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Manažerské shrnutí  

Vymezení projektu  

Projekt „Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha 
– Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost“ byl realizován v období od 22. července 2015 
do 30. listopadu 2015. Zadavatelem evaluace byl Magistrát hl. města Prahy, Odbor evropských 
fondů. Zhotovitelem evaluace byla společnost RegioPartner, s.r.o. Část zakázky byla realizována 
ve spolupráci se subdodavatelem, společností Data Collect, s.r.o. Jejím úkolem bylo provedení 
průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli hl. m. Prahy. 

Předmětem evaluace bylo zajištění vyhodnocení komunikačních aktivit Operačního programu 
Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost od roku 2011 do 
roku 2015.  

Shrnutí metodologie projektu 

Analýza dokumentů představovala základní metodu celé evaluace a probíhala průběžně po 
celou dobu řešení. Analýzu dokumentů lze rozdělit do dvou základních okruhů: 

a) Analýza dokumentace OPPA a OPPK 
b) Analýza dokumentů k publikačním a komunikačním aktivitám  

Analýza datových sestav IS MONIT7+ byla v úvodní fázi evaluace využita ke získání emailových 
kontaktů na příjemce podpory OPPA a OPPK a neúspěšné žadatele. Zhotovitel pracoval se 
sestavami R27 k datu 1. 6. 2015 (OPPA) a 22. 9. 2015 (OPPK).  

Dotazníkové šetření bylo hlavním nástrojem sběru primárních dat, s cílem podchytit a posoudit 
postoje a praktické zkušenosti jednotlivých cílových skupin definovaných KoP (široká veřejnost, 
média, potenciální příjemci pomoci, příjemci pomoci, pracovníci řídicího orgánu a 
implementační struktury, experti a odborná veřejnost, zainteresovaní aktéři). Z tohoto důvodu 
evaluátor realizoval několik typů dotazníkových šetření:  

a) dotazníkové šetření s příjemci podpory a neúspěšnými žadateli OPPA a OPPK (DOT1) 
b) dotazníkové šetření se zástupci implementační struktury (DOT2) 
c) dotazníkové šetření s experty a odbornou veřejností  

i. hodnotitelé projektů OPPA a OPPK (DOT3)  
ii. poradenské společnosti (DOT4)  

Evaluační rozhovory byly zaměřeny zejména na pracovníky řídicího orgánu, kteří se v rámci 
svých pracovních povinností účastnili některých komunikačních a publikačních aktivit, resp. 
spolupracovali s komunikačním úředníkem zodpovědným za faktickou realizaci těchto aktivit 
(např. spolupráce projektových a finančních manažerů na organizaci seminářů pro žadatele a 
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příjemce, spolupráce manažerů technické asistence při financování jednotlivých aktivit, účast 
pracovníků řídicího orgánu na eventech apod.) 

Průzkum veřejného mínění proběhl v období 14. 9. 2015 - 18. 9. 2015 s cílem zjistit míru 
povědomí široké veřejnosti o OPPA a OPPK. Výzkum byl realizován subdodavatelem, firmou 
Data Collect, s.r.o. a proběhl ve formě telefonického šetření.  

Analýza mediálního pokrytí OPPA a OPKK měla za cíl zmapovat mediální prezentaci 
implementace těchto programů a činnosti řídicího orgánu (magistrátu hl. m. Prahy) 
v celostátních a regionálních zpravodajských médiích. Vstupem pro provedení mediální analýzy 
byly výstupy monitoringu médií, který pro řídicí orgán OPPA a OPPK zpracovává společnost 
NEWTON Media, a.s. Zpracovatel provedl obsahovou analýzu médií za dvě období, 1. pololetí 
2012 a 1. pololetí 2014. 

 Pokrok v naplňování Komunikačního plánu v období 2011–2014 

V hodnoceném období 2011–2014 probíhaly komunikační a propagační aktivity v souladu s KoP 
2007–2013, resp. RKoP. Lze konstatovat, že proběhly všechny plánované typy komunikačních 
aktivit, a to jak z oblasti on-line, mediální i přímé komunikace. Jednalo se především provoz a 
úpravy webových stránek, zveřejňování tiskových zpráv a zpracování podkladů pro tisk, 
pořádání seminářů a individuálních konzultací a v neposlední řadě realizaci komplexních 
mediálních kampaní.  

