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Slovník pojmů: 

 

AP = akcelerační program  

Cíle projektu = cíle projektu Edison stanovené v projektové žádosti 

Cíle účasti = cíle každého podpořeného projektu, které budou stanoveny na začátku jeho účasti 

v AP Edison 

Dopad = dlouhodobá pozitivní společenská změna vzniklá působením projektu 

(synonymum impaktu) 

Koncept/podpořený projekt = jeden z deseti podpořených subjektů, který splňuje kritéria pro 

vstup do AP Edison 

Plán účasti = základní dokument sestavený a aktualizovaný u každého podpořeného projektu, 

který obsahuje cíle účasti v AP 

Sekundární cílová skupina projektu Edison = primární cílová skupina podpořeného 

konceptu/projektu 

Účastník = každá fyzická osoba, která obdrží podporu min. 40 hodin 
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1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

Název: Edison - akcelerátor pro sociální inovace 

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006251 

Anotace: V rámci projektu je vytvořen a v praxi otestován komplexní akcelerační program, který 

poskytuje významnou podporu realizátorům systémových sociálních inovací řešících sociální 

problémy jejich cílových skupin. Cílem akcelerátoru je zvýšení pravděpodobnosti úspěchu 

podpořených projektů. Jsou identifikovány vhodné koncepty v ČR i v zahraničí a následně 

všestranně podporovány realizační týmy s cílem zvyšování jejich ekonomického a sociálního 

impaktu. Součástí projektu je šíření dobré praxe. 

Celkové způsobilé výdaje: 18.918.502,80 Kč 

 

1.1. Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu Edison je posílení akceleračních a inkubačních kapacit v českém 

ekosystému sociálních inovací (SI). Současné kapacity jsou reálně schopné poskytnout spíše 

extenzivní podporu a to řádově max. desítkám projektů ročně. Projekt Edison vytvoří dodatečnou 

kapacitu 10 míst pro systémové SI. Tato kapacita bude spojena s přístupem k rozsáhlým a na 

míru připraveným akceleračním zdrojům po dobu 1 až 2 let.  Výsledkem posílených kapacit pak 

bude zvýšení sociálního a ekonomického impaktu 10 projektů zařazených do akceleračního 

programu (AP) Edison a stovek projektů v dalších AP, které budou moci z výstupů projektu Edison 

čerpat metodiky, dobrou praxi a kontakty. 

Projekt Edison má 3 cíle: 

1. Vytvoření a praktické otestování tematicky zaměřeného komplexního AP, které poskytne 

dostatečnou a dlouhodobou podporu realizátorům sociálních inovací řešícím sociální 

problémy svých cílových skupin. 

Výstup: 1x vytvořený a v praxi otestovaný tematicky zaměřený komplexní akcelerační program 

Nástroj pro ověření dosažení cíle: Souhrnná evaluační zpráva 

2. Zvýšení pravděpodobnosti úspěchu a ekonomické udržitelnosti inovativních projektů 

řešících sociální problémy: cílem programu je identifikace 10 nejperspektivnějších projektů 

z  celé ČR. Následovat bude testování a na míru připravená kvalifikovaná podpora jejich 

životaschopnosti ve smyslu zvyšování jejich ekonomického a sociálního impaktu a  to 

v  průměrném rozsahu 1.800 hodin na 1 projekt. 
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Výstup: Min. 5 otestovaných projektů, které úspěšně prošly akcelerátorem, tj. splnily cíle účasti. 

Ověřovací nástroj: 5 Sad informací o sociálním a ekonomickém impaktu úspěšných účastníků AP 

(vzejde z evaluace). 

3. Formulace a veřejné sdílení příkladů dobré praxe využitelné ostatními podporovateli SI 

v ČR (např. akcelerátory) nebo přímo realizátory SI 

Výstup: Metodika scoutingu projektů SI, Metodika akcelerace projektů SI, Odborný web 

o  akceleraci SI  

Ověřovací nástroj: Závěrečná zpráva o realizaci projektu: specifikace aktivního šíření výstupů 

mezi podporovatele a realizátory SI 

Evaluace je zaměřena na ověření dosažení výše uvedených cílů projektu. Klíčové aktivity 

směřující k naplnění těchto cílů jsou popsány v projektové žádosti a jejích přílohách. 

 

1.2. Cílové skupiny 

Níže uvedený text z projektové žádosti shrnuje tři primární cílové skupiny projektu Edison 

a  důvody jejich zařazení do projektu.  Následuje specifikace kritérií výběru účastníků do AP. 

Očekávaná konkrétní změna bude u každého účastníka AP stanovená individuálně a  to na 

základě odsouhlasených cílů jeho účasti v programu (viz také kapitola 3.2.). 

 

1.2.1. Cílová skupina “Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků” 

Pokud jde o velikost a strukturu CS "Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků", existuje v ČR 

v  současné době téměř 130 tis. neziskových organizací (NNO) a sociálních podniků (SP), které 

zaměstnávají cca 50-60 tis. osob. Více než 90 % z nich má charakter spolku. Z NNO a SP bude 

pocházet většina účastníků projektu Edison. Pro potřeby projektu je tato cílová skupina 

definována následovně: Jde o zaměstnance NNO a SP, kteří v době vstupu do projektu realizují 

nebo plánují realizovat projekty zaměřené na systémové sociální inovace, jejichž cílem je řešení 

sociálního problému jejich cílové skupiny (tyto skupiny jsou uvedeny v příloze Analýza CS).  Musí 

zároveň jít o projekty splňující výběrová kritéria definovaná v příloze Popis klíčových aktivit. 

Aktivně oslovíme min. 40 klíčových organizací z celé ČR s využitím našeho regionální zázemí v 

Praze, Brně a Ostravě; dalších min. 40 organizací se zúčastní akvizičních programů v  rámci KA 

2. Odhadujeme, že bagatelní podporu obdrží v rámci této CS min. 120 osob (především v rámci 

činností KA 2); nebagatelní podpora je určována pro všechny CS dohromady - viz Indikátory. 
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Důvod zapojení do projektu: NNO a SP jsou klíčovými realizátory systémových sociálních inovací 

v ČR. Silnou stránkou těchto subjektů je velmi často dlouhodobá zkušenost se zlepšováním 

situace jejich cílových skupin. Řešení potřeb těchto sekundárních cílových skupin je smyslem 

existence a misí NNO a SP a proto u jejich zaměstnanců lze očekávat silnou osobní motivaci a 

odbornost ve vztahu k jejich cílové skupině. 

Další informace viz projektová žádost 

Problémy a potřeby CS: Viz oddíl Popis problému v projektové žádosti a kapitoly 1.5. a 1.6. 

v  příloze Analýza cílové skupiny. Očekávané sekundární cílové skupiny projektu (klienti NNO 

v  rámci akcelerovaných projektů sociálních inovací) a očekávaný charakter podpořených 

sociálních inovací: viz kapitola 1.4.  v příloze Analýza cílové skupiny. 

 

1.2.2. Cílová skupina „Zaměstnavatelé“ 

Pokud jde o velikost a strukturu CS „Zaměstnavatelé“, existovalo v ČR k 31. 12. 2015 celkem 26 

104 společností s ručením omezeným (s.r.o.) a 849 akciových společností (a.s.).  Cílová skupina 

Zaměstnavatelé je pro potřeby projektu Edison definována jako podnikatelské subjekty, které jsou 

zároveň právnickými osobami s min. jedním zaměstnancem, které v době vstupu do projektu 

realizují nebo plánují realizovat či aktivně podporovat projekty zaměřené na systémové sociální 

inovace. Primárním cílem těchto jejich dílčích projektů musí být řešení sociálního problému 

konkrétní cílové skupiny uvedené v úvodu přílohy Analýza cílové skupiny. Pro potřeby projektu 

Edison je CS Zaměstnavatelé specifikována na subjekty, které sami sebe nedeklarují jako 

sociální podnik (takové subjekty spadají do cílové skupiny NNO a SP).  

