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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

Výzkumný ředitel

Oddělení
metodologického výzkumu

Personální oddělení

Oddělení výzkumu
eticky odpovědného chování

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 2016
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
Realizátor
Název projektu

Popis projektu

Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel
Členové týmu
Výsledky v RIV

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích
(TB050MZV001)
Cílem projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování
vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného
zaměření s ČR, dále získat analytické podklady pro možné uspořádání
zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR (včetně možností
registrace a mezinárodně-právního statusu, nastavení rozsahu pravomocí
mezi ústředím a kancelářemi, optimalizace lidských zdrojů).
Výsledná výzkumná zpráva bude sloužit jako podklad pro organizační
opatření ve vztahu k České rozvojové agentuře a vytvoření jejího přímého
zastoupení v prioritních zemích v návaznosti na očekávané usnesení vlády ke
Střednědobé vizi rozvoje ČRA.
168.960,Ministerstvo zahraničních věcí ČR
01/2016 – 08/2016
Jana Garay, M.A., e-mail: jana.garay@inesan.eu
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.d., Ing. Otakar Ďurďa, Ing Jana Menšíková
Výzkumná zpráva

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů
(CZ.3.03.2014.221.013)
Cílem projektu bylo identifikovat a vyhodnotit zkušenosti průmyslových
organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních
fondů Evropské unie. Výzkumná pozornost byla 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
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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

Nositel projektu
Název projektu

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.3.04.2014.221.014)
Cílem projektu bylo vyhodnotit aktuální stav v oblasti výzkumu, vývoje a
inovací (VaVaI) v průmyslových organizacích v České republice a
identifikovat plánované využití výzkumu a vývoje v budoucnu.
Výzkumná pozornost byla 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 navazoval na projekt č. CZ.2.01.2011.221.001 „Přístup
obyvatel ČR k fair trade“ s cílem přispět k rozšíření znalostí a poznání dalších
oblastí a témat spojených s fair trade. Hlavním cílem projektu bylo
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 nákupní chování a
nákupní preference týkající 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

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)
Cílem tohoto projektu bylo zhodnocení vlivu vybraných společenských
podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České
republice. Výzkumná pozornost byla 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)
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Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Nositel projektu
Název projektu

Popis projektu

Zadavatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel

Cílem projektu bylo charakterizovat postoje obyvatel ČR v oblasti veřejného
života a veřejného dění a identifikovat míru zapojení obyvatel
v dobročinných projektech. Výzkumná pozornost byla 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 bylo provést rozbor aktuálně používaných metodologických
přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou
alternativní metodiku. Výzkumná pozornost se mimo jiné zaměřila 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

4.1.2 Zahájené projekty
Realizátor
Název projektu

Popis projektu

Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel
Členové týmu
Výsledky v RIV

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Průřezové principy v zahraniční rozvojové spolupráci a jejich hodnocení:
rešerše pramenů (TD03000401)
Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky evaluace průřezových
principů využitelnou při evaluaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce.
Metodika specifikuje konkrétní postupy pro evaluátory při hodnocení
průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí, lidská práva včetně
rovnosti mužů a žen a rovněž šetrnost k životnímu prostředí a klimatu.
1.091.208,Ministerstvo zahraničních věcí ČR
01/2016 – 12/2017
Jana Garay, M.A., e-mail: jana.garay@inesan.eu
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, Ing. Otakar Ďurďa
Workingpaper - Průřezové principy v zahraniční rozvojové spolupráci a jejich
hodnocení: rešerše pramenů (RIV17-TA0-24759384)
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Spolupříjemce
Název projektu
Popis projektu
Celkový rozsah plnění (Kč)
Poskytovatel
Doba realizace projektu
Spoluřešitel

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku
obcí v odpadovém hospodářství (GAČR 16-14409S)
Cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních
aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů
na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.
Grantová agentura ČR
01/2016 – 12/2018
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

