvatel-cr-o-vlastni-zdravotni-stav
MENŠÍKOVÁ, Jana. Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-1115]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zdravotni-stav-a-jeho-uvedomovani-obyvateli-cr
MENŠÍKOVÁ, Jana. Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdraví. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/pripravenost-jednotlivce-ucinit-konkretnikroky-souvisejici-s-jeho-zdravim
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Účast obyvatel ČR na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech. [online].
©2012,

INESAN,

[cit.

2015-11-15].

Dostupné

z:

http://www.inesan.eu/clanky/ucast-obyvatel-cr-na-

vzdelavacich-a-rekvalifikacnich-kurzech
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vybrané motivátory dalšího vzdělávání. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201511-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vybrane-motivatory-dalsiho-vzdelavani
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/nejcastejsi-bariery-dalsihovzdelavani-z-pohledu-obyvatel-cr
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zadane-obory-dalsiho-vzdelavani-zpohledu-obyvatel-cr
OSOBA, Petr. Účast obyvatel ČR na veřejných akcích ve veřejném dění. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-1115]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/ucast-obyvatel-cr-na-verejnych-akcich-ve-verejnem-deni
OSOBA, Petr. Zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště. [online]. ©2012,
INESAN,

[cit.

2015-11-15].

Dostupné

z:

http://www.inesan.eu/clanky/zajem-obyvatel-cr-zucastnit-se-

rozhodovani-o-problemech-v-miste-bydliste
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OSOBA, Petr. Životní spokojenost ve světle příjmů a organizace domácnosti obyvatel ČR. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zivotni-spokojenost-ve-svetle-prijmu-aorganizace-domacnosti-obyvatel-cr
OSOBA, Petr. Způsoby řešení problémů v místě bydliště z pohledu obyvatel ČR. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zpusoby-reseni-problemu-v-miste-bydliste-z-pohleduobyvatel-cr
MENŠÍKOVÁ, Jana. Hodnocení ekonomické situace domácnosti seniora. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-1115]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/honoceni-ekonomicke-situace-domacnosti-seniora

5.1.3 Recenze
HURÁŇOVÁ, Eliška. Recenze: BULMER, M., GIBBS J., HYMAN L. (eds.) Social Measurement through Social
Surveys. An Applied Approach. Evaluační teorie a praxe. 2015, (3)1, s. 155. ISSN 2336-114X
TENKL, Miroslav. Recenze: SCHALOCK, R. L. Outcome-Based Evaluation. Evaluační teorie a praxe. 2015, (3)1, s.
159. ISSN 2336-114X
MENŠÍKOVÁ, Jana. Recenze: STAKE, R. E. Multiple Case Study Analysis. Evaluační teorie a praxe. 2015, (3)1, s.
164. ISSN 2336-114X
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Recenze: TORGERSON, D. J., TORGERSON, C. J. Designing Randomised Trials
in Health, Education and the Social Sciences. Evaluační teorie a praxe. 2015, (3)2, s. 114. ISSN 2336-114X
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Statistika v aplikacích. Evaluační teorie a praxe. 2015, (3)2, s. 119. ISSN 2336-114X

5.1.4 Informační letáky
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Vnímání osvětových kampaní melanomu kůže obyvateli ČR. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/metodologickyvyzkum/sockampan
Gruntová Kolingerová, Hana. Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasichprojektu/metodologicky-vyzkum/sockampan
Ďurďa, Otakar. Postoje obyvatel ČR k hodnocení dopadu evropských projektů. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/manazerska-studia/regpolitika
Ďurďa, Otakar. Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/manazerska-studia/regpolitika
Ďurďa, Otakar. Dopad komunikace na vnímání přínosu evropských dotací. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201511-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/manazerska-studia/regpolitika
Gruntová Kolingerová, Hana. Pracovní preference a charakteristiky osob starších 50 let podle obyvatel ČR.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-azdravotni-temata/zamestnavani50
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Gruntová Kolingerová, Hana. Vnímání vybraných skupin na trhu práce obyvateli ČR. [online]. ©2012, INESAN,
[cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotnitemata/zamestnavani50
Gruntová Kolingerová, Hana. Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let. [online]. ©2012, INESAN,
[cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotnitemata/zamestnavani50
Gruntová Kolingerová, Hana. Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání v důchodovém věku. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotnitemata/zamestnavani50
Gruntová Kolingerová, Hana. Zájem obyvatel ČR účastnit se vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotnitemata/vzdelavani
Gruntová Kolingerová, Hana. Hlavní bariéry dalšího vzdělávání obyvatel ČR. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201511-15]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotni-temata/vzdelavani

5.2 OHLASY NA PUBLIKOVANÉ VÝSLEDKY
Ohlasy na projekt Fair trade, pokračovali i v tomto roce. Projekt byl od počátku koncipován jako otevřená a
veřejně dostupná platforma zahrnující data a další výstupy z výzkumných šetření. Mohou z ní čerpat nejen
akademičtí pracovníci či studenti společenskovědních oborů, ale i neziskové organizace, prodejci fair trade či
další zainteresované strany. Hlavní výsledky projektu v roce 2015 jsou uvedeny dále v textu.

