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6.1. Jakým způsobem využít výsledky analýzy údajů?

Po dokončení fáze kvalitativní a kvantitativní analýzy údajů máte k dispozici množství informací,
které je potřeba správným a vhodným způsobem použít. Tyto informace vám pomohou získat
znalosti, na základě kterých budete přijímat správná rozhodnutí týkající se zlepšení projektu
(např. jak jej lépe přizpůsobit potřebám příjemců, jak dosáhnout podobných účinků s využitím
menších zdrojů, jak zajistit větší dopad a udržitelnost výsledků projektu).

VI. REPORTOVÁNÍ

Výsledky analýzy údajů
Informace z různých zdrojů shromážděné a analyzované různými metodami

Vazba výsledků hodnocení na širší znalosti týkající se vybraného předmětu

 Obecné a stručné shrnutí výzkumného procesu

Doporučení na základě výsledků
Použita k řešení identifikovaného problému a zlepšení předmětu hodnocení

Výsledky

Interpret
ace

Závěry

Doporuč
ení

Na základě zjištění provedených analýz můžete vyvodit závěry týkající se jevů nebo
problémů identifikovaných během hodnocení. Tyto závěry se týkají především záležitostí
popsaných v hodnoticích otázkách, ale mohou zahrnovat i problémy, které byly
diagnostikovány dodatečně během výzkumu.

V hodnotící zprávě byste měli prezentovat nejen zjištění vyplývající z hodnoticího
výzkumu, ale také jejich interpretaci (tj. ve vztahu k širší znalosti zkoumané
problematiky), závěry vyvozené ze získaných údajů a odpovídající doporučení. Výše
uvedený diagram představuje vztahy mezi těmito prvky. Chcete-li projít tímto procesem,
můžete použít otázky, které doprovázejí následující fáze (ve výše uvedeném diagramu
jsou označeny kurzívou).

Níže naleznete příklad procesu formulování závěrů a doporučení týkajících se
vzdělávacího projektu zaměřeného na skupinu NEET (zjištění se týkají kvantitativní části
výzkumu).

Diagram 3. Vztah mezi zjištěními (výsledky analýzy údajů) a jejich interpretací, závěry a doporučeními
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NÁSTROJ 8. PŘÍKLAD VZTAHU MEZI ZJIŠTĚNÍMI VYPLÝVAJÍCÍMI Z HODNOCENÍ, JEJICH

INTERPRETACÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍMI

ZJIŠTĚNÍ

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

ZÁVĚRY

DOPORUČENÍ

Odborný výcvik reagoval na potřeby 71 % účastníků.
Výcvik měkkých dovedností byl užitečný pro 63 % příjemců.
85 % osob, které jsou nezaměstnané 6 až 12 měsíců, se chce
účastnit odborného výcviku a 64 % školení měkkých dovedností.
26 % osob, které jsou nezaměstnané 6 až 12 měsíců, a 9 %
dlouhodobě nezaměstnaných (tj. od 3 do 5 let) vyjádřilo ochotu
zúčastnit se výše uvedených školení.

Zkoumání potřeb cílové skupiny umožnilo přizpůsobit nabídku
školení jejich očekáváním.
Delší období nezaměstnanosti snižuje motivaci příjemců projektu
účastnit se aktivačního školení. Je to důsledek nedůvěry v možnost
najít si práci, která se postupem času zvyšuje.

Obě formy vzdělávání zaměřené na profesní aktivaci
nezaměstnaných byly užitečné a přiměřené potřebám většiny
příjemců.
Osoby, které byly nezaměstnané kratší dobu, měly větší zájem o
účast v aktivačním výcviku než dlouhodobě nezaměstnaní.

Zvýšit relevantnost podpory nabízené v rámci projektu z hlediska
potřeb dlouhodobě nezaměstnaných příjemců, například formou
podrobného zkoumání očekávání dané skupiny, nabídky
profesionálního poradenství, stáží a individuální podpory
odborného školitele, stejně jako přímého kontaktu s lidmi, kteří si po
delší době našli zaměstnání.
Zvýšení úrovně užitečnosti realizovaného školení díky změnám v
jeho programech, délce trvání a metodách realizace se zvláštním
zřetelem na ... (konkrétní úpravy by měly být navrženy například v
oblastech označených respondenty).

Nezapomeňte vzít v úvahu různé aspekty související s hodnoticím výzkumem, např. použité metody
(kvalitativní, kvantitativní), metody výběru vzorků a míru reakce (úroveň návratnosti dotazníků),
které mohou vést k určitým omezením při formulování závěrů.