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 projektu

Popis projektu

Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace projektu
Hlavní řšitel
Výsledky v RIV

Realizátor
Název projektu
Popis projektu
Celkový rozsah plnění (Kč)
Objednatel
Doba realizace projektu
Hlavní řešitel
1

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci
s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí – manuál pro
sociální odbory vybraných municipalit (TD03000156)
Cílem projektu bylo provedení dotazníkového šetření mezi nepracujícími
seniory, kteří nepobírali důchod s cílem získat podrobné informace o jejich
preferencích ve vztahu k činnostem municipalit v rámci programu aktivního
stárnutí. Účelem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit data, na základě
kterých bude možné koncipovat doporučení konkrétních programů a aktivit
zaměřených na trávení volného času seniorů.
297.500,Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
05/2016 – 07/2016
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, tel: +420 602 373 855
Závěrečná zpráva z empirického výzkumu realizovaného v rámci projektu
TD03000156 (RIV/24759384:_____/16:N0000045)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Evaluace programu Recyklohraní
Cílem projektu bylo provedení evaluace programu Recyklohraní ve
vybraných základních a středních školách.
Recyklohraní, o.p.s.
01/2016 – 12/2016
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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Výsledky v RIV

Realizátor
Název veřejné zakázky

Popis veřejné zakázky

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

Závěrečná zpráva – Evaluace programu Recyklohraní
(RIV/24759384:_____/16:N0000042)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016
Předmětem plnění zakázky bylo zjištění míry naplnění indikátorů
spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016. V rámci
této aktivity byla pozornost zaměřena na aktualizaci hodnot indikátorů
spokojenosti, jež navazuje na systematickou činnost zahájenou v roce 2014,
kdy byly pomocí on-line dotazníkového šetření (CAWI) zjištěny výchozí
hodnoty (baseline) jednotlivých indikátorů. Kromě otázek směřujících k
získání dat pro výpočet jednotlivých indikátorů byla do výzkumných
instrumentů doplněna sada otázek zaměřených na zkoumání postojů ke
korupci v ESI fondech.
182.000,- Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
11/2016 – 02/2017
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, tel: +420 602 373 855
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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
ĎURĎA, Otakar. Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR. Evaluační teorie a praxe, 2016, 4(1), s.
19–44. ISSN 2336-114X.
GARAY, Jana. Metody identifikace zainteresovaných stran. Evaluační teorie a praxe, 2016, 4(1), s. 45–68. ISSN
2336-114X.
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace. Ekonomika a
management [online]. 2016, č. 4. [cit. 2016-11-06] ISSN 1802-8934. Dostupné z: https://www.vse.cz/eam/284

5.1.2 Nerecenzované články v tematických časopisech
REMR, Jiří. 2016. Je odmítavý postoj k ZEVO projevem efektu NIMBY? Odpadové fórum. 17(5), 36-37. ISSN
1804-0195.