V období 2011–2014 bylo na komunikační aktivity vynaloženo 11,5 mil. Kč (4,7 mil. Kč na 
komunikační aktivity OPPA a 6,7 mil. Kč na OPPK). Největší objem finančních prostředků byl 
poskytnut na realizaci komplexních komunikačních kampaní (78,6 %), které zahrnovaly celé 
spektrum nástrojů nadlinkové i podlinkové komunikace (např. outdoorové kampaně, on-line 
bannerové kampaně, pořádání eventů, soutěží, vydávání PR článků, prezentačních panelů 
apod.). 

V hodnoceném období bylo dosaženo těchto výstupů a výsledků: 

 Internetové stránky obou programů (www.oppa.cz, www.oppk.cz) byly průběžně 
upravovány a aktualizovány, každoročně tyto stránky navštívilo v průměru přes 100 000 
návštěvníků. V období 2008–2014 si stránky otevřelo celkem 833 130 uživatelů, 
zaregistrovalo se 5 629 uživatelů a bylo zde publikováno 258 dokumentů.  

 V průběhu let 2011-2014 bylo realizováno 102 seminářů s účastí 2 921 osob, 709 
osobních konzultací, tisíce konzultací prostřednictvím emailů a telefonů. Za celé 
programové období bylo osobně konzultováno 2 976 projektových žádostí o podporu. 
Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového procesu dosáhla 62 %.  

 Ve sledovaném období bylo vytvořeno 16 inzerátů informujících o nových výzvách 
(celem 18 uveřejnění) a vydáno 58 tiskových zpráv, které byly také umístěny na 
webových stránkách programů. Celkem bylo publikováno 1 634 textů s tématem OPPA a 

http://www.oppa.cz/
http://www.oppk.cz/
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OPPK. Dále bylo vytvořeno 28 typů billboardů a plakátů, kterých bylo na veřejných 
místech instalováno 2 213.  

 Bylo vyrobeno 71 typů propagačních předmětů a letáků, kterých bylo distribuováno cca 
33 000 výtisků. Dále pokračovala distribuce brožur vyrobených před rokem 2011, které 
byly doplněny další publikací. Od počátku programového období bylo distribuováno 
téměř 15 000 výtisků informačních brožur. Pokračovala také distribuce projektových 
příruček, kterých bylo od roku 2007 poskytnuto žadatelům a příjemcům 2 405 výtisků.  

Naprostá většina monitorovacích indikátorů byla k 31. 12. 2014 několikanásobně překročena.  

 

Dopady realizace komunikačních aktivity na jednotlivé cílové skupiny 

 široká veřejnost 

Povědomí široké veřejnosti o OPPA/OPPK je velmi nízké. Převážná část široké veřejnosti v Praze 
nezná podporované aktivity OPPA/OPPK, tím méně si spojuje konkrétní projekty s těmito 
operačními programy. Míra znalosti OPPA a OPPK širokou veřejností vyplývá z následující 
tabulky. 

Tabulka C – Míra znalosti OPPA a OPPK v letech 2011 a 2015 

Míra znalosti 
OPPA OPPK 

2011 2015 2011 2015 
Povědomí o OP 5 % 14,2 % 11 % 21,6 % 
Znalost obsahu OP N/A 2,6 % N/A 8,3 % 
Znalost projektu  1 % 2,2 % 2 % 5,5 % 
Zdroj: Průzkum veřejného mínění v rámci průběžné evaluace komunikačních a propagačních aktivit v roce 2011, Průzkum 
veřejného mínění v rámci závěrečné evaluace v roce 2015, vlastní dopočet 

74 % respondentů z řad široké veřejnosti považuje dopady projektů OPPA/OPPK pro hl. m. 
Prahu za pozitivní. Jako přínosné vnímá OPPA/OPPK 25 % respondentů , resp. tuto alternativu 
připustilo 49 %. Negativní postoj zaujala pouze 3 % dotázaných a dalších 9 % se k negativnímu 
postoji přiklonilo. Zbývající část dotázaných připustila, že to neumí posoudit. 