Důvod zapojení do projektu: Firemní subjekty jsou potenciálně významnými aktéry v oblasti 

sociálních inovací. Jejich silnou stránkou je zaprvé dostupnost vlastních zdrojů flexibilně 

použitelných na inovační projekty (ať už vlastní či realizované ve spolupráci s partnerem, např. z 

neziskového sektoru) a zadruhé schopnost dosahovat vysoké provozní efektivity (kvalifikované 

týmy, funkční procesy, mezinárodní vazby apod.). Z hlediska zapojení firemních subjektů do 

projektu Edison nejsou tyto subjekty pouze možnými realizátory/nositeli sociálních inovací, ale 

často také klíčovými partnery a podporovateli ostatních organizací a týmů při realizaci jejich 

konceptů.  

Další informace viz projektová žádost 

Problémy a potřeby CS: Viz oddíl Popis problému v projektové žádosti a kapitoly 2.5. a 2.6. 

v  příloze Analýza cílové skupiny. Očekávané sekundární cílové skupiny projektu (beneficienti 

firemních subjektů v rámci akcelerovaných projektů sociálních inovací) a očekávaný charakter 

podpořených sociálních inovací: viz kapitola 2.4.  v příloze Analýza CS. 
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1.2.3. Cílová skupina „Veřejnost“ 

Cílová skupina „veřejnost“ je pro potřeby projektu Edison definována jako občané z celé ČR, kteří 

realizují nebo plánují realizovat projekt zahrnující sociální inovaci, jejímž cílem je řešení soc. 

problému jedné z CS uvedených v úvodu přílohy Analýza CS. Do této skupiny jsou zařazeny 

všechny osoby, které v době vstupu do projektu nerealizují projekt jako zaměstnanci NNO či 

sociálního podniku (viz CS Zaměstnanci NNO/ SP) ani v rámci firemního subjektu, jehož definice 

je uvedena pod CS Zaměstnavatelé. Pokud jde o velikost cílové skupiny veřejnost, patří do ní 

teoreticky všichni občané od 15 let věku (tj. 8,93 mil. osob).  

V příloze Analýza CS cílovou skupinu „veřejnost“ nazýváme pro kontext projektu Edison 

přesnějším termínem „malé začínající týmy“. Pojem „týmy“ reflektuje předpoklad, že 

akceleračního programu Edison se nebudou moci účastnit jednotlivci, ale pouze týmy lidí, které 

budou schopny garantovat dostatečnou lidskou kapacitu pro práci na inovačním projektu. 

Důvod zapojení do projektu: Z našich zkušeností z ČR i ze zkušeností nám obdobných 

podporovatelů SI v zahraničí vyplývá, že malé začínající týmy mají vysokou šanci na úspěšnou 

realizaci svých projektů. Důvodem bývá především vysoká motivovanost daným tématem (často 

osobní zaangažovanost), schopnost rozvíjet projekt flexibilně a rychle dle aktuálních potřeb bez 

omezení vyplývajících z již existující organizace a často také odbornost a profesní zkušenost 

z  předchozí pracovní kariéry. 

Další informace viz projektová žádost 

Problémy a potřeby CS: Viz oddíl Popis problému v projektové žádosti a kapitoly 3.5. a 3.6. 

v  příloze Analýza cílové skupiny. Očekávané sekundární cílové skupiny projektu (klienti malých 

začínajících týmů v rámci akcelerovaných projektů sociálních inovací) a oček. charakter 

podpořených sociálních inovací: viz kapitola 3.4.  v příloze Analýza cílové skupiny. 

 

1.2.4. Kritéria výběru účastníků 

Kritéria a podmínky výběru účastníků inkubátoru jsou upřesněna příloze projektové žádosti Popis 

klíčových aktivit (oddíl „Kritéria pro výběr projektů do akceleračního programu”). Sekundární 

cílová skupina je zohledněna v rámci prvního kritéria, které specifikuje klienty podpořených 

organizací. Jedná se o následujících sedm kritérií a podmínek:  

1) Projekt řeší sociální problémy: Projekt se snaží odstranit příčiny nebo zmírnit důsledky 

sociálních problémů některé z následujících cílových skupin definovaných v příloze č. 2 výzvy 

OPZ č. 03_15_124: 
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● osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku 

● uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 

● osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou 

(detailnější specifikace podskupin této CS viz příloha číslo 2 výzvy OPZ č. 03_15_124) 

● osoby pečující o malé děti 

● osoby pečující o jiné závislé osoby 

● uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání 

● popř. další cílové skupiny na základě konzultace s poskytovatelem dotace 

 

2) Projekt je inovativní: Podstata projektu nebo jeho plánovaný rozsah jsou inovativní - tzn. 

přináší kvalitativní a/nebo kvantitativní zlepšení oproti stávajícímu stavu. Autoři projektu jsou 

schopni tuto změnu dobře obhájit na základě teorie změny a řetězce dopadu. 

3) Projekt je škálovatelný /systémový: Projekt má potenciál a ambici škálování na krajskou 

(několik lokalit) nebo celorepublikovou (několik lokalit ve více krajích) úroveň. 

4) Projekt má potenciál být ekonomicky udržitelný: Projekt může být ve své provozní fázi 

buď dlouhodobě financovatelný většinově ze soukromých zdrojů (podnikání, fundraising od 

jednotlivců/firem apod.) nebo může být dlouhodobě financován veřejnými zdroji na základě 

prokazatelné úspory pro veřejné rozpočty.  

5) Benefity projektu jsou měřitelné: Koncept musí dosahovat měřitelné výsledky - tj. musí 

obsahovat buď přímou práci s cílovou skupinou a/nebo přímé působení na legislativní proces 

či potenciální zákazníky z veřejného či soukromého sektoru.  

6) Realizační tým má dostatečné kapacity: Projekt je realizován týmem/organizací 

s  dostatečnými odbornými a lidskými kapacitami – projekt není záležitostí jedné osoby 

a  zároveň organizace se zaváže na realizaci projektu vyhradit potřebné časové, odborné, 

popř. jiné kapacity. 

7) Projekt je v pokročilé fázi: Projekt má z větší části ukončenou fázi formulace konceptu 

(ideation/modeling) a v rámci akceleračního programu Edison bude pracovat na uvedení do 

praxe (start up) nebo na zvětšení rozsahu (scaling). 

U zájemců o vstup do inkubátoru bude sledována míra naplnění uvedených kritérií (s výjimkou 

podmínky způsobilé sekundární cílové skupiny – viz bod 1). Obecně budou do AP vybrány 
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projekty, které (a) úhrnem nejlépe naplňující naplňují uvedené podmínky a kritéria a (b) nemají 

významný nedostatek ani v jednom z těchto kritérií.  
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2. TEORIE ZMĚNY 

V této části bude textově i graficky představena teorie změny. Jako nejvhodnější metoda pro 

zobrazení teorie změny projektu Edison se ukázal být tzv. strom problémů a strom řešení. 

Teorie změny je podložená stejnou evidencí, o kterou je opřena projektová žádost – tedy 

několikaletou zkušeností realizátora s akceleračními programy a dostupnými studiemi týkajícími 

se českého ekosystému sociálních inovací. 

V první podkapitole je nejprve představen kontext a rozebrán klíčový problém, na který je 

intervence zacílena. V druhé podkapitole je pak blíže rozebráno vlastní řešení.  

 

2.1. Analýza problému a výchozího stavu 

Projekt Edison řeší klíčový problém, kterým je nedostatečné využívání potenciálu realizátorů 

sociálních inovací (SI) a z toho plynoucí důsledky: nedostatečný ekonomický a sociální 

impakt jejich aktivit (úroveň projektů) a nedostatečné kompetence pro realizaci SI (úroveň 

účastníků). 

Tento jev je výsledkem dvou vzájemně souvisejících problémů: zaprvé na straně realizátorů SI 

v podobě nedostatečných zdrojů a nevhodné kultury i metod a zadruhé na straně ekosystému 

v podobě nedostatečně rozvinutých kapacit pro podporu SI v ČR. 
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Výchozí stav zachycuje schéma stromu problému: 

 

Poznámky ke schématu 

Schéma reflektuje skutečnost, že výše popsaná situace má kruhový charakter, kdy příčiny mohou 

být důsledky a naopak – např. realizátoři SI mají nedostatečné dovednosti a  kompetence, z čeho 

plyne omezený dopad jejich projektu, což má za důsledek opět nízké kompetence a nedostatečné 

znalosti. 