PRAVIDLA FORMULOVÁNÍ ZÁVĚRŮ:

Přistupujte ke svým závěrům kriticky, dívejte se na ně s odstupem a neustále hledejte
alternativní vysvětlení zjištěných jevů. Vždy stojí za to konzultovat své závěry s jinou, pokud
možno zkušenější osobou („kritickým přítelem“), která bude schopna podívat se na ně
„nezatíženým, objektivním pohledem“ díky tomu, že není zapojena do hodnocení. 
Ujistěte se, že správně interpretujete výroky účastníků výzkumu, např. s nimi své závěry ověřte.
Pokud si nejste zcela jisti daným závěrem, zjemněte jej pomocí výrazů „pravděpodobně“,
„patrně“, „nejspíš“.
Nezobecňujte závěry na celou populaci (tj. osoby, které se výzkumu nezúčastnily), pokud jste
použili kvalitativní metody nebo pokud nebyl studovaný vzorek vybrán náhodně.

V online kurzu se dozvíte, jak se vyhnout chybám při formulování závěrů.
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Uspořádejte je tematicky (např. projektový management, spolupráce s partnery,
realizované aktivity, účinky projektu).
Uveďte silné i slabé stránky předmětu hodnocení. Nesoustřeďte se pouze na
negativa – ukažte také ty oblasti, které fungují dobře a nepotřebují žádné změny.
Pokud se soustředíte pouze na pozitiva, naruší to důvěryhodnost hodnocení.
Dbejte na to, aby doporučení byla podrobná, přesná a realistická (schopná
implementace), aby byla také praktická, správná a užitečná.
Přiřaďte ke každému doporučení: příjemce (s nímž toto bude předem dohodnuto),
termín realizace a stupeň důležitosti; zvýšíte tak šanci na jeho implementaci.

Závěry a doporučení lze prezentovat ve stručné a výstižné tabulce představující
shrnutí předkládané zprávy, nebo samostatný „konečný produkt“ hodnocení. Níže
uvádíme příklad tabulky s doporučeními týkajícími se hodnocení vzdělávacího projektu
(Nástroj 9A):

Problém/fenomén

Problémová oblast: Organizace školení

Příčina

Následek

Důležitost Klíčová

Doporučení

Termín

Adresát/ka doporučení

Výhody

Okamžitě (pokud možno uveďte konkrétní datum)

JAKÝM ZPŮSOBEM FORMULOVAT DOPORUČENÍ?

Výuka probíhá až do 20:00 hodin.

Organizátoři chtějí realizovat školení během jednoho
dne a ušetřit tak peníze za pronájem místnosti.

Účastníci školení jsou na konci výuky unaveni; v takto pozdních
hodinách nejsou schopni vstřebávat nové informace.

Organizátor školení (uveďte příslušný subjekt)

Začněte a ukončete výuku dříve (nejpozději do 18:00
hodin) nebo rozdělte školení do dvou dnů.

Lepší osvojení znalostí účastníky a větší spokojenost s
účastí na školení.

Zjednodušená verze tabulky se závěry a doporučeními může vypadat takto (Nástroj 9B):
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6.2. Čím se vyznačuje kvalitní zpráva?

Zpráva představuje završení procesu evaluace, protože prezentuje jeho koncepci,
průběh výzkumu a výsledná zjištění, stejně jako závěry a doporučení, která z nich
vyplývají.

Diagram 4. Proces evaluace 

I. Plánování 
a návrh 

hodnocení
II. Sběr 

dat (realizace 

evaluační 
studie)

III. Analýza 

dat

V. Využití
výsledků 

evaluace
(učení) 

IV.  Příprava 

evaluační 
zprávy

V průběhu procesu hodnocení bývají sestavovány různé druhy zpráv, např.:
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Závěrečná zpráva v elektronické podobě (méně často v tištěné podobě) distribuovaná
zainteresovaným stranám a/nebo zveřejněná na internetu (např. na webových stránkách
projektu nebo zadavatele hodnocení),
Souhrnný přehled zpráv ve formě informačních složek / brožur obsahujících klíčové závěry a
doporučení,
Multimediální prezentace během konferencí a jednání, např. se zainteresovanými stranami,
partnery,
Infografika zveřejněná na webových stránkách projektu a v sociálních médiích a zaslaná do
místních médií,
Tištěné plakáty prezentované na různých akcích, jako jsou např. konference, pikniky,
Filmy (videoprezentace) určené širokému publiku (včetně rozptýleného publika) a zveřejněné
na internetu,
Následná opatření – prezentace týkající se účinků realizace doporučení.

