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Základní údaje o projektu

▪ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089

▪ Název programu: Operační program Zaměstnanost

▪ Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

▪ Investiční priorita: Modernizace institucí trhu práce

▪ Číslo výzvy: 03_15_122

▪ Název výzvy: Rozvoj služeb zaměstnanosti

▪ Příjemce projektu: VÚPSV, v. v. i. 

▪ Partneři projektu: ÚP ČR, MPSV



Základní údaje o projektu

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2021

• původně bylo ukončení projektu stanoveno na 31.12. 2020

• realizace projektu prodloužena o 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2021, na

základě usnesení Resortní rady a Rozhodnutí o změně č. 2 ze dne 10.

6. 2020

• zpoždění v důsledku chybovosti v datech

• zpoždění přechodu na nový informační systém

• zpoždění v realizaci kvalitativní části výzkumu z důvodu protipandemických opatření

• realizace projektu dále prodloužena o dalších 6 měsíců, tj.

do 31. 12. 2021 na základě usnesení Resortní rady a Rozhodnutí o

změně č. 3, ze dne 16. 12. 2020

• verifikace vytvořeného modelu vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ nejen v

běžných, ale i nestandardních podmínkách, spojených s podmínkami doby covid-19



Indikátory projektu

▪ Počet nově zavedených nebo inovativních služeb: 1

▪ Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních): 17 (k 30. 6. 2021 indikátor naplněn na 117,65%)

▪ Výstupy projektu zveřejněny na:  https://www.vupsv.cz/

https://www.vupsv.cz/


Cíl projektu

▪ Vypracovat a nastavit komplexní a vnitřně provázaný informační,

analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů

a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro veřejné služby

zaměstnanosti, který postihne především dopady implementace

jednotlivých nástrojů a opatření na zaměstnanost

a zaměstnatelnost účastníků APZ. Systém umožní pravidelné

měření a vyhodnocování nástrojů a opatření APZ a cílených

programů, dále pak efektivity dopadů na klienty, a to s ohledem na

požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Vypracovaný

systém vyhodnocování efektivnosti APZ umožní ÚP ČR a MPSV

informované rozhodování na základě empirické evidence (evidence

based policy making).



Klíčové aktivity projektu

KA 01 Tvorba datové šablony pro statistické vyhodnocování nástrojů APZ

• Datová šablona zahrne data, která umožní uplatnit kontra-faktuální hodnocení směřující k odhadu 

čistých efektů, opřené o tvorbu kontrolní skupiny na základě propensity score matching. 

Výstupy aktivity: 

• datová matice v běžně užívaném formátu, se kterou lze pracovat v programech MS Excel, SPSS, 

Stata apod.

KA 02 Vymezení postupů analýz a interpretace, provedení studií

• Přístup k evaluaci dopadů pomocí kontrolní skupiny, vyhodnocování bivariačními a multi-variačními 

technikami (analýzy přežití, analýzy rizik a různé typy regresních analýz) 

Výstupy aktivity: 

• Analytický materiál (Metodika tvorby datové šablony a postupů pro statistické vyhodnocování nástrojů

APZ, který bude předán cílové skupině z řad pracovníků MPSV (sekce 4) a ÚP ČR;



Klíčové aktivity

KA 03 Tvorba systému monitoringu

• průběžné informace nejen o rozsahu (počtu účastníků) jednotlivých nástrojů APZ, ale také o struktuře 

účastníků (cílenosti) a o hrubých efektech

Výstupy aktivity:

• soustava – modul monitorovacích indikátorů programů APZ včetně jejich definice.

KA 04 Mapování procesů/postupů a podmínek implementace APZ v jednotlivých krajích

• analýza hodnocení implementace nástrojů a opatření APZ a faktorů, které ovlivňují míru úspěšnosti,

monitorování rozsahu (a kvality) poradenství a podpory ze strany pracovníků KoP ÚP ČR směrem k

uchazeči

• sledování nákladů na vybraný program APZ (rekvalifikace) dle genderové struktury účastníků –

gender budgeting

Výstupy aktivity:

• Analýza efektivity nástrojů a opatření APZ v jednotlivých krajích i v celé ČR;



Klíčové aktivity

KA 05 Vytvoření systému vyhodnocování účinnosti nástrojů a opatření APZ a jeho 

ověření

• průběžně ověřovaný systém založený na výsledcích předchozích KA, 

Výstupy aktivity:

• Metodika „Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ“ - metodický materiál k systému

vyhodnocování účinnosti nástrojů a opatření APZ, který umožňuje průběžně hodnotit a revidovat

existující nástroje a opatření APZ z pohledu aktuálních potřeb trhu práce, jejich zákonného vymezení

a skutečného uplatňování v praxi.

KA 06 Administrativa a řízení projektu

• Formální a organizační základ pro úspěšnou realizaci odborné části projektu. 

Výstupy aktivity:

• naplnění manažerských požadavků spojených s realizací projektu;

• naplnění administrativních požadavků spojených s realizací projektu.



Realizační tým

Hlavní řešitel:          Tomáš Sirovátka

Stálí členové RT:   

Ondřej Hora

Markéta Horáková

Robert Jahoda

Helena Marešová 

Miroslava Rákoczyová

Miroslav Suchanec

Marie Táborská 

Robert Trbola

Jiří Vyhlídal

Ostatní členové RT:

Pavel Horák

Jaromíra Kotíková

Miriam Kotrusová

Jan Kubát 

Josef Pitner

Blanka Plasová

Danica Schebelle 

Jana Válková

Jana Váňová 

Lucie Vondráčková



Děkujeme Vám za pozornost.

Realizační tým.