Vedle uvedených příčin působí také další příčiny (např. legislativní), které spadají mimo vliv 

projektu a proto nejsou do schématu zaneseny.   

Úroveň projektů zahrnuje celé organizace a týmy podpořené AP (10 projektů). Úroveň účastníků 

se zaměřuje na jednotlivé osoby, které v rámci AP získají podporu (min. 3 osoby za projekt). 

Příčiny problému 

1. Dílčí problém Omezení na straně realizátorů SI obsahuje dvě hlavní příčiny: 

(1) Nedostatečné schopnosti zajistit vhodné financování (faktory vnějšího prostředí), kdy se 

jedná především o nestabilní provozní financování NNO a SP z veřejných zdrojů (oblast 

financování je dlouhodobě nejslabší ze sedmi hodnocených témat Indexu udržitelného rozvoje 

občanského sektoru v ČR; v českém neziskovém sektoru jsou nižší mzdy oproti průměru ČR). 
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(2) Chybějící zkušenosti a znalosti (faktory vnitřní), mezi nimiž je klíčová chybějící zkušenost 

s efektivními projekty realizace sociálních inovací. Nedostatečná zkušenost s komplexními 

projekty a neznalost vhodných metod u cílové skupiny vede k opakované realizaci zaběhlých, ale 

z hlediska dopadu neefektivních aktivit. 

2. Nedostatky na straně ekosystému jsou způsobeny: 

(1) Chybějící sítí expertů a mentorů, protože účinná podpora rozjezdu sociálních inovací 

s  významným impaktem vyžaduje značné lidské zdroje v podobě zapojení kvalifikovaných 

odborníků z různých oborů i kvalitní projektové řízení a to po dostatečně dlouhou dobu nutnou 

k  otestování inovace. Podporovatelé SI však nedisponují dostatečnými financemi, aby byli 

schopni zajistit takové odborníky v potřebném rozsahu. Účastníci jejich programů proto dostávají 

spíše základní mentorské vedení a dílčí expertní podporu. 

(2) Nedostatky v oblasti identifikace a přípravy vhodných konceptů. V ČR zatím chybí 

metodika pro scouting (identifikaci inovačních příležitostí/konceptů) a pro akceleraci komplexních 

inovačních projektů, která by byla založena na dostatečném počtu podpořených projektů. Chybí 

zejména praxí testované metody pro škálování SI, prosazování systémových změn, zapojení 

expertů a měření impaktu. V důsledku absence otestovaných metod pro české prostředí jsou 

metody podpory spíše jednoduché, což vede k nižšímu sociálnímu a  ekonomickému dopadu 

inovací (nízká znalostí náročnost, obtížná škálovatelnost a udržitelnost). 

 

2.2. Intervence, očekávané výsledky a dopady 

Logika intervence 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.1. tohoto dokumentu, hlavním cílem projektu Edison je posílení 

akceleračních a inkubačních kapacit v českém ekosystému sociálních inovací (SI). Toto 

posílení má vést k lepšímu využívání potenciálu SI v ČR.  

V průběhu projektu budou řešeny čtyři klíčové aktivity. Dvě z aktivit jsou více zaměřené na 

zlepšení českého ekosystému SI. Jedná se o KA2 (scouting konceptů) a KA3 (vytvoření sítě 

expertů a mentorů). Nicméně jejich výstupy se prolínají také s formulací dobré praxe (vznikne 

metodika scoutingu) a mají přímou vazbu na zbylé dvě aktivity – akceleraci vybraných deseti 

projektů (KA4) a podpora jejich získávání investičních prostředků (KA5). Tyto dvě aktivity se více 

zaměřují na zvýšení pravděpodobnosti úspěchu konkrétních projektů, ale i z nich budou plynout 

praktické závěry využitelné v českém ekosystému sociálních inovací (metodika akcelerace). 

Podrobnější popis klíčových aktivit zahrnuje projektová žádost.  
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Očekávaným výsledkem AP Edison je zvýšení sociálního a ekonomického dopadu 

konkrétních projektů a posílení kompetencí účastníků. Sociální dopad představuje společenský 

přínos a benefity pro cílové skupiny podpořených projektů (tj. pro sekundární cílové skupiny 

projektu Edison). Ekonomickým dopadem je myšlena především lepší ekonomická udržitelnost a 

finanční nezávislost. Předpokládáme, že samotné dosažení vyššího sociálního a ekonomického 

dopadu (v podobě realizovaných benefitů pro cílovou skupinu podpořeného projektu a v podobě 

realizované vyšší ekonomické udržitelnosti) nastane ve střednědobém horizontu, tj. obvykle 

v řádu několika měsíců až let po skončení účasti akceleračního programu – v závislosti na 

charakteru a cílech konkrétního projektu.   

Očekávaným dopadem AP Edison je pak šíření dobré praxe, které povede ke zvýšení efektivity, 

škálovatelnosti a udržitelnosti SI realizovaných v ČR.  
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Tuto logiku zachycuje schéma stromu řešení: 

 

  

Poznámky ke schématu 

Schéma je rozpracováno především z perspektivy cíle 2 (viz cíle projektu). Evaluace se zaměří 

především na zvýrazněné oblasti, přičemž klíčová bude oblast výsledků AP (viz Evaluace 

výsledků projektu). Cíl 1 je zaměřen na vytvoření a otestování AP a cíl 3 spočívá v oblasti aktivit 

a jejich cílů a výstupů. Provázanost těchto cílů s evaluačními otázkami je dále rozvedena 

v kapitole Evaluace projektu.  

Ze schématu lze dobře vysledovat míru kontroly, kterou realizátoři AP mají nad jednotlivými 

oblastmi intervence. Obecně lze říci, že směrem nahoru míra vlivu a kontroly klesá. Nejvyšší je 

v případě aktivit a jejich výstupů. V případě výsledků AP je kontrola nižší, protože ji ovlivňuje větší 

počet dalších faktorů.  Konečně oblast dopadu, která představuje určitou změnu celého prostředí, 

se vyznačuje nejmenší mírou kontroly ze strany projektu Edison. 
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Očekávané změny v důsledku intervence 

1. Významné zlepšení kapacit inovačního ekosystému: Dojde ke zvýšení kapacit inovačního 

ekosystému s potenciálem dalšího rozvoje i po skončení projektu (viz specifikace udržitelnosti 

v  příloze Odborné kapacity aktérů). Kapacity budou použity na empowerment realizátorů soc. 

inovací (SI) řešících soc. problémy. Viz výše uvedený vznik sítě expertů/mentorů a metodiky 

scoutingu. 

2. Pozitivní impakt na cílové skupiny podpořených projektů (sekundární CS), tj. osoby čelící 

sociálnímu problému řešenému konceptem: Vzhledem k podmínce škálovatelnosti konceptů 

přijatých do akcelerátoru očekáváme ve střednědobém horizontu min. regionální, ale zpravidla 

celorepublikový dopad podpořených projektů, které úspěšně dokončí účast v AP. 

3. Zlepšení know-how desítek podporovatelů a realizátorů sociálních inovací v ČR: Praktické 

zkušenosti z AP Edison přispějí ke zkvalitnění znalostí v ekosystému SI a podpoří jeho schopnost 

podpor. posun projektů SI k vyšší znalostní náročnosti inovací, lepšímu síťování, a realizaci 

systémových změn. Viz dopad ve stromu řešení.  

Inovativnost intervence 

Oproti stávajícím řešení vykazuje projekt Edison několik inovativních rysů: 

1. Aktivní scouting konceptů v ČR i v zahraničí místo pasivního očekávání přihlášek do 

akcelerátoru 

2. Koncentrace značných lidských zdrojů do akcelerace věcně definovaných projektů (viz síť 

expertů a mentorů, každý tým obdrží garanta akcelerace) 

3. Důraz na síťování mezi subjekty různých sektorů při realizaci SI (multidisciplinarita) 

4. Důraz na měření impaktu již od počátku akcelerace projektů propojený s aktivitami 

zaměřenými na získávání investičních zdrojů a s důrazem na ekonomickou udržitelnost 

5. Využívání znalostí a kontaktů mezinárodní sítě Impact Hub 
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3. EVALUACE PROJEKTU 

Evaluační design projektu Edison je založen na potřebě odlišit při hodnocení inovativních projektů 

úspěšnost jejich realizace na jedné straně a úspěšnost zvolené teorie změny na straně druhé. 