ČLÁNKY
2015 Retail News
2015 Agroserver
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DIPLOMOVÉ PRÁCE
2015 Cvachová, D., Marketingová komunikace značky Fairtrade
2015 Zápolská, M., Analýza možností Brna jako Fairtradového města
2015 Staňková, M., Marketingová analýza trhu s Fair Trade produkty
2015 Řezáčová, H., Fair trade v ČR

6. OSTATNÍ NEPUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY
Výzkumná činnost v tomto roce přinesla rovněž nepublikační výsledky, mezi které patří zejména software
a specializované mapy s odborným obsahem.

6.1 SOFTWARE
REMR, Jiří, ĎURĎA, Otakar. Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201410-17]. Dostupné z: http://inesan.aspone.cz/appHOK/index.html
REMR, Jiří, ĎURĎA, Otakar. Aplikace pro hodnocení představitelů obcí. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2014-1017]. Dostupné z: http://inesan.aspone.cz/appHS/index.html
REMR, Jiří, ĎURĎA, Otakar. Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201410-17]. Dostupné z: http://inesan.aspone.cz/appHRORK/index.html
ĎURĎA, Otakar, REMR, Jiří. Diagnostika sebeobhajoby pacientů. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2014-10-17].
Dostupné z: http://inesan.aspone.cz/appDSP/index.html

6.2 SPECIALIZOVANÉ MAPY S ODBORNÝM OBSAHEM
Zájem obyvatel České republiky o výrobky se značkou KLASA, Ďurďa, Otakar, Remr, Jiří
Státní zemědělský intervenční fond, IČ: 48133981, datum uzavření smlouvy: 23. 2. 2015
Odpovědná osoba pro jednání: Ing. Eva Novotná, Oddělení podpory značek KLASA a Reg.potravina, Ve
Smečkách 33, 110 00 Praha 1
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Výsledek bude využíván zejména jako podklad pro stanovení strategie komunikace značky KLASA či plánování
konkrétních komunikačních aktivit v jednotlivých krajích.; výsledek v zásadě nebude mít komerční využití.
Výsledek má charakter pomůcky připravené pro SZIF s cílem posilovat jejich kompetenci a schopnost
nezávislého působení, a tak nelze dopad mapy jednoduše vyčíslit.

Zájem obyvatel České republiky o ekologicky šetrné výrobky; Remr, Jiří; Ďurďa, Otakar
Ministerstvo životního prostředí, IČ: 00164801, datum uzavření smlouvy 18. 3. 2015
Odpovědná osoba pro jednání: Mgr. Hájek, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Výsledek bude využíván zejména jako podklad pro stanovení strategie komunikace značky Ekokologicky šetrný
výrobek či plánování konkrétních komunikačních aktivit v jednotlivých krajích; výsledek v zásadě nebude mít
komerční využití. Výsledek má charakter pomůcky připravené pro Ministerstvo životního prostředí s cílem
posilovat jejich kompetenci a schopnost nezávislého působení, a tak nelze dopad mapy jednoduše vyčíslit.

7. WEBOVÉ STRÁNKY
Návštěvnost webových stránek
V tomto roce navštívilo webové stránky Institutu 4 970 návštěvníků, což je 88% nárůst oproti loňskému roku.
Převážně se jednalo o nové návštěvníky (80 %), kteří na stránky přišli poprvé. Z demografického hlediska se
jednalo převážně o návštěvníky z ČR (64 %) a dále pak o návštěvníky z Ruska (12 %) a USA (5 %). Pod 5% hranicí
se objevují např. návštěvníci ze Slovenska, Francie či Německa a Brazílie.
Nejvíce hledané služby
Nejvíce návštěvníků (21 %) hledalo základní informace o našem Institutu a navštívilo tak úvodní webovou
stránku. Dále se návštěvníci zajímali o stránky prezentující realizované projekty (7 %) a dále pak shodně (v 5 %
případů) se návštěvníci zajímali o metody používané v rámci realizace evaluací.
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8. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
Tato kapitola je věnována personálnímu zabezpečení. V grafu 2 je uveden vývoj průměrného přepočteného
stavu zaměstnanců od počátku existence Institutu. V letošním roce se výzkumný tým Institutu rozrostl o další
dva zaměstnance na pozicích výzkumných pracovníků.

Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců
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Z hlediska věkového složení jsou výzkumní pracovníci Institutu zastoupeni rovnoměrně (graf 3). Pracují zde jak
absolventi vysokých škol, tak také výzkumní pracovníci s dlouhodobou praxí v oboru. Věkový průměr
zaměstnanců Institutu je 36 let. Zastoupení mužů a žen v Institutu odráží přístup organizace k rozvoji a podpoře
žen v oblasti výzkumu a vývoje viz graf 4.