5.1.3 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. Využívání odborné dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou
kůže. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vyuzivanidermatologicke-pece-osobami-ohrozenymi-rakovinou-kuze
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Znalost osvětových akcí jako předpoklad využívání odborné dermatologické
péče. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/znalostosvetovych-akci-jako-predpoklad-navstevy-dermatologa
OSOBA, Petr. Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2016-04-26].
Dostupné
z:
http://www.inesan.eu/clanky/segmentace-obyvatel-ceska-podle-postoje-kdobrocinnym-sbirkam
OSOBA, Petr. Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné
z: http://www.inesan.eu/clanky/kdo-v-cesku-prispiva-na-dobrocinne-ucely
OSOBA, Petr. Regionální diference v dárcovství v Česku. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné
z: http://www.inesan.eu/cz/clanky/regionalni-diference-v-darcovstvi-v-cesku
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OSOBA, Petr. Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201604-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/pristupy-k-darcovstvi-v-cesku-darovani-prispevku-na-ulici
OSOBA, Petr. Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-0426]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/pristupy-k-darcovstvi-v-cesku-prevod-prispevku-na-ucet
OSOBA, Petr. Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česka. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/pristupy-k-darcovstvi-v-cesku-organizacepodporovane-obyvateli-cesk
ĎURĎA, Otakar . Přínos cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele (průmyslové organizace) o dotace ze
strukturálních
fondů
EU.
[online].
©2012,
INESAN,
[cit.
2016-04-26].
Dostupné
z:
http://www.inesan.eu/clanky/prinos-cost-benefit-analyzy-cba-pro-zadatele-prumyslove-organizace-o-dotaceze-strukturalnich-fondu-eu
ĎURĎA, Otakar . Postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/postoj-k-unifikaci-kriteriihodnotici-projektove-zadosti-o-dotace-ze-strukturalnich-fondu-eu
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/spolupraceprumyslovych-podniku-s-dalsimi-subjekty-pri-realizaci-vavai
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci
projektů v oblasti VaVaI. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/clanky/hodnoceni-spoluprace-prumyslovych-podniku-s-dalsimi-subjekty-pri-realizaciprojektu-v-oblasti-vavai
REMR, Jiří. Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/hodnoceni-spolecenske-uzitecnosti-vybranych-zarizeni
REMR, Jiří. Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/akceptace-zarizeni-pro-nakladani-s-odpady-na-pozadiefektu-nimby
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR.
[online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vyuzivani-sluzebposkytovatelu-komplementarni-mediciny-obyvateli-cr
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/zajem-obyvatel-cr-o-informacetykajici-se-zdravotniho-stavu
OSOBA, Petr. Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/ochota-obyvatel-cr-dodrzovat-doporuceni-lekare
OSOBA, Petr. Postoj obyvatel Česka k rozhodovacím procesům a jeho souvislost s účastí na akcích
podporujících veřejný zájem. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/clanky/postoj-obyvatel-ceska-k-rozhodovacim-procesum-a-jeho-souvislost-s-ucasti-naakcich-podporujicich-verejny-zajem
OSOBA, Petr. Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný
zájem. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/postoj-obyvatelceska-k-vysi-dani-a-jeho-souvislost-s-ucasti-na-akcich-podporujicich-verejny-zajem
OSOBA, Petr. Kdo se zajímá o globální problémy lidstva? [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné
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z: http://www.inesan.eu/clanky/kdo-se-zajima-o-globalni-problemy-lidstva
OSOBA, Petr. Angažovanost obyvatel Česka: rozdíly v angažovanosti v jednotlivých krajích. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/angazovanost-obyvatel-ceska-rozdily-vangazovanosti-v-jednotlivych-krajich
OSOBA, Petr. Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201604-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/angazovanost-obyvatel-ceska-pristup-k-podepisovani-petic
OSOBA, Petr. Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/angazovanost-obyvatel-ceska-ucast-naverejnem-projednavani-problemu
MENŠÍKOVÁ, Jana. Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201604-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vnimani-nejblizsiho-socialniho-okoli-z-pohledu-seniora
MENŠÍKOVÁ, Jana. Sebehodnocení zdravotního stavu. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/clanky/sebehodnoceni-zdravotniho-stavu
MENŠÍKOVÁ, Jana. Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/nejcasteji-vyuzivane-volnocasove-aktivity-z-pohledusenioru
MENŠÍKOVÁ, Jana. Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/vyuzivane-a-preferovane-socialni-sluzby-z-pohledusenioru
MENŠÍKOVÁ, Jana. Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů. [online]. ©2012,
INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/clanky/rizikove-zivotni-situace-prispivajici-ksocialnimu-vylouceni-senioru

