
Příklad: Procento beneficientů projektu, jejichž
domácnost nemusela pobírat dávky sociální
podpory 18 měsíců po ukončení projektu.

Logická matice projektu – tabulka sloužící k určení
metody hodnocení vybraných prvků projektu, jako
je výstup, výsledek nebo dopad projektu. Matice
definuje ukazatele, pomocí kterých bude daný
prvek měřen, metodu měření a
předpoklady/podmínky dosažení účinků projektu
(viz kapitola 2.1).

Logický model změny – komplexní nástroj
plánování a následného řízení realizace projektu.
Nástroj vyjadřuje logiku příslušné intervence a
spojuje jednotlivé prvky projektu s vazbami
příčina-následek (viz kapitola 2.1).

Monitorování – nepřetržité shromažďování,
analýza a dokumentace informací týkajících se
průběhu realizace v porovnání s plánovaným
harmonogramem aktivit a rozpočtem prováděné
během realizace projektu.

NEET („not in employment, education or training“)
- název skupiny zejména mladých lidí, kteří
zůstávají mimo sféru zaměstnání a vzdělávání, tj.
osob, které z různých důvodů (ztráta odvahy či
znechucení, životní krize, zdravotní postižení,
rodičovské nebo rodinné povinnosti) nestudují,
nepracují, ani se nepřipravují na povolání.

SLOVNÍK POJMŮ

Aktivita (v rámci hodnoceného projektu) – kroky
zaměřené na specifickou cílovou skupinu, které
přispívají k dosažení plánovaných výstupů a
výsledků a následně k dosažení cílů projektu.

Příklad: Školení 20 mladých matek (které byly na
začátku projektu nezaměstnané a musely pobírat
dávky sociální podpory) v barvení látek ve městě X.

Generalizace – aplikace zjištění vyplývajících ze
zkoumání vybraného vzorku na celou populaci (tzn.
i na jednotky, které se neúčastnily výzkumu). Na
základě výsledků daného vzorku dospějeme k
závěru – s přiměřenou mírou pravděpodobnosti –
že pro celou populaci platí podobná zjištění
(charakteristiky/názory). 

Dopad – důsledky a účinky aktivit, výstupů a
výsledků projektu dlouhodobě přispívající (vedle
případných jiných projektů / intervencí a faktorů)
ke změnám, které mají vliv na širší komunitu než
pouhé přímé příjemce projektu.

Příklad: Zlepšení životních podmínek dětí
vychovávaných ženou, která si našla práci díky
odborným dovednostem získaným v rámci projektu.

Ukazatel dopadu – informuje nás o pozdějších
účincích projektu nad rámec přímých příjemců
projektu. Tyto účinky se obvykle týkají sociálního
prostředí / komunity beneficientů projektu a
mohou vyplývat z kumulace různých faktorů (včetně
mimoprojektových aktivit).
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Cíl (obecný) – předpokládaný stav nebo účinky
aktivit realizovaných v rámci projektu, kterých by
mělo být podle plánu dosaženo během určité
doby.

Příklad: Zvýšení zaměstnanosti mladých matek
(které byly nezaměstnané v roce 2020 a musely
pobírat dávky sociální podpory) ve městě X do
roku 2022.

Na cestě k dosažení obecného cíle můžete
stanovit specifické cíle. Specifický cíl je plánovaný
stav, kterého bude dosaženo v důsledku realizace
určitých aktivit. Měl by být konzistentní s obecným
cílem a přispívat k jeho dosažení.

Příklad: Zvýšení odborných dovedností mladých
matek (které byly nezaměstnané v roce 2020 a
musely pobírat dávky sociální podpory) ve městě X
do konce roku 2021 tak, aby dosáhly úrovně
očekávané zaměstnavateli z daného města.

Výsledek – přímé a okamžité účinky/změny týkající
se beneficientů, které jsou důsledkem realizace
konkrétních projektových aktivit.

Příklad: Zlepšení dovedností beneficientů projektu
v oblasti barvení látek.

Ukazatel výsledku – informuje o úrovni změn
týkajících se beneficientů projektu dosažených v
důsledku jejich účasti v aktivitách projektu a využití
výstupů vytvořených v konkrétní fázi realizace
projektu.

Příklad: Počet beneficientů, kteří získali odborné
dovednosti v oblasti barvení látek.

Výstup – krátkodobý důsledek určité činnosti v
hmotné podobě (počitatelné povahy), např. věc,
předmět, událost (dodání služby). Může se jednat o
zboží nebo služby poskytnuté příjemcům projektu,
které mají přispět k dosažení plánovaných
výsledků.

Příklad: Školicí materiály, osvědčení o získání
odborné kvalifikace v oboru barvení látek
beneficienty projektu.

Ukazatel výstupu – informuje o realizaci aktivit,
jejichž výsledkem jsou měřitelné produkty.

Příklady: Počet vydaných osvědčení o získání
konkrétních odborných dovedností, počet osob,
které dosáhly určité úrovně těchto dovedností,
zvýšení úrovně sociálních dovedností podle
vybraného testu, počet motivačních dopisů a
životopisů připravených účastníky školení, počet
připravených učebnic.

Populace – skupina jednotlivců (např. konkrétní
osoby, organizace, společnosti, školy, instituce),
kteří jsou subjektem výzkumu / předmětem zájmu
výzkumného pracovníka.

Projekt (intervence) – soubor aktivit realizovaných
s cílem produkovat plánované výstupy a výsledky,
jejichž použití cílovou skupinou projektu by mělo
vést k dosažení plánovaných cílů a dopadu.

Reprezentativní vzorek je vzorek, který dobře
odráží/reprezentuje zkoumanou populaci a
umožňuje přesný odhad jejích rysů na základě
generalizace. 

Výběr vzorku – výběr případů, které budou tvořit
vzorek, z populace (menší část populace). Provádí
se konkrétním způsobem (náhodně či nikoli
náhodně) na základě rámce pro výběr vzorku, tj.
kompilace (seznamu) všech jednotek tvořících
populaci, ze které je vzorek vybírán.
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