Graf 3: Věkové složení zaměstnanců
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Graf 4: Složení zaměstnanců dle pohlaví
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35 - 40 let
37%
Zdroj: INESAN
Zdroj: INESAN

Výzkumní pracovníci Institutu, kteří prezentují výsledky své činnosti na konferencích a seminářích, tak přispívají
k prezentaci a zvyšování prestiže firmy. Jsou členy Evropské evaluační společnosti (EES – European Evaluation
Society), České evaluační společnosti (ČES) a Americké asociace pro výzkum veřejného mínění (AAPOR –
American Association for Public Opinion Research).
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9. ZÁMĚR PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Organizační rozvoj




Pokračovat v rozvoji a akvizici knihovního fondu Institutu.
Zefektivňovat systém vnitřního řízení a procesů.

Vědeckovýzkumná činnost





Aktivně se prezentovat na zahraničních konferencích, seminářích.
Nadále rozvíjet a podporovat spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumnými pracovišti.
Zapojení do programů aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR a
dalších rezortních programů.

Lidské zdroje



Pokračovat v rozšiřování výzkumného týmu o nové kvalifikované výzkumné pracovníky.

10. VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je vydavatelem časopisu Evaluační teorie a praxe. Jedná se o jediný
odborný časopis v ČR, který se systematicky věnuje problematice evaluací.
Hlavním posláním časopisu je vytvořit prostor pro odbornou diskusi týkající se problematiky evaluací v České
republice a také na Slovensku a napomáhat tak při rozšiřování evaluačních schopností mezi zadavateli,
realizátory i dalšími zainteresovanými stranami. Cílem časopisu je šířit zobecnitelné poznatky evaluační praxe a
výsledky evaluačně zaměřené vědecko-výzkumné činnosti.

Složení redakční rady
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, předseda redakční rady a šéfredaktor, Institut evaluací a sociálních analýz &
Česká evaluační společnost
Ing. Mgr. Dagmar Gombitová, Slovenská evaluačná spoločnosť
Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
PhDr. Marie Kaufmann, nezávislý konzultant
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Ing. Oto Potluka, Ph.D., Univerzita v Basileji, Česká evaluační společnost
22

V tomto roce byla vydána dvě čísla:

Jarní číslo obsahovalo čtyři příspěvky. Cílem prvního příspěvku (HORA, O,
SUCHANEC, M. Diskuse metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní
politiky zaměstnanosti ČR na datech OK práce) bylo diskutovat základní oblasti,
principy a postupy hodnocení výsledků a dopadů programů aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) s využitím administrativních dat systému OKpráce. Druhý
příspěvek (REMR, J. Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?) věnoval
pozornost míře návratnosti, jež představuje významnou charakteristiku
mnohých evaluačních a výzkumných šetření. Třetí, zahraniční příspěvek
(WAUTERS, B. SMART or Not: Are Simple Management Recipes Useful to
Improve Performance in a Complex World?) se věnoval použití konceptu
metodiky SMART v rámci hodnocení projektů daných EU. Poslední čtvrtý
příspěvek (GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, H. Indikátory pro hodnocení výkonnosti v
oblasti řízení lidských zdrojů) se zaměřil na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka,
fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy v rámci hodnocení výkonnosti v
organizacích, které jsou s touto praxí spojeny. Současná evaluační praxe v ČR byla přiblížena prostřednictvím tří
případových studií.

Podzimní číslo přineslo čtyři příspěvky. Cílem prvního příspěvku (ČADIL, V.
Bibliometrie jako nástroj hodnocení programů výzkumu a vývoje v České
republice) bylo představit bibiometrii, obor založený na kvantitativní analýze
vědeckých publikací, jako jeden z možných nástrojů pro evaluaci programů
výzkumu a vývoje. Druhý příspěvek (HONDLÍKOVÁ, K., HEJZLAROVÁ, E M.
Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen: česká praxe v letech 2007–
2014) se zabýval dosud výzkumně nezmapovaným hodnocením dopadů
regulace (RIA) v České republice, se specifickým důrazem na rovnost mužů a
žen. Třetí příspěvek (BRŮHA, J., POTLUKA, O. Evaluace dopadů veřejných
výdajových programů na kvalitu ovzduší) se věnoval vyhodnocení dopadů
prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně šlo o
odpověď na otázku, zda investice této prioritní osy vedly ke snížení znečištění ovzduší na Ostravsku. Cílem
posledního čtvrtého příspěvku (REMR, J. Participativně založené evaluační přístupy) byla systematizace
klíčových znaků, které odlišují participativní přístupy od ostatních způsobů provádění evaluací. Současná
evaluační praxe v ČR byla přiblížena prostřednictvím tří případových studií.
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