5.1.4 Recenze
MENŠÍKOVÁ, Jana. Recenze: ROOTMAN I. a kol. Evaluation in health promotion. Principles and perspectives.
Evaluační teorie a praxe. 2016, (1)1, s. 70. ISSN 2336-114X.
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Recenze: HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Evaluační
teorie a praxe. 2016, (1)1, s. 74. ISSN 2336-114X.
OSOBA, Petr. Recenze: VANCLAY F., ESTEVES, A.M. New directions in social impact assessment: conceptual and
methodological advances. Evaluační teorie a praxe. 2016, (1)1, s. 78. ISSN 2336-114X.
TENKL, Miroslav. Recenze: Alvarez, R.M., Atkeson, L.R., Hall T.E. (2013) Evaluating Elections, A Handbook of
Methods and Standards. Cambridge: Cambridge University Press. Evaluační teorie a praxe. 2016, (2)1, s. xx. ISSN
2336-114X.
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Recenze: TREVISAN, M. S., WALSER, T. M. (2015) Evaluability Assessment.
Improving Evaluation Quality and Use. London: SAGE Publications Ltd. Evaluační teorie a praxe. 2016, (2)1, s. xx.
ISSN 2336-114X.
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5.1.5 Informační letáky
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Opatření na podporu prodeje fairtradových výrobků. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/eticky-odpovedne-chovani/fairtrade2
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Ochota platit za fairtradové výrobky. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/eticky-odpovedne-chovani/fairtrade2
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Místo nákupu fairtradových výrobků. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/eticky-odpovedne-chovani/fairtrade2
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Nákupní chování a fair trade. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/eticky-odpovedne-chovani/fairtrade2
BERNÁŠKOVÁ, Kristýna. Povědomí o fairtradových výrobcích. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26].
Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/eticky-odpovedne-chovani/fairtrade2
OSOBA, Petr. Dárcovství v regionech Česka. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/spolecnost-v-case-a-prostoru/darcovstvi
OSOBA, Petr. Stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné
z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/spolecnost-v-case-a-prostoru/darcovstvi
ĎURĎA, Otakar. Relevance a hodnocení vyhlašovaných výzev z pohledu průmyslových organizací v ČR. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/manazerskastudia/administrace-projektu
ĎURĎA, Otakar. Zájem průmyslových organizací v ČR o dotace z evropských fondů. [online]. ©2012, INESAN,
[cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/manazerska-studia/administraceprojektu
REMR, Jiří. Postoje veřejnosti k energetickým stavbám. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/zivotni-prostredi/nimby
REMR, Jiří. Profilace obyvatel na základě postojů k rozvoji místa bydliště. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 2016-0426]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/zivotni-prostredi/nimby
REMR, Jiří. Výstavba nákupních center – služba veřejnosti nebo byznys obchodníků?. [online]. ©2012, INESAN,
[cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/zivotni-prostredi/nimby
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Aktivní zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu. [online].
©2012, INESAN, [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotnitemata/zdravotnuuvedom
GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Nedodržování doporučení lékaře obyvateli ČR. [online]. ©2012, INESAN, [cit.
2016-04-26].

Dostupné

z:

http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/socialni-a-zdravotni-

temata/zdravotnuuvedom
OSOBA, Petr. Angažovanost obyvatel Česka: účast na dobrovolných akcích. [online]. ©2012, INESAN, [cit. 201604-26]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/cz/z-nasich-projektu/spolecnost-v-case-a-prostoru/angazovanost
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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 2016 jsou uvedeny níže.

ČLÁNKY
2016 Hospodářské noviny
2016 Obchůdek jednoho světa
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6. WEBOVÉ STRÁNKY
Návštěvnost webových stránek
V tomto roce navštívilo webové stránky Institutu 5 027 návštěvníků. Převážně se jednalo o nové návštěvníky (78
%). Z demografického hlediska se jednalo převážně o návštěvníky z ČR (64 %) a dále pak o návštěvníky z Velké
Británie (8 %) a USA (6 %). Pod 5% hranicí se objevují např. návštěvníci z Ruska, Slovenska či Německa a Brazílie.