Široká veřejnost využívá nejčastěji pro získávání informací o operačních programech 
podporovaných ze strukturálních fondů internet (42 %) a na druhém místě televizi (38 %). Pak s 
odstupem následuje tisk (11 %) a rozhlas (3 %). Vedle pasivních příjemců informací, existuje i 
část široké veřejnosti, která informace aktivně vyhledává. Pro tu je hlavním zdrojem informací 
odborně zaměřený tisk a zejména internet. 

Ve vztahu k široké veřejnosti proto evaluátor hodnotí velmi pozitivně záměr řídicího orgánu 
realizovat komunikační aktivity ve formě ucelených kampaní, resp. v souboru provázaných a na 
sebe navazujících aktivit. Tento přístup umožnil koncentovat úsilí a finanční prostředky a 
zintenzivnit tak oslovování široké veřejnosti v hl. m. Praze koncepčním způsobem.  
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 žadatelé a příjemci 

Povědomí mezi žadateli a příjemci o OPPA/OPPK je logicky vyšší než u široké veřejnosti. Cíl a 
podporované aktivity OPPA zná ze zkoumaného vzorku spolehlivě nebo alespoň orientačně 
72 %. U OPPK zná cíl a podporované aktivity spolehlivě nebo alespoň orientačně 39 % 
dotázaných.  

Pro žadatele a příjemce byl prvotním zdrojem informací o OPPA/OPPK a o možnosti využít jejich 
prostřednictvím finanční prostředky pro realizaci projektu v převážné většině internet (57 %). 
Webové stránky obou operačních programů (www.prahafondy.eu) byly zdrojem informací 
v 30 %. Nezanedbatelným prvotním zdrojem o OPPA/OPPK byli také přátelé a kolegové (19 %). 

Z pohledu nárůstu objemu finančních prostředků v předložených projektech a míry vyčerpání 
strukturální pomoci v období 2007–2013 lze konstatovat, že komunikační a publikační aktivity 
splnily svůj účel. K 3. červenci 2015 bylo v OPPK podáno 1 089 žádostí o dotaci v celkové výši 
15,9 mld. Kč, což představuje 250,1 % celkové alokace OPPK. Od počátku programového období 
2007–2013 bylo podepsáno 358 Smluv o poskytnutí dotace s celkovým nárokem 7,03 mld. Kč 
(110,9 % alokace OPPK). Ve stejném sledovaném období bylo v OPPA podáno 3 709 žádostí o 
dotaci v celkové výši 14,4 mld. Kč, což představuje 483,3 % alokace OPPA. Od počátku 
programového období 2007–2013 bylo vydáno 1 029 Rozhodnutí o poskytnutí dotace s 
celkovým nárokem 3 mld. Kč (100,9 % alokace OPPA). 

 odborná veřejnost 

Odborná veřejnost (implementační struktura, hodnotitelé, experti a stakeholdeři) mají dobrý 
přehled o prioritách jednotlivých operačních programů a jsou schopni charakterizovat i typické 
projekty k podporovaným aktivitám. Hodnotitelé z titulu své role při posuzování projektů a 
experti při přípravě žádostí jsou schopni často uvést více než jeden konkrétní projekt. 

Hodnocení komunikačních nástrojů 

Z pohledu účinnosti jednotlivých komunikačních nástrojů lze konstatovat, že nejúčinnějším 
nástrojem pro všechny cílové skupiny byla on-line komunikace, resp. internet. Pro cílovou 
skupinu žadatelů a příjemců podpory byla vedle internetu velmi účinným nástrojem také přímá 
komunikace ve formě individuálních konzultací a seminářů. Za zásadní lze také považovat 
komunikaci vůči médiím, neboť ta vytvářejí mediální obraz OPPA/OPPK. Za méně účinný nástroj 
považuje evaluátor propagační a informační materiály, které tvořily pouze doplňkový zdroj 
informací.  

On-line komunikace, resp. internet je klíčovým zdrojem informací pro všechny cílové skupiny 
KoP. Potřebné informace o OPPA/OPPK tam nalezne 89 % respondentů dotazníkového šetření z 
řad žadatelů a příjemců, pro 86 % jsou stránky přehledné. Obecnou spokojenost s webovými 
stránkami vyjádřilo i 70 % dotázaných zástupců implementační struktury a 95 % externích 
hodnotitelů. 
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Evaluátor hodnotí úroveň a kvalitu on-line komunikace vůči všem cílovým skupinám za dobře 
zvládnutou a odpovídající jejich požadavkům a potřebám.  