Metodický podklad pro tento přístup viz str. 8 v dokumentu „Základní pojmy k tvorbě a  realizaci 

evaluačního plánu“ (MPSV, 2014). Evaluace projektu Edison respektuje tento požadavek a 

provazuje ho s cíli projektu. 

Projekt Edison má tři cíle specifikované v projektové žádosti. Níže je uveden navrhovaný přístup 

k evaluaci jejich naplňování.  

Cíl 1:  Vytvoření a praktické otestování tematicky zaměřeného komplexního AP, který 

poskytne dostatečnou a dlouhodobou podporu realizátorům sociálních inovací řešícím 

sociální problémy svých cílových skupin.  

Cíl 3: Formulace a veřejné sdílení příkladů dobré praxe využitelné ostatními podporovateli 

SI v ČR (např. akcelerátory) nebo přímo realizátory SI.  

Naplňování výše uvedených dvou cílů bude hodnoceno v rámci zodpovězení první ze dvou 

hlavních evaluačních otázek projektu, tj.:  „Naplnil projekt plánované požadavky na 

rozsah  i  kvalitu aktivit a výstupů?“ Pomocí této evaluační otázky je hodnoceno, zda byl 

projekt správně realizován a zda jsou jeho výstupy dostatečně kvalitní. Jejím smyslem je nejprve 

zjistit, zda byly vytvořeny podmínky pro následné dosahování vyššího sociálního 

a  ekonomického impaktu účastníků AP (v souladu s teorií změny, na které je projekt Edison 

založen). Tato část evaluace je nazvána Evaluace realizace projektu a je blíže popsána 

v  následující podkapitole 3.1. 

Cíl 2: Zvýšení pravděpodobnosti úspěchu a ekonomické udržitelnosti inovativních 

projektů řešících sociální problémy.  

Naplňování tohoto cíle bude hodnoceno v rámci zodpovězení druhé ze dvou hlavních evaluačních 

otázek projektu, tj.: „Jak velký vliv měl akcelerační program na sociální a  ekonomický 

dopad podpořených projektů?“ Smyslem této hlavní evaluační otázky je zjistit, jaký existuje 

kauzální vztah mezi realizovanou intervencí a schopností dosahovat dopad podpořených 

projektů a na straně účastníků AP Edison. Pomocí této evaluační otázky je hodnoceno, zda 

projekt dosáhl zamýšlených výsledků, tj. zda je úspěšná teorie změny, na které byla intervence 

založena. Naplnění Cíle 2 bude hodnoceno zaprvé podle dosaženého pokroku v akcelerovaných 

projektech, k němuž došlo díky účasti v AP a za druhé podle přínosu AP pro jeho účastníky. 

Tato část evaluace je nazvána Evaluace výsledků projektu a je blíže popsána v podkapitole 

3.2. 
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3.1. Evaluace realizace projektu 

Evaluace realizace projektu se skládá ze sledování a vyhodnocování aktivit a výstupů čtyř 

klíčových intervencí (aktivity KA 2 až KA 5) a následného šíření dobré praxe.  

Tato část evaluace bude zodpovídat první ze dvou hlavních evaluačních otázek:  

Naplnil projekt plánované požadavky na rozsah i kvalitu aktivit a výstupů? 

Za účelem zodpovězení této otázky mohou být analyzovány následující dvě oblasti: 

1. Klíčové charakteristiky popisující naplnění cíle dané klíčové aktivity 

2. Vhodnost a kvalita metod použitých pro naplnění cíle dané klíčové aktivity 

Analýza uvedených oblastí využívá jak kvalitativní data (např. poznatky získané ze 

strukturovaných rozhovorů), tak kvantitativní data popisující rozsah realizovaných aktivit 

a  dosažených výstupů. 

Pokud jde o projektový Cíl 1, evaluace se zaměří na jednotlivé oblasti definované cíli a výstupy 

klíčových aktivit projektu (v souladu s projektovou žádostí). Pokud jde o projektový Cíl 3, evaluace 

se zaměří na sdílení příkladů dobré praxe využitelné ostatními hráči v rámci ekosystému 

sociálních inovací v ČR (podporovatelé a realizátoři SI, akcelerátory). 

Evaluace klíčových aktivit i šíření dobré praxe jsou specifikovány v následujících podkapitolách. 

U každé klíčové aktivity je formulován předmět evaluace, dílčí evaluační otázka a plánované 

zjišťované skutečnosti (např. možná témata strukturovaných rozhovorů s respondenty). 

Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 

 

3.1.1. KA 2: Scouting konceptů 

Předmětem evaluace je naplnění cíle klíčové aktivity 2, kterým je identifikovat a připravit vhodné 

koncepty (projekty) primární cílové skupiny pro akceleraci v KA 4. Z toho vyplývá dílčí evaluační 

otázka pro KA 2: Byl scouting proveden v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu?  

1. Naplnění cíle: míra naplnění výběrových kritérií u projektů zařazených do 

akceleračního programu v KA 4 

2. Vhodnost a kvalita metod: Význam použitých postupů a nástrojů (akviziční 

programy, zahraniční cesty, schůzky s klíčovými hráči v ČR apod.) pro získání kvalitních 

projektů do akceleračního programu  
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Výše uvedená dílčí evaluační otázka bude zodpovězena na základě vyhodnocení informací 

z  interní evidence o realizaci klíčové aktivity a na základě analýzy strukturovaných rozhovorů. 

Respondenty strukturovaných rozhovorů budou klíčoví členové projektového týmu odpovědní 

za realizaci KA 2.  

Podklady z interní evidence budou zahrnovat především: 

- Údaje o počtu a obsahu setkání a dalších forem komunikace s potenciálními účastníky 

KA 4 

- Údaje o dalších scoutingových aktivitách, např. zahraničních cestách 

- Zpracování hodnotících formulářů projektů vybraných do KA 4 (míra naplnění hodnotících 

kritérií) 

- Podklady pro metodiku scoutingu 

Strukturované rozhovory se členy projektového týmu budou zodpovídat otázky, jejichž 

příklady jsou zde uvedeny. Komplexní výčet takových otázek bude stanoven na základě 

evaluační praxe. 

- Jaké z použitých metod scoutingu se ukázaly jako nejvhodnější? 

- Jsou stanovená kritéria výběru účastníků vhodně nastavená?  

- Co bylo nejčastější a nejvýznamnější překážkou účasti u zájemců o vstup do 

akceleračního programu? 

 

Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 

 

3.1.2. KA 3: Vytvoření sítě expertů a mentorů 

Předmětem evaluace je naplnění cíle klíčové aktivity 3, kterým je vytvořit a udržet síť kvalitních 

mentorů a expertů ochotných podpořit rozvoj systémových sociálních inovací. Z toho vyplývá dílčí 

evaluační otázka pro KA 3: Došlo k vytvoření sítě mentorů a expertů v dostatečné kvalitě a 

dostatečném rozsahu?  

1. Naplnění cíle: schopnost sítě mentorů a expertů pokrýt potřeby účastníků AP 

z hlediska rozsahu (dostatek lidských zdrojů a jejich časových kapacit) a obsahu 

(zaměření a úroveň odborných znalostí a zkušeností) 
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2. Vhodnost a kvalita metod: význam použitých postupů a nástrojů (využití sítě Impact 

Hub, využití doporučení od stávajících kontaktů apod.) pro vytvoření kvalitní sítě mentorů 

a expertů 

Výše uvedená dílčí evaluační otázka bude zodpovězena na základě vyhodnocení informací 

z  interní evidence k realizaci klíčové aktivity a na základě analýzy strukturovaných rozhovorů. 

Respondenty strukturovaných rozhovorů budou klíčoví členové projektového týmu odpovědní 

za realizaci KA 3 a zapojení experti/mentoři.  Do dotazování v rámci této aktivity nebudou 

zapojeni přímo účastníci. Ve spolupráci s nimi bude však stanoveno, jakého experta a s jakou 

kapacitou potřebují. Evaluace bude poté hodnotit, zda v síti takový odborník byl nebo musel být 

do sítě doplněn a zda se to povedlo. Na vlastní přínos spolupráce účastníků a expertů/mentorů 

se evaluace zaměřuje v rámci podkapitoly 3.1.3., tj. v rámci evaluace KA 4. 