Nejvíce hledané služby
Nejvíce návštěvníků (18 %) hledalo základní informace o našem Institutu a navštívilo tak úvodní webovou
stránku. Dále se návštěvníci zajímali o stránky prezentující metody používané v rámci realizace evaluací (7 %).
Pod 5% hranicí se umístilo vyhledávání konkrétních typů metod evaluací, např. analýza potřeb, obsahová
analýza či použití finančních ukazatelů (CBA či CEA) v rámci realizace evaluací.

7. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
Tato kapitola je věnována personálnímu zabezpečení. V grafu 2 je uveden vývoj průměrného přepočteného
stavu zaměstnanců. Z grafu je patrný rostoucí vývoj počtu zaměstnanců, zejména po roce 2014, kdy došlo ke
skokovému nárůstu o 100 %. Od tohoto roku je kontinuálně doplňován stav zaměstnanců, zejména na pozicích
výzkumných pracovníků.
Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců
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Zdroj: INESAN

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.
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Graf 3: Věkové složení zaměstnanců
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Graf 4: Složení zaměstnanců dle pohlaví
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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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8. ZÁMĚR PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Organizační rozvoj



Zefektivňovat systém vnitřního řízení a procesů.

Vědeckovýzkumná činnost



Zavést opatření zvyšující kvalitu výstupů a výsledků vědeckovýzkumné činnosti zaměstnanců
Institutu.



Nadále rozvíjet a podporovat spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumnými pracovišti.

Lidské zdroje




Zavést opatření pro stabilizaci pracovních týmu v rámci Institutu.
Provést gendrový a personální audit organizace.

9. 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
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V tomto roce byla vydána dvě čísla:

Jarní číslo obsahovalo tři příspěvky. První příspěvek (POTLUKA, O., BRŮHA, J.
Plnění ambiciózních cílů po kapkách: evaluace dopadů environmentálních
investic na kvalitu vod) se věnoval evaluaci dopadů environmentálních investic
na kvalitu vod v ČR. Druhý příspěvek (ĎURĎA, O. Analýza modelu komunikace
regionální politiky EU v ČR) se zaměřil na význam komunikace regionální politiky,
na konfrontaci jednotlivých prvků komunikačního procesu s potřebami a postoji
obyvatel ČR a identifikaci problémových oblastí komunikace. Poslední, třetí
příspěvek (GARAY, J. Metody identifikace zainteresovaných stran) se věnoval
metodám identifikace zainteresovaných stran při provádění evaluace.

Podzimní číslo obsahovalo tři příspěvky. První příspěvek (BAXA, J., OSOBA, P.
Možnosti komplexního hodnocení kvality bydlení) diskutuje teoretické přístupy
různých vědních oborů k bydlení a rezidenčním preferencím, čerpá koncepty z
nově formovaného oboru geografie bydlení. Článek přitom přispívá k utřídění
atributů, podle kterých výběr bydlení probíhá nebo by probíhat mohl. Druhý
příspěvek (HUMŇALOVÁ, H. Latrine coverage and associated factors among rural
communities in Cambodia. Case study form the Kampong Chnang Province) se
zabývá zaváděním sanitárních zařízení ve vybraných provinciích Kambodži. Je
zpracovaný formou případové studie, která přináší aktuální poznatky a chování
komunit, u kterých bylo sanitární zařízení zavedeno. Třetí příspěvek (CHMEL, V.
Metodické charakteristiky posuzování potřeb) se věnoval evaluačnímu typu,
analýze potřeb a jejímu metodickému obsahu. Cílem bylo představit hlavní charakteristiky analýzy potřeb, aby
evaluátoři, případně další zainteresované osoby v intervenčních programech a politikách, mohli porozumět její
logice.
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10. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
10.1 ROZVAHA

20

10.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

21

22

10.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

23

24

25

26

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK
2016

Institut evaluací a sociálních analýz
Heřmanova 22, 170 00 Praha 7
Tel: +420 220 190 597
E-mail: info@inesan.eu
Web: www.inesan.eu