Přímá komunikace má velký význam zejména pro žadatele a příjemce pomoci. Evaluátor 
hodnotí úroveň a kvalitu přímé komunikace (informační akce – semináře, workshopy; 
konzultace) vůči žadatelům a příjemcům za velmi vysokou. Dokládají to zejména vyjádření 
zástupců žadatelů a příjemců, pro které byla přímá komunikace, hned po internetu, druhým 
nejdůležitějším zdrojem informací pro přípravu projektové žádosti a úspěšnou realizaci 
projektu. Cílové skupiny považují tyto zdroje informací za velmi kvalitní. Tomu odpovídá 
hodnocení seminářů přímými účastníky (průměrná známka 1,28 v případě OPPA), tak celkové 
hodnocení úrovně přímé komunikace.   

Při realizaci přímé komunikace si počínal řídicí orgán velmi úsporně, neboť v maximální možné 
míře využíval interních zdrojů, a to jak technických tak personálních. Průměrné náklady na 
občerstvení účastníků seminářů se pohybovaly v běžných cenách.   

Ačkoliv převažuje význam internetu pro všechny cílové skupiny, tak význam médiální 
komunikace (televize a tisk) je poměrně vysoký (38 % široké veřejnosti získává informace z 
televize, 11 % z tisku). 

Evaluátor hodnotí úroveň a kvalitu mediální komunikace ve vztahu k potenciálním žadatelům za 
odpovídající. Ve vztahu k široké veřejnosti nejsou ve větší míře využívána média typu televize a 
rozhlas (např. spoty, upoutávky). Nicméně řídicí orgán se ve své komunikační strategii zaměřil 
na jiné typy komunikace (komunikační kampaně), které umožnily efektivní šíření informací a 
zvyšování povědomí Pražanů o operačních programech. Nicméně i v příštím období bude nutné 
cílit komunikační aktivity na širokou veřejnost, neboť míra povědomí Pražanů o OPPK a OPPA je 
velmi nízká.   

Při realizaci mediální komunikace byly finanční prostředky vynakládány na aktivity, které nebylo 
možné efektivně zajistit vlastními zdroji a služby nakupované od externích dodavatelů se 
pohybovaly v běžných cenových relacích.   

Souhrn doporučení pro programové období 2014–2020 

Za základě vyhodnocení jednotlivých komunikačních aktivit v letech 2011-2014 evaluátor 
identifikoval některá doporučení pro další období.  

Ve vztahu k široké veřejnosti doporučujeme zvýšit atraktivitu webových stránek, zejména sekci 
„Pro Pražany“. Doporučujeme zaměřit se na prezentaci úspěšných projektů ve formě videí, 
prezentací a rozhovorů s realizátory úspěšných projektů. Dále doporučujeme pokračovat 
v ucelených komunikačních kampaních, včetně on-line kampaní a pořádání eventů pro širokou 
veřejnost. Vzhledem k tomu, že široká veřejnost čerpá informace především z médií, 
doporučujeme zintenzivnit komunikaci s novináři a redaktory, poskytovat jim dostatek 
kvalitních podkladů pro zveřejňování informací o OPPA/OPPK, resp. OP PPR a cílit na 
medializaci „příběhů“ kvalitních projektů.  



                                                                                             

 10 

Ve vztahu k žadatelům a příjemcům doporučujeme usilovat o to, aby webové stránky 
OPPA/OPPK, resp. OP PPR obsahovaly veškeré potřebné informace pro podání žádosti o 
podporu a následnou realizaci projektu. V návaznosti na zjištění vyplývající z názorů žadatelů a 
příjemců pomoci, je nezbytné klást důraz na přehlednou a jednoduchou strukturu webového 
prostoru, informace poskytovat ve srozumitelné a jednoznačné formě. Dále doporučujeme 
udržet vysoký standard realizovaných seminářů a individuálních konzultací. Je žádoucí 
pokračovat v trendu poskytování jak osobních, tak telefonických i emailových konzultací při 
zachování vysoké kvality poskytovaných informací v přiměřené časové lhůtě.  
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1. ÚVOD 

Projekt „Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha 
– Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost“ byl realizován v období od 22. července 2015 
do 30. listopadu 2015. Zadavatelem evaluace byl Magistrát hl. města Prahy, Odbor evropských 
fondů.  