Podklady z interní evidence budou zahrnovat především: 

- Údaje o postupech při budování sítě expertů a mentorů 

- Počet mentorů/expertů připravených pro podporu konceptů a jejich odbornost 

a zkušenosti 

- Počet reálně zapojených mentorů/expertů 

- Podklady k oddílu Praktické metodiky akcelerace projektů SI, který je zaměřený na 

budování sítě expertů a mentorů 

 

Strukturované rozhovory budou zodpovídat otázky, jejichž příklady jsou zde uvedeny. 

Komplexní výčet takových otázek bude stanoven na základě evaluační praxe. 

(a) Rozhovory se členy projektového týmu 

- Jaké metody a postupy pro vytváření sítě mentorů a expertů se ukázaly jako 

nejvhodnější? 

- Byli mentoři a experti dostatečně motivovaní pro působení v síti? 

- Jak efektivně probíhalo doplňování chybějících zkušeností a znalostí do sítě 

expertů a mentorů? 

- V kolika případech se podařilo najít odpovídajícího mentora/experta? 

(b) Rozhovory se zapojenými mentory a experty 
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- Byla ze strany projektového týmu poskytnuta dostatečná podpora (vč. vyjasnění 

očekávání, nutné administrativy, průběžné komunikace apod.)? 

- Jaké jsou hlavní motivace mentorů/expertů pro působení setrvání v síti? 

Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 

 

3.1.3. KA 4: Akcelerace konceptů 

Předmětem evaluace je vhodnost a kvalita metod použitých v rámci AP za účelem naplnění cíle 

klíčové aktivity 4, tj. za účelem maximalizace sociálního a ekonomického dopadu akcelerovaných 

projektů. Je hodnoceno, zda vytvořený AP nabídl účastníkům kvalitní obsah. Oproti tomu 

naplnění vlastního cíle KA 4 je předmětem evaluace výsledků projektu (viz kapitola 3.2). Z toho 

vyplývá dílčí evaluační otázka pro KA 4: Byla provedena akcelerace konceptů v  dostatečné 

kvalitě a dostatečném rozsahu?  

Vhodnost a kvalita metod: Vhodnost výběru projektů; provedení metod a postupů 

v rámci činností 4.2 až 4.4 ve vztahu k naplnění cílů účasti konkrétních projektů v AP 

(odborné studie, workshopy, podpora od projektového manažera, podpora 

expertů/mentorů apod.). U realizace KA4 se evaluace zaměřuje na hodnocení kvality 

použitých metod a zapojených osob (nositelů metod).  

Výše uvedená dílčí evaluační otázka bude zodpovězena na základě vyhodnocení informací 

z  interní evidence k realizaci klíčové aktivity a na základě analýzy strukturovaných rozhovorů. 

Respondenty strukturovaných rozhovorů budou klíčoví členové projektového týmu odpovědní 

za realizaci KA 4, zapojení experti/mentoři, účastníci AP a ostatní subjekty. 

Podklady z interní evidence budou zahrnovat především: 

- Plány účasti týmů vstupujících do AP vč. příloh aktualizujících tyto plány 

- Informace o metodách akcelerace (konzultace, workshopy, schůzky) 

- Údaje o týmech, které úspěšně absolvovaly AP 

- Údaje o osobách, které získaly podporu více než 40 hodin 

- Podklady k oddílu Praktické metodiky akcelerace projektů SI, který je zaměřený na 

akcelerační aktivity 
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Strukturované rozhovory budou zodpovídat otázky, jejichž příklady jsou zde uvedeny. 

Komplexní výčet takových otázek bude stanoven na základě evaluační praxe. 

a) Rozhovory se členy projektového týmu 

- Dařilo se pomocí nabídnutých metod realizovat Plány účasti? 

- Bylo časové rozvržení akcelerátoru vhodně nastavené? 

- Co bylo důvodem ukončení účasti projektů před naplněním Plánu účasti? 

b) Rozhovory s experty/mentory 

- Které metody spolupráce s účastníky se ukázaly být nejvíce/nejméně užitečné? 

- Do jaké míry byly odborné kapacity mentorů a expertů v souladu s potřebami 

konkrétních projektů? 

- Byl čas věnovaný projektu mentory/experty dostatečný z hlediska potřeb projektu? 

c) Rozhovory s účastníky AP 

- Bylo časové rozvržení akcelerátoru vhodně nastavené? (délka akcelerace, brány, 

aktualizace Plánů účasti apod.) 

- Byly požadavky kladené na účastníky adekvátní? 

- Dařilo se pomocí nabídnutých metod realizovat Plány účasti? 

d) Rozhovory s dalšími subjekty (např. konzultace mimo síť expertů/mentorů) 

- Bylo propojení na další subjekty oboustranně přínosné? 

Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 

 

3.1.4. KA 5: Podpora získávání investičních prostředků 

Předmětem evaluace je naplnění cíle klíčové aktivity 5, kterým je otestování možností získání 

vhodného financování ze soukromých zdrojů pro účastníky AP. Z toho vyplývá dílčí evaluační 

otázka pro KA 5: Proběhla podpora získávání investičních prostředků v dostatečné kvalitě 

a dostatečném rozsahu? 

Vhodnost a kvalita metod: Vhodnost a kompletnost vytvořených výstupů 

a realizovaných aktivit v této oblasti v návaznosti na potřeby a cíle účastníků AP. Toto 
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posouzení bude provedeno pro 4 projekty, u kterých budou v rámci účasti v AP vytvořeny 

všechny následující výstupy: Návrhy optimální struktury financování, Poptávky po 

finančních zdrojích zaměřené na konkrétní typ poskytovatele financí a Metodiky měření 

impaktu účastníka. 

Výše uvedená dílčí evaluační otázka bude zodpovězena na základě vyhodnocení informací 

z  interní evidence o realizaci klíčové aktivity a na základě analýzy strukturovaných rozhovorů. 

Respondenty strukturovaných rozhovorů budou klíčoví členové projektového týmu odpovědní 

za realizaci KA 5, zapojení experti/mentoři, účastníci AP a ostatní subjekty. 

Podklady z interní evidence budou zahrnovat především: 

- Plány účasti týmů vstupujících do AP 

- Čtyři návrhy optimální struktury financování 

- Informace o podkladech vytvořených na podporu získávání prostředků 

- Informace o školení a výstupech v oblasti měření impaktu 

- Poklady k oddílu Praktické metodiky akcelerace projektů SI, který je zaměřený na 

získávání investičních prostředků a měření impaktu 

 

Strukturované rozhovory budou zodpovídat otázky, jejichž příklady jsou zde uvedeny. 

Komplexní výčet takových otázek bude stanoven na základě evaluační praxe. 

a) Rozhovory se členy projektového týmu 

- Do jaké míry se podařilo najít mezi účastníky vhodné adepty s potřebou 

významných soukromých finančních zdrojů? 

- Podařilo se nabídkou metod/aktivit vhodně pokrýt investiční potřeby projektů? 

- U kolika účastníků se podařilo otestovat metodiku měření impaktu? Jaké byly 

hlavní překážky? 

b) Rozhovory s experty/mentory 

- Které metody spolupráce s účastníky se ukázaly být nejvíce/nejméně užitečné? 

- Do jaké míry byly odborné kapacity mentorů a expertů v souladu s potřebami 

konkrétních projektů? 
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c) Rozhovory s účastníky AP 

- Podařilo se nabídkou metod/aktivit vhodně pokrýt potřeby a cíle projektů? 

- Které metody podporující získávání investičních zdrojů se ukázaly být 

nejvíce/nejméně užitečné? 

- Byla asistence s plánováním měření impaktu v dostatečné kvalitě a rozsahu? 

d) Rozhovory s dalšími subjekty (např. investory) 

- Do jaké míry se podařilo projektům vytvořit kvalitní investiční poptávku? 

Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 

 

3.1.5. Šíření výstupů 

Předmětem evaluace je šíření poznatků získaných v průběhu realizace projektu Edison směrem 

k relevantním hráčům na poli sociálních inovací (viz Cíl 3 projektu). Tato část evaluace se přímo 

neváže ke konkrétní klíčové aktivitě. Dílčí evaluační otázka zní: Proběhlo šíření výstupu 

v dostatečném rozsahu? 