Závěrečná zpráva může mít různou formu, která by měla odpovídat potřebám jednotlivých skupin
příjemců (zainteresovaných stran), stejně jako obsah zprávy. Výsledky hodnocení mohou být
prezentovány a propagovány např. následujícím způsobem:

Titulní strana – název smluvní instituce, název instituce provádějící hodnocení (pokud bylo
hodnocení externí), datum sestavení, autoři, název (např. Ex post hodnocení projektu X),
Shrnutí – hlavní prvky koncepce hodnocení, klíčová zjištění, závěry a doporučení (nutno uvést u
obsáhlejších zpráv),
Obsah – umožňující automaticky přejít na konkrétní stránku zprávy,
Seznam zkratek (případně definice specifických termínů),
Úvod – informace o zadavateli, typ a termín dokončení hodnocení, název hodnoceného
projektu, zdroje financování a název organizace, která projekt realizovala,
Předmět a rozsah hodnocení – stručný popis hodnoceného projektu a částí projektu, které byly
předmětem hodnocení,
Cíle hodnocení – vysvětlení, proč bylo hodnocení prováděno, co se od něj očekává,
Hodnoticí kritéria a hodnoticí otázky – způsob, jakým byla stanovena hodnota předmětu
hodnocení / co jsme se měli dozvědět prostřednictvím hodnocení,
Záležitosti týkající se použité metodologie – popis zdrojů informací a použitých výzkumných
metod, metod výběru vzorků, průběhu výzkumu, míry responzivity (jaké procento respondentů se
průzkumu zúčastnilo). Dále je vhodné popsat problémy, které se vyskytly při realizaci výzkumu, a
způsoby a výsledky jejich řešení,
Popis zjištění vyplývajících z hodnocení – popis kvalitativních a kvantitativních zjištění
shromážděných během výzkumu a jejich interpretace s použitím přijaté metody prezentace
(např. podle hodnoticích kritérií / otázek). Zjištění z různých zdrojů a zjištění získaná různými
metodami by měla být vzájemně konfrontována (na základě triangulace). Každá kapitola
může obsahovat dílčí shrnutí,
Závěry a doporučení – stručná, ale výstižná odpověď na hodnotící otázky. Závěry musejí
vycházet ze zjištění studie a doporučení by s nimi měla úzce souviset,
Přílohy/dodatky (volitelné) – např. použité výzkumné nástroje, shrnutí ve formě tabulek,
případové studie, atd.

Zpráva ve formě rozšířeného textového dokumentu může mít následující strukturu:
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přiměřeně odpovídat podmínkám smlouvy a potřebám příjemců a být formulována jazykem
srozumitelným těmto příjemcům,
obsahovat seznam použitých zkratek (případně definice klíčových pojmů, pokud má být zpráva
předložena širšímu publiku, které je nemusí znát),
mít jasnou a srozumitelnou strukturu,
být stručná a zároveň vyčerpávajícím způsobem odpovědět na hodnotící otázky (bez
zdlouhavého a zbytečného „tlachání“),
vycházet z důvěryhodných a spolehlivých zjištění, která byla předmětem řádné analýzy,
prezentovat nejen získaná zjištění, ale také jejich interpretaci, a současně uvést vztah mezi údaji
a závěry,
obsahovat odůvodněné závěry a s nimi související užitečná doporučení,
obsahovat grafické prvky (tabulky, grafy, diagramy) a citace z výpovědí respondentů, které činí
obsah zprávy přitažlivějším.

Je třeba si uvědomit, že bez ohledu na zvolenou formu zprávy budou jakékoli změny obsahu tohoto
dokumentu v případě jak externího, tak interního hodnocení vyžadovat souhlas hodnotitele/telky.

Chcete-li se dozvědět více o tabulce poznámek k hodnoticí zprávě, přejděte náš on-line kurz. 

Kvalitní hodnoticí zpráva by měla splňovat následující požadavky:

Nástroj 10 (následující strana/přílohy) vám pomůže ověřit kvalitu hodnoticí zprávy, neboť obsahuje
podrobná kritéria pro posouzení kvality. Můžete si vybrat hodnoticí stupnici (numerickou nebo
verbální) a posoudit vlastní nebo externí zprávu. Například hodnocení pomocí numerické stupnice od
1 do 5, kde 1 je nejnižší a 5 nejvyšší hodnocení, nebo stupnice slovního hodnocení, např. „výborný“,
„velmi dobrý“, „dobrý“, „dostatečný“, „nedostatečný“.