Zhotovitelem evaluace byla společnost RegioPartner, s.r.o. Část zakázky byla realizována ve 
spolupráci se subdodavatelem, společností Data Collect, s.r.o. Jejím úkolem bylo provedení 
průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli hl. m. Prahy. 

Výstupy evaluace jsou zpracovány ve formě Závěrečné evaluační zprávy, která je určena mimo 
jiné pro diseminaci odborné veřejnosti, a jejímž úkolem je shrnout všechna klíčová evaluační 
zjištění a zodpovědět zadané evaluační otázky. Součástí závěrečné zprávy je šest příloh, které 
tvoří technickou část výstupu a zahrnují veškerá další dostupná a aktuální zjištění z provedené 
evaluace.      

1.1 Cíle evaluace  

Předmětem evaluace bylo zajištění vyhodnocení komunikačních aktivit Operačního programu 
Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost od roku 2011 do 
roku 2015.  

Cílem evaluace bylo  

 prověřit aktuální stav informovanosti cílových skupin KoP, 
 vyhodnotit reálný dopad implementace KoP, včetně prověření účinnosti informačních a 

propagačních nástrojů, 
 provést celkovou komparativní analýzu a definovat tak pokroky v informovanosti 

cílových skupin i celkově realizaci KoP, a to na základě zjištění v roce 2015 a zjištění 
v roce 2011. 

Očekávanými výstupy byly 

 průzkumy informovanosti a mínění mezi cílovými skupinami KoP, které zhodnotí dopad 
propagačních a komunikačních aktivit, 

 analýza tištěných a elektronických článků a audiovizuálních příspěvků v českých médiích 
od 1. 1. 2011, 

 vyhodnocení úspěšnosti komunikačních mechanizmů a nástrojů KoP vycházejících 
z Ročních KoP (RKoP), 

 doporučení pro zlepšení komunikačních a propagačních aktivit pro programové období 
2014–2020, tedy pro Operační program Praha – pól růstu ČR, 

 komparativní analýza, která názorným způsobem provede srovnání pokroku 
v naplňování KoP mezi evaluacemi provedenými v roce 2011 a 2015.  
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1.2 Struktura evaluačních úkolů  

Graf 1 - Struktura evaluace 
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Evaluace probíhala zpracováním 4 evaluačních úkolů, které byly vymezeny v zadání. V rámci 
těchto úkolů byly zpracovány výstupy dle jednotlivých evaluačních otázek, kterých bylo v zadání 
specifikováno 21.  

Ačkoliv pro OPPA a OPPK existuje společný KoP, jednotlivá šetření probíhala tak, aby 
reflektovala různé cílové skupiny jednotlivých programů a postihla tak aktuální situaci v každém 
z programů samostatně.  

1.3 Průběh řešení evaluace a metodická specifikace  

Evaluace byla prováděna evaluačním týmem v tomto složení: 

Expert Pozice v týmu 
Ing. Lucie Bučinová Vedoucí týmu, evaluátorka 
Ing. Petr Bučina, CSc. Zástupce vedoucí týmu, analytik, metodik 
Ing. Štěpán Koděra Analytik, evaluátor 
Mgr. Kateřina Machovcová, PhD. Evaluátorka 
Ing. Pavel Čejka  Zástupce subdodavatele, průzkum veřejného mínění 

Evaluace probíhala ve třech fázích: 

I. fáze – zpracování Vstupní zprávy - Návrhu designu evaluační studie  

II. fáze – provedení dílčích částí šetření, včetně zpracování dílčích analýz a zpracování 
Průběžné zprávy  

III. fáze – dokončení všech typů terénního šetření, včetně kompletního dopracování 
analýz a zpracování Závěrečné zprávy  

Detailní harmonogram: 