Vhodnost metod: význam použitých postupů a nástrojů pro šíření výstupu. 

Výše uvedená dílčí evaluační otázka bude zodpovězena na základě vyhodnocení informací 

z  interní evidence o realizaci klíčové aktivity a na základě analýzy strukturovaných rozhovorů. 

Respondenty strukturovaných rozhovorů bude klíčový člen projektového týmu odpovědný za 

šíření výstupů.  

Data z interní evidence budou zahrnovat především: 

- Návštěvnost vytvořeného webu 

- Informace o akcích, kde byly výstupy AP a informace o projektech prezentovány 

- Informace o přímém předávání poznatků relevantním hráčům 

 

Strukturované rozhovory se členy projektového týmu budou zodpovídat otázky, jejichž 

příklady jsou zde uvedeny. Komplexní výčet takových otázek bude stanoven na základě 

evaluační praxe. 
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- Jaké metody byly použity k šíření vytvořených kapacit a výstupů projektu? 

- Kolik relevantních hráčů dostalo přímo informaci o vytvořených kapacitách 

a  výstupech? (např. realizátoři jiných AP, nositelé sociálních inovací) 

- Kolika lidem byly poznatky, popř. výstupy projektu nepřímo zpřístupněny? 

(internetová fóra, mailinglisty, akce apod.) 

Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 
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3.2. Evaluace výsledků projektu 

Tato část evaluace bude zodpovídat druhou ze dvou hlavních evaluačních otázek:  

Jak velký vliv měl akcelerační program na sociální a ekonomický impakt podpořených 

projektů? 

Výsledky projektu Edison budou vyhodnocovány v návaznosti na naplňování stanovených cílů 

účasti jednotlivých podpořených projektů v akceleračním programu (KA 4 a KA 5). Při vstupu do 

AP vypracuje každý podpořený projekt za podpory realizačního týmu projektu Edison dokument 

nazvaný Plán účasti. V něm budou definovány cíle účasti projektu v AP zaprvé pro pokrok 

v akcelerovaných projektech a za druhé pro jednotlivé účastníky z daného týmu. Způsoby 

stanovení cílů a sledování jejich naplňování jsou pro obě roviny specifikovány v  následujícím 

textu. 

Rozdělení cílů účasti v AP vč. hypotetického příkladu: 

Hlavní cíl účasti 

Příklad: Vytvořit 

a  zaběhnout zastřešující 

organizaci  sjednocující 

poskytovatele domácí 

hospicové péče 

Dílčí cíl(e) pro sociální dopad (úroveň projektů) 

Příklad: Platforma stanoví standard péče, který bude v jednotlivých 

zařízeních aplikován pomocí systematického vzdělávání personálu 

Dílčí cíl(e) pro ekonomický dopad (úroveň projektů) 

Příklad: Platforma se stane ekonomicky stabilní a udržitelnou 

a  zároveň začne pracovat zvýšení ekonomické stability svých členů 

 

Dílčí cíl na úrovni účastníků: Zlepšit kompetence členů realizačního 

týmu za účelem dosahování většího dopadu 

Jak je uvedeno v projektové žádosti, naplňování Plánů účasti, tj. dílčích cílů aktuálně zapojených 

projektů do AP, bude vyhodnocováno na pravidelných branách každých šest týdnů. Cíle i metody 

k jejich dosažení uvedené v Plánu účasti se mohou za podmínky řádného odůvodnění měnit 

nebo být upřesňovány/upravovány. Tyto změny budou dokumentovány formou číslovaných 

příloh Plánů účasti. Změny cílů a metod budou při evaluaci brány v úvahu. 

Hodnocení dopadu na úrovni účastníků i projektů bude mít dvě základní fáze: 

● Fáze 1 – Zjištění stavu na počátku a na konci účasti v AP: 

(a) Sociálního a ekonomického dopadu daného projektu  
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(b) Kompetencí účastníků z daného projektu 

Na počátku vstupu do AP bude ve spolupráci se zástupci každého projektu 

definován výchozí a cílový stav – a to vždy v návaznosti na konkrétní cíle účasti 

projektu v AP a na jeho řetězec dopadu. Na konci účasti projektu v AP bude zjištěn 

dosažený stav. Díky porovnání výchozího a dosaženého stavu bude stanoveno 

dosažené zlepšení. 

Pozn.: sledování kompetencí účastníků i impaktu projektu bude probíhat 

průběžně. 

 

● Fáze 2 – Stanovení míry vlivu účasti konkrétního projektu v AP na zlepšení 

kompetencí účastníků a na sociální a ekonomický impakt, tj. prokázání kauzality.   

Dojde k identifikaci příčin dosaženého zlepšení. Bude tak rozlišeno zlepšení 

způsobené účastí projektu v AP a zlepšení způsobené externími vlivy. Zlepšení 

způsobené účastí AP tak bude představovat čistý příspěvek AP pro projekt. 
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Fáze hodnocení dopadu projektu Edison na úrovni účastníků a na úrovni podpořeného projektu 

 

 

První z následujících podkapitol se zabývá evaluací výsledků projektu Edison pro rovinu 

podpořených projektů a druhá pro rovinu účastníků. V každé z následujících podkapitol je 

formulován předmět evaluace, dílčí evaluační otázka a pravděpodobné zjišťované 

skutečnosti. Detailnější specifikace postupu sběru dat je uvedena v kapitole 3.3. 

 

3.2.1. Rovina projektů 

Evaluace dopadu na úrovni podpořených projektů se zaměří na dvě hlavní tematické oblasti: 

sociální dopad a ekonomický dopad. Cíle účasti pro obě úrovně každého konkrétního projektu 

budou stanoveny v jejich Plánech účasti. Jejich účelem je definovat konkrétní cíle účasti v AP, 

které mají pozitivní vliv na sociální a ekonomický dopad podpořeného projektu. Každý projekt 

bude mít při vstupu do AP stanoven hlavní cíl účasti a jemu příslušné dílčí cíle vedoucí k jeho 
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naplnění. Bude definován zpravidla jeden dílčí cíl pro sociální a jeden pro ekonomický dopad. 

(Dílčích cílů pro sociální a ekonomický dopad může být v případě potřeby stanoveno více).  

 

3.2.1.1. Sociální dopad 

V této oblasti bude sledováno naplňování dílčího cíle účasti zaměřeného na zvyšování sociálního 

dopadu podpořeného projektu. Tento cíl bude formulován ve spolupráci členů týmu podpořeného 

projektu s pracovníky AP Edison při vstupu do AP a to jednak na základě možností podpory, 

které AP nabízí (provázanost cíle s disponibilními nástroji), jednak na základě řetězce dopadu 

podpořeného projektu (resp. jeho teorie změny). Řetězec sociálního dopadu vč. klíčových 

ukazatelů výstupu, popř. výsledku bude ve spolupráci s každým projektem definován na počátku 

jeho účasti v AP a to pravděpodobně v jednotné formě a struktuře pro všechny projekty. 

Dílčí cíl zaměřený na zvyšování sociálního dopadu bude mít vazbu na řešení problémů 

sekundární cílové skupiny projektu Edison – tj. primární cílové skupiny v AP podpořených 

projektů. V případě některých projektů může naplňování tohoto cíle zahrnovat přímou práci se 

sekundární cílovou skupinou projektu Edison (např. pilotní projekt zaměřený na otestování nové 

služby pro klienty), zatímco v případě jiných projektů může naplňování cíle spočívat ve vytváření 

podmínek pro řešení problémů cílové skupiny (např. projekt zaměřený na prosazení 

potřebných změn u institucionálních partnerů) – tedy bez přímé práce se sekundární cílovou 

skupinou projektu Edison. 

Specifikace dílčího cíle bude zahrnovat tyto dvě části: 

● Charakteristika stávajícího stavu: slovní popis hlavních rysů stávající situace; ve 

vhodných případech doplněný o výchozí hodnoty jednoho či více ukazatelů, které 

se vztahují k řetězci dopadu podpořeného projektu. 