6.3. Jakým způsobem předložit to, co je potřeba, příjemcům a
příjemkyním vašeho hodnocení

Možnost využít zjištění vyplývající z hodnocení závisí na typu hodnocení, tj. na okamžiku/fázi
projektu, v nichž se hodnocení provádí.

Největší šanci na zavedení změn přináší hodnocení ex-ante prováděné v době, kdy hodnocený
projekt ještě nebyl zahájen.
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KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY ZPRÁVY 

Nástroj 10. TABULKA HODNOCENÍ KVALITY ZPRÁVY

splňuje zpráva požadavky smlouvy? (je-li to relevantní)
poskytuje zpráva vyčerpávající odpovědi na zkoumané otázky?
popisuje zpráva podrobně záležitosti týkající se použité metodologie?
obsahuje zpráva závěry a doporučení?

1. Odpovídající rozsah a splnění informačních potřeb:

2. Jasnost, srozumitelnost: je jazyk zprávy přizpůsobený jejím příjemcům?

byla použita vhodná testovací metoda?

pomohly použité metody získat informace umožňující zodpovědět hodnoticí otázky?

 3. Adekvátnost použitých metod:

byly údaje shromážděny vhodným způsobem?

byla zaručena spolehlivost sběru údajů?

4. Spolehlivost dat:

Vyberte si vlastní škálu - číselnou/slovní: 

byla řádně provedena kvalitativní analýza údajů?
byla řádně provedena kvantitativní analýza údajů?
byla zjištění správně interpretována?
umožňují získaná zjištění odpovědět na zkoumané otázky?

5. Řádná analýza dat:

obsahuje zpráva logické a přiměřené závěry vyplývající z analýzy údajů?
jsou aplikace nestranné a nezatížené vlivem zúčastněných / zainteresovaných stran?

6. Spolehlivé a objektivní závěry:

jsou doporučení použitelná, přiměřená a podrobná?

zahrnují doporučení adresáty a datum implementace?

byla doporučení odsouhlasena s adresáty?

7. Užitečná doporučení:

obsahují přílohy veškeré nezbytné doplňující informace?
obsahují přílohy informace, které by měly být uvedeny v hlavní části zprávy?

8. Kvalita a rozsah příloh:

9. Ostatní záležitosti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Podle následujících kritérií je zpráva:

Vzhledem ke specifickým omezením hodnocení

(i.e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

je zpráva z hodnocení celkově hodnocena jako:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Autoři: Monika Bartosiewicz-Niziołek, Sławomir Nałęcz

Tento nástroj je součástí  Příručky pro hodnocení projektů zaměstnávání mladých lidí,
vytvořené v rámci projektu YOUTH IMPACT
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V případě hodnocení uprostřed projektového období je možnost využít doporučení k zavedení
konkrétních změn omezená, protože projekt již probíhá a jednotlivé kroky jsou postupně
realizovány. Nicméně některé prvky projektu je ještě možné změnit, např. za účelem lepšího
přizpůsobení probíhajících aktivit potřebám jejich beneficientů, zajištění dosažení
předpokládané úrovně plánovaných ukazatelů nebo jejich přizpůsobení změněným podmínkám
realizace projektu. 

Zjištění vyplývající z následného hodnocení ex-post vám pomohou pouze při plánování dalších
(stejných nebo podobných) projektů, protože hodnocený projekt byl již dokončen.

Pokud se zjištění plynoucí z hodnocení týkají problémů v oblasti organizace nebo řízení projektu,
můžete je využít v aktuální práci.

Distribuce zjištění plynoucích z hodnocení (nejčastěji ve formě závěrů a doporučení) mezi
zainteresovanými stranami je velmi důležitou etapou, neboť přispívá k lepšímu pochopení potřeby
změny, k posílení spolupráce, odhodlání a motivace k jednání a k získání podpory v tomto
procesu.

Sdílení zjištění plynoucích z hodnocení s dalšími lidmi/subjekty může prokázat vaši schopnost
sebereflexe, pokud jde o hodnotu a kvalitu vašich aktivit. Je známkou vaší připravenosti zapojit se
do diskuse o různých aspektech předmětu hodnocení, schopnosti posoudit jeho silné a slabé
stránky a touhy dále se rozvíjet a zlepšovat ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami.

V Nástroji 11 můžete shrnout způsoby šíření výsledků evaluace (formulář v příloze):
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