Aktivita Termín 
Zahájení evaluace 22. 7. 2015 
Analýza dokumentace  průběžně 
Vstupní zpráva 21. 8. 2015 
Průzkum veřejného mínění 14. 9. – 18. 9. 2015 
Dotazníkové šetření (DOT1, DOT2, DOT3) 21. 9. – 20. 10. 2015 
Průběžná zpráva 22. 9. 2015 
Dotazníkové šetření (DOT4) 29. 9. – 20. 10. 2015 
Rozhovory  říjen – listopad 2015 
Mediální analýza  říjen 2015  
Návrh Závěrečné zprávy 22. 11. 2015 
Finální verze Závěrečné zprávy  30. 11. 2015 
Ukončení projektu 30. 11. 2015 
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V průběhu řešení evaluace byly využívány následující metody: 

Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů představovala základní metodu celé evaluace a probíhala průběžně po 
celou dobu řešení. Analýzu dokumentů lze rozdělit do dvou základních okruhů: 

a) Analýza dokumentace OPPA a OPPK 
Byla analyzována zejména tato dokumentace: 

• Programový dokument OPPA a OPPK 
• Výzvy a dokumentace k jednotlivým výzvám 
• Výroční zprávy a Zprávy o realizaci OPPA a OPPK za období 2011-2014 
• webové stánky www.oppa.cz, www.oppk.cz, www.prahafondy.eu 

 
b) Analýza dokumentů k publikačním a komunikačním aktivitám  

• Komunikační plán na období 2007–2013 
• Roční komunikační plány 2011–2014 a jejich vyhodnocení 
• Výstupy monitoringu médií 2011 až 1. pol. 2015 
• Výstupy dříve zpracovaných evaluací komunikačních a propagačních aktivit 
• Interní dokumentace s finančními údaji (interní materiály zadavatele) 

Analýza datových sestav 

Analýza datových sestav IS MONIT7+ byla v úvodní fázi evaluace využita ke získání emailových 
kontaktů na příjemce podpory OPPA a OPPK a neúspěšné žadatele. Zhotovitel pracoval se 
sestavami R27 k datu 1. 6. 2015 (OPPA) a 22. 9. 2015 (OPPK). Dále zhotovitel pracoval 
s datovými sestavami R17 obou programů, které obsahují údaje o finančním čerpání pomoci. 

Současně zhotovitel obdržel od zadavatele datovou sestavu relevantních zástupců 
implementační struktury (aktuální k datu 15. 9. 2015) a seznam externích hodnotitelů projektů 
OPPA a OPPK.  

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo hlavním nástrojem sběru primárních dat, s cílem podchytit a posoudit 
postoje a praktické zkušenosti jednotlivých cílových skupin definovaných KoP. Z tohoto důvodu 
evaluátor realizoval několik typů dotazníkových šetření:  

d) dotazníkové šetření s příjemci podpory a neúspěšnými žadateli OPPA a OPPK (DOT1) 
e) dotazníkové šetření se zástupci implementační struktury (DOT2) 
f) dotazníkové šetření s experty a odbornou veřejností  

i. hodnotitelé projektů OPPA a OPPK (DOT3)  
ii. poradenské společnosti (DOT4)  

http://www.oppa.cz/
http://www.oppk.cz/
http://www.prahafondy.eu/
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Níže uvedená tabulka specifikuje počty oslovených respondentů, počet kompletně vyplněných 
dotazníků (počet odpovědí) a míru response v jednotlivých cílových skupinách.  

Tabulka 1 – Počty oslovených v terénním šetření 

Typ respondentů 

Počet 
identifikovaných 

respondentů 
(bez duplicit)∗ 

Celkem 
oslovených 

respondentů  
(bez duplicit)∗ 

Počet 
odpovědí 

Míra 
response 

Typ 
dotazníku 

Příjemci OPPA 876 
2 802 230 8,21 % DOT1 

Neúspěšní žadatelé OPPA 2142 
Příjemci OPPK 288 

781 79 10,12 % DOT1 
Neúspěšní žadatelé OPPK 562 
Zástupci implementační 
struktury 180 179 24 13,41 % DOT2 

Hodnotitelé projektů OPPA 188 
240 43 17,92 % DOT3 

Hodnotitelé projektů OPPK 53 
Zástupci poradenských 
společností 85 85 4 4,71 % DOT4 
∗ Hodnoty upraveny o duplicitní kontakty 

Znění otázek v dotazníku bylo uzpůsobeno specifickému postavení jednotlivých výše uvedených 
cílových skupin KoP, proto byly připraveny 4 mutace (typy) dotazníku. Vyhodnocení výsledků 
bylo provedeno samostatně pro každou cílovou skupinu, aby bylo možné provést také 
vzájemnou komparaci dopadů komunikačních aktivit na jednotlivé cílové skupiny.  