● Charakteristika cílového stavu: slovní popis hlavních rysů cílové situace, do níž 

se chce projekt dostat díky účasti v AP; ve vhodných případech doplněný o cílové 

hodnoty jednoho či více ukazatelů, které se vztahují k řetězci dopadu podpořeného 

projektu (jde o stejné ukazatele jako u stávajícího stavu). 

Konkrétní slovní charakteristiky stávající situace projektu v oblasti sociálního impaktu, popř. 

doplňující ukazatele budou záviset na povaze podpořených projektů, ale lze předpokládat, že se 

budou týkat dvou hlavních dimenzí podpořených projektů: 

● Kvalita: např. spokojenost znevýhodněných klientů projektu s poskytovanou 

službou, šíře hodnotové nabídky pro stávající klienty, vytvoření hodnotové nabídky 

pro nový typ klientů a získání přístupu k nim, efektivita v dosahování sociálního 

dopadu ve vztahu k použitým zdrojům; výsledky – změna chování či situace cílové 
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skupiny v důsledku intervence popsaná ukazatelem kvality (např. podíl úspěšných 

intervencí).  

● Kvantita: výstupy - např. počet zaměstnaných osob ze sociálně znevýhodněných 

skupin, počet obsloužených klientů, počet hodin věnovaných péči o klienty, 

regionální dosah působnosti, propagace služby mezi cílovou skupinou; výsledky – 

změna chování či situace cílové skupiny v důsledku intervence popsaná 

kvantitativním ukazatelem (např. počet klientů, kteří získali pracovní kvalifikaci). 

Volba konkrétních charakteristik, popř. číselných ukazatelů i poměr mezi kvalitativními 

a kvantitativními charakteristikami bude záviset na stávající situaci a Plánech účasti konkrétního 

projektu. Při formulaci konkrétních charakteristik a ukazatelů bude kladen důraz na vazbu mezi 

nimi a mezi finálním dopadem na příslušníky cílové skupiny podpořeného projektu, který může 

být měřitelný až v řádu jednotek let po skončení projektu Edison. Např. úspěšná realizace 

pilotního projektu s padesáti klienty (tj. cíl účasti v Edison) musí být klíčovým předpokladem pro 

následné zahájení celorepublikového poskytování služby. 

Dílčí evaluační otázka pro oblast sociálního dopadu je následující: 

Do jaké míry měla účast projektů v AP pozitivní vliv na jejich sociální dopad? 

Při ukončení účasti projektu v AP Edison bude prostřednictvím předem stanovených 

charakteristik, popř. ukazatelů, vyhodnocen dosažený pokrok za dobu účasti v AP (fáze 1). 

Následně budou specifikovány metody a aktivity použité pro akceleraci daného projektu vč. 

vyhodnocení vlivu externích faktorů. Na základě toho bude stanovena míra vlivu účasti 

konkrétního projektu v AP na jeho sociální impakt (fáze 2). 

 

3.2.1.2. Ekonomický dopad 

V této oblasti bude sledováno naplňování dílčího cíle účasti zaměřeného na zvyšování 

ekonomického dopadu podpořeného projektu. Podobně jako v případě dopadu sociálního bude 

tento cíl formulován ve spolupráci členů týmu podpořeného projektu s pracovníky AP Edison při 

vstupu do AP a to jednak na základě možností podpory, které AP nabízí (provázanost cíle 

s disponibilními nástroji), jednak na základě řetězce dopadu podpořeného projektu (popř. 

business canvasu) a podmínek pro posílení jeho ekonomické udržitelnosti. 

Formulace dílčího cíle bude zahrnovat tyto dvě části: 

● Specifikace stávajícího stavu: slovní charakteristika hlavních rysů stávající 

situace ve vhodných případech doplněná o výchozí hodnoty jednoho či více 

ukazatelů, které se vztahují k ekonomice podpořeného projektu. 
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● Specifikace cílového stavu: slovní charakteristika hlavních rysů cílové situace, 

do níž se chce projekt dostat díky účasti v AP; ve vhodných případech doplněná 

o  cílové hodnoty jednoho či více ukazatelů, které se vztahují k ekonomice 

podpořeného projektu. 

Konkrétní ekonomické charakteristiky, popř. doplňující ukazatele vyplynou z rozboru stávající 

ekonomické situace a finančních cílů konkrétního projektu, ale lze předpokládat, že se budou 

týkat například následujících tří ekonomických kategorií: 

● Obrat: získání a zvyšování příjmů od platících zákazníků z řad soukromého 

i veřejného sektoru či vytvoření souvisejících klíčových předpokladů – 

prostřednictvím podpory prodeje, nových investic, partnerství atd. V této kategorii 

nemusí být cílem jen zvyšování objemu prodejů, ale také změna kvality příjmů – 

např. nahrazování krátkodobých nákupů služby dlouhodobějšími smlouvami. 

Možné ukazatele – výše prodejů, podíl příjmů z dlouhodobých kontraktů, počet 

zákazníků, podíl příjmů získaných vlastní činností (míra soběstačnosti) atd. 

● Financování: zabezpečení udržitelných zdrojů financování pro dlouhodobé 

zachování a další rozvoj realizovaných aktivit (úvěry, vklad investora, investiční 

dotace). V projektu Edison je toto předmětem především KA 5. Možné ukazatele 

– nově získané investiční zdroje, finanční rezerva na provozní financování, poměr 

dluh/bilanční suma atd. 

● Efektivita: dosahování optimálního poměru mezi vloženými zdroji a generovanou 

ekonomickou hodnotou (zvyšování hospodárnosti, optimalizace nákladů, 

zefektivnění marketingu a propagace, nové modely řízení a provozního fungování 

apod.). Možné ukazatele – vygenerovaný provozní zisk/marže, náklady na 

jednoho obslouženého klienta, podíl pracovního času věnovanému hlavní činnosti 

apod. 

Dílčí evaluační otázka pro oblast ekonomického dopadu je následující: 

Do jaké míry měla účast projektů v AP pozitivní vliv na jejich ekonomický dopad? 

 

Při ukončení účasti projektu v AP Edison bude prostřednictvím předem stanovených 

charakteristik, popř. ukazatelů vyhodnocen dosažený pokrok za dobu účasti v AP (fáze 1). 

Následně budou specifikovány metody a aktivity použité pro akceleraci daného projektu vč. 

vyhodnocení vlivu externích faktorů. Na základě toho bude stanovena míra vlivu účasti 

konkrétního projektu v AP na jeho ekonomický impakt (fáze 2). 
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Zhodnocení nákladové efektivity poskytnuté podpory bude provedeno v základní stručné 

podobě jako přiřazení podpory poskytnuté danému projektu k výsledkům v něm dosaženým 

díky účasti v AP. V případě přenášení veřejné podpory bude podpora poskytnutá danému 

projektu rovna výši přenášené podpory.  U projektů, kde veřejná podpora přenášena nebude, 

budou náklady na podporu určeny odhadem a to analogickou metodou jako při vyčíslování 

veřejné podpory.  Dosažené výsledky díky účasti v AP budou specifikovány v rámci fáze 2 podle 

výše uvedeného popisu.  

 

3.2.2. Rovina účastníků 

Účastníci jsou konkrétní osoby z řad primární cílové skupiny projektu Edison, které budou 

zapojeny do AP. Evaluace dopadu na úrovni účastníků se zaměří především na kompetence 

(znalosti a dovednosti) klíčové pro fázi inovace, v níž se daný projekt nachází. Mezi podporované 

kompetence především vedoucích pracovníků může patřit zvýšení sebejistoty a sebe-organizace 

při řízení – tj. větší jistota o strategii a plánu realizace projektu, napojení na lidi v podobné situaci 

apod. K rovině účastníků se bude v Plánu účasti vztahovat jeden dílčí cíl, který bude stejně 

formulovaný pro všechny projekty a bude znít: „Zlepšit kompetence členů realizačního týmu za 

účelem dosahování většího dopadu“. 

Dílčí evaluační otázka zní: 

Do jaké míry měla účast v AP pozitivní vliv na kompetence účastníků? 

 

Při vstupu do AP nadefinuje a konkretizuje každý účastník 2 – 3 klíčové osobní kompetence, 

k jejichž zlepšení má dojít v průběhu účasti v AP. Tyto kompetence budou vycházet ze 

specifických potřeb každého účastníka a budou reflektovat především: 

- Fázi, v níž se inovace nachází 

- Stanovené cíle účasti projektu v AP (posun projektu) 

- Roli daného účastníka v projektovém týmu 

U každé ze stanovených kompetencí bude stručně charakterizován počáteční a cílový stav. Plán 

účasti z hlediska kompetencí bude finalizován na základě spolupráce účastníka a pracovníka 

projektu Edison a u každé z kompetencí budou uvedeny konkrétní aktivity v rámci AP (tj. 

konkrétní zkušenosti, konkrétní předmět spolupráce s mentory, experty a týmem projektu 

Edison), které mají její zlepšení účastníkovi pomoci dosáhnout - např. účast na přípravě pilotního 
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testování, spolupráce s expertem na právní aspekty, účast na sérii marketingových workshopů 

atd.  

Na konci účasti v AP účastník popíše dosažený pokrok ve stanovené kompetenci ve vztahu 

k původně zamýšlenému cílovému stavu, tak i míru, kterou se na dosažení tohoto pokroku 

podílela právě účast v AP Edison. Toto hodnocení bude doplněno stručným přehledem aktivit, na 

kterých se účastník v rámci AP podílel, a které mu pomohly uvedeného pokroku dosáhnout. 

 

3.3. Postup sběru dat 

Sběr dat bude probíhat ze dvou základních zdrojů:  

1) Interní evidence 

2) Strukturované rozhovory s různými skupinami respondentů 

Sběr dat z interní evidence bude prováděn průběžně. Vždy po skončení každého měsíce 

odpovědní členové realizačního týmu aktualizují přehled realizovaných aktivit a výstupů. Na 

základě těchto přehledů pracovníci odpovědní za evaluaci průběžně evidují skutečnosti, které 

jsou pro evaluaci relevantní (viz kapitola 3.1.). 

Stručný postup sběru dat pomocí strukturovaných rozhovorů je uveden v následujících 

podkapitolách dle skupin respondentů. 

 

3.3.1. Účastníci  

Účastníky se rozumí minimálně tři osoby za každý akcelerovaný projekt, které budou podpořeny 

v rámci AP. Jedna z těchto tří osob bude mít vždy roli interního projektového manažera.  

a) Dotazování v rámci evaluace realizace projektu bude prováděno se všemi účastníky 

jednoho projektu najednou. Toto dotazování bude probíhat vždy uprostřed a na konci 

účasti projektu v AP. 

b) Evaluace výsledků projektu bude probíhat při pravidelných šestitýdenních branách, při 

kterých bude sledován pokrok v naplňování cílů účasti a vliv jednotlivých metod a dílčích 

kroků.  V rámci roviny projektů (tedy dotazování ohledně vlivu AP na ekonomický 

a  sociální dopad projektu) bude veden strukturovaný rozhovor s alespoň jedním 

zástupcem projektu (zpravidla interní projektový manažer). Ten rozhovor proběhne 

minimálně jednou za šest měsíců.  
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V rámci roviny účastníků bude každý účastník zvlášť dotazován na vývoj vybraných 

kompetencí a to minimálně jednou za šest měsíců. 

Pozn.: V případě projektů, jejichž účast z různých důvodů skončí před plánovaným koncem 

akcelerace, bude také provedeno závěrečné dotazování (bude-li toto technicky proveditelné). 

Jejich interní projektový manažer bude dotazován na oblast realizace projektu Edison a na 

dopady účasti v AP na daný projekt. Všichni účastníci za projekt s předčasně ukončenou účastí, 

kteří obdrželi nebagatelní podporu, pak budou dotazováni na oblast kompetencí. 

 

3.3.2. Členové projektového týmu 

Členy projektového týmu se rozumí osoby se zaměstnaneckým poměrem ve vztahu k AP Edison, 

kteří se podílejí na jeho realizaci. Jde o ty zaměstnance, kteří jsou relevantní pro akceleraci 

konkrétního podpořeného projektu. Zapojení mentorů a expertů do evaluace je popsáno níže 

v separátním oddílu. 

a) Dotazování členů týmu bude probíhat především v rámci evaluace realizace projektu. 

Dle harmonogramu celého AP byl stanoven čtyř až šestiměsíční interval, ve kterém budou 

vždy na právě běžící klíčové aktivity dotazovány konkrétní osoby, které jsou na tyto aktivity 

napojené. 

b) V rámci Evaluace výsledků projektu budou dotazováni především Garanti akcelerace 

účastníka (případně potřeby ale také další členové týmu) a to minimálně jednou za šest 

měsíců.  

 

3.3.3. Experti a mentoři 

Experty a mentory rozumíme osoby tvořící síť expertů a mentorů vytvořenou v rámci KA 3. 

Dotazováni budou aktivně zapojení experti/mentoři s vyšším počtem odpracovaných hodin.  

Expertů/mentorů se budeme dotazovat minimálně jednou za dobu jejich aktivního zapojení 

u  podpořeného projektu. Dotazování bude primárně zaměřeno na Evaluaci realizace projektu.  

 

3.3.4. Ostatní subjekty 

Mezi ostatní osoby zapojené do sběru dat zahrnujeme především organizace a osoby, se kterými 

mohou být účastníci propojeni během KA4 a KA5. V rámci Evaluace výsledků projektu se 
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případných relevantních osob budeme dotazovat minimálně jednou za dobu účasti daného 

projektu v AP. 
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4. SHRNUTÍ 

V této kapitole je shrnut systém evaluace projektu Edison. Pro větší přehlednost jsou zde také na 

jednom místě uvedeny všechny hlavní i vedlejší evaluační otázky. V závěru kapitoly je upřesněno, 

jakým způsobem budou dvě hlavní evaluační otázky zodpovězeny. 

 

Systém evaluace projektu Edison 

 

 

Komentář ke schématu 

Evaluace projektu Edison se dělí na dvě základní větve, přičemž Evaluace výsledků projektu je 

významnější částí než Evaluace realizace projektu. Evaluace výsledků projektu se dále člení na 

dvě části. Jedna její část sleduje vliv AP Edison na dopad projektu a druhá na relevantní 

kompetence účastníků. Celá výsledková část probíhá ve dvou fázích. V rámci Fáze 1 se sleduje 
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počáteční a konečný stav u kompetencí a dopadu. V rámci Fáze 2 dochází poté k odlišení vlivu 

AP a dalších externích vlivů na případné zlepšení dopadech a v kompetencích.  

Přehled evaluačních otázek 

1) Naplnil projekt plánované požadavky na rozsah i kvalitu aktivit a výstupů? (Evaluace 

realizace projektu) 

a) Byl scouting proveden v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu? 

b) Došlo k vytvoření sítě mentorů a expertů v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu? 

c) Byla provedena akcelerace konceptů v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu?  

d) Proběhla podpora získávání investičních prostředků v dostatečné kvalitě a dostatečném 

rozsahu? 

e) Proběhlo šíření výstupu v dostatečném rozsahu? 

2) Jak velký vliv měl akcelerační program na sociální a ekonomický dopad podpořených 

projektů? (Evaluace výsledků projektu) 

a) Do jaké míry měla účast projektů v AP pozitivní vliv na jejich sociální dopad? 

b) Do jaké míry měla účast projektů v AP pozitivní vliv na jejich ekonomický dopad? 

c) Do jaké míry měla účast v AP pozitivní vliv na kompetence účastníků? 

 

Zodpovězení evaluačních otázek 

Zodpovězení uvedených evaluačních bude vycházet ze syntézy závěrů z výše popsaných metod 

získávání dat. Konkrétně v případě hodnocení výsledků projektu bude evaluační otázka 

zodpovězena na základě souhrnu dílčích zjištění za jednotlivé podpořené projekty. Odpověď na 

hlavní evaluační otázku v oblasti výsledků projektu bude podložena mj. těmito informacemi: 

● Dosažený pokrok ve všech podpořených projektech ve vztahu k cílům jejich účasti v AP 

● Hlavní interní i externí faktory, které měly pozitivní a negativní vliv na zvyšování dopadu 

podpořených projektů. 

● Účinnost jednotlivých metod použitých v AP pro zvyšování dopadu podpořených projektů 

vč. podmínek pro jejich optimální využití 

Uvedené závěry budou shrnuty v Závěrečné evaluační zprávě projektu. 