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 21. 9. 2015 do 20. 10. 2015. Dotazníky, resp. 
hypertextový odkaz na konkrétní dotazník, byly distribuovány v elektronické podobě. 
V polovině uvedeného období došlo ke znovuoslovení celého vzorku respondentů s cílem zvýšit 
responsi. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, response v jednotlivých DOT byla dostatečná, 
s výjimkou DOT4 zaměřeného na poradenské společnosti. Výsledky tohoto šetření jsou ze 
statistického hlediska nevýznamné, proto v celkovém hodnocení nebyla tato cílová skupina 
analyzována samostatně, ale byla zahrnuta do kategorie „experti a odborná veřejnost“, spolu 
s hodnotiteli projektů. Návratnost v kategorii příjemců a žadatelů obou programů lze považovat 
také za dostatečnou, ačkoliv v případě OPPA je pod hranicí 10 %. Důvodem pro to může být 
neochota respondentů OPPA, vyvolaná téměř paralelně běžícím intenzivním terénním šetřením 
v rámci průběžné evaluace OPPA. Dalším aspektem, který významně snížil responsi je to, že 
evaluátor oslovil i kompletní vzorek neúspěšných žadatelů obou programů od počátku 
programového období. Ochota neúspěšných žadatelů podílet se na šetření je obecně nízká u 
všech OP, proto evaluátor vycházel z porovnání úspěšných příjemců podpory v obou 
programech a počtu vyplněných dotazníků za tyto programy. Z tohoto pohledu je vypovídací 
hodnota získaných odpovědí naprosto dostačující.    
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Evaluační rozhovory 

S ohledem na dostatečnou návratnost v rámci dotazníkového šetření se žadateli a příjemci 
(DOT1) a jednoznačnost výstupů tohoto šetření již evaluátor nerealizoval rozhovory s příjemci. 

Evaluační rozhovory byly zaměřeny zejména na pracovníky řídicího orgánu, kteří se v rámci 
svých pracovních povinností  účastnili některých komunikačních a publikačních aktivit, resp. 
spolupracovali s komunikačním úředníkem zodpovědným za faktickou realizaci těchto aktivit 
(např. spolupráce projektových a finančních manažerů na organizaci seminářů pro žadatele a 
příjemce, spolupráce manažerů technické asistence při financování jednotlivých aktivit, účast 
pracovníků řídicího orgánu na eventech apod.) 

 

Průzkum veřejného mínění 

Průzkum veřejného mínění proběhl v období 14. 9. 2015 – 18. 9. 2015 s cílem zjistit míru 
povědomí široké veřejnosti o OPPA a OPPK. Výzkum byl realizován subdodavatelem, firmou 
Data Collect, s.r.o. a proběhl ve formě telefonického šetření.  

Mezi definované cílové skupiny, vyžadující specifický přístup při terénním šetřením, patří široká 
veřejnost, resp. obyvatelé hl. m. Prahy. Průzkum veřejného mínění tedy proběhl mezi širokou 
veřejností hl. m. Prahy s cílem zjistit její míru informovanosti o existenci podpory ze 
strukturálních fondů EU, resp. jejich mínění o OPPA a OPPK. 

Průzkum informovanosti a mínění v této cílové skupině, který měl za cíl zhodnotit reálný dopad 
propagačních a komunikačních aktivit, proběhl formou telefonického dotazování (CATI  - 
Computer Assisted Telephone Interviewing, tedy sběr dat prováděný po telefonu).  

Pro reprezentativnost získaných výsledků byla minimální velikost vzorku respondentů 
stanovena na 400 osob. Základní podmínkou relevance u takto stanoveného vzorku bylo 
povědomí dotazované osoby o tom,  že v období 2007-2013 poskytla Evropská unie České 
republice nemalé prostředky ze strukturálních fondů k podpoře projektů z nejrůznějších oblastí. 
Pokud dotazovaná osoba nenaplnila podmínku relevance a odpověděla záporně na úvodní 
otázku, bylo dotazování ukončeno. 

Celkem bylo kontaktováno 668 osob, z čehož 541 osob odpovědělo kladně na úvodní otázku 
relevance a potvrdilo, že má povědomí o podpoře hl. m. Prahy ze strukturálních fondů EU. Míra 
povědomí obyvatel hl. m. Prahy o podpoře z evropských prostředků tedy činí 81 %.  

Druhou podmínkou byla, vedle velikosti šetřeného vzorku, jeho demografická 
reprezentativnost, odpovídající demografické struktuře obyvatel hl. m. Prahy v kategoriích 
pohlaví, věk a vzdělání.  
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Tabulka 2 - Struktura respondentů  

Kategorie Subkategorie Počet odpovědí Podíl 
pohlaví    
 žena 347 52 % 
 muž 321 48 % 
věk    
 18-29 let 122 18 % 
 30-44 let 196 29 % 
 45-59 let 159 24 % 
 60 a více let 191 29 % 
vzdělání    
 základní vzdělání nebo vyučen bez maturity 181 27 % 
 střední vzdělání s maturitou 300 45 % 
 vysokoškolské vzdělání 187 28 % 

Kompletní vyhodnocení výzkumu veřejného mínění je uvedeno v Příloze č. 1, analytická zjištění 
jsou rozpracována v kapitole 3.  

Mediální analýza 

Analýza mediálního pokrytí OPPA a OPKK měla za cíl zmapovat mediální prezentaci 
implementace těchto programů a činnosti řídicího orgánu (magistrátu hl. m. Prahy) 
v celostátních a regionálních zpravodajských médiích.  

Vstupem pro provedení mediální analýzy byly výstupy monitoringu médií, který pro řídicí orgán 
OPPA a OPPK zpracovává společnost NEWTON Media, a.s. Následující tabulka udává celkový 
počet příspěvků, který byl v období 2011–1. pol. 2015 v médiích uveřejněn, přičemž je vnitřně 
rozdělen na příspěvky týkající se OPPA a OPPK. Nicméně toto rozdělení je pouze orientační, 
neboť v mnoha příspěvcích nelze striktně oddělit oba programy (např. některé příspěvky 
zmiňují oba pražské programy, pojednávají obecně o využívání SF EU v hl. m. Praze, příp. 
zmiňují OP Praha – pól růstu jako nástupce OPPA a OPPK).  

Tabulka 3 – Počty příspěvků v mediích 

Zdroj: Monitoring tisku, Newton Media, a.s. 

 

 
Počet příspěvků 

OPPA 
Počet příspěvků 

OPPK 
2011 160 171 
2012 206 204 
2013 196 213 
2014 105 160 
1. pol. 2015   32   76 
Celkem za sledované období 699 824 
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Z výše uvedeného přehledu počtu příspěvků v jednotlivých letech vyplývá, že v letech 2011, 
2012 a 2013 je poměr počtu příspěvků mezi OPPA a OPPK víceméně vyrovnaný. V roce 2014 a 
1. pol. 2015 výrazně převažuje počet příspěvků, které jsou přiřazeny k OPPK. V těchto 
posledních dvou letech obecně došlo ke značnému poklesu mediálního pokrytí pražských OP. 
To na jednu stranu může být dáno ukončováním OPPA a OPPK, na druhou stranu monitoring 
médií v roce 2014 a 2013 reflektuje přípravu operačního programu Praha – pól růstu, který je 
do výstupů monitoringu taktéž zahrnut a to jak v segmentu OPPA tak OPPK.  

Zpracovatel provedl obsahovou analýzu médií za dvě období. Při výběru konkrétních období 
byly brány v úvahu tyto aspekty: 

 dostatečný časový odstup od mediální analýzy prováděné v rámci průběžné evaluace 
komunikačních aktivit OPPA a OPPK v roce 2011 (hodnocenými obdobími bylo 1. 
čtvrtletí 2008 a 1. čtvrtletí 2010), 

 dostatečný časový odstup zvolených období, aby mohl být zachycen případný trend 
změny, 

 žádné z období nebude korespondovat s obdobím definitivního ukončování programů. 

S ohledem na výše uvedené podmínky evaluátor zvolil pro obsahovou mediální analýzu tato dvě 
období:  

 1. pololetí 2012 
 1. pololetí 2014 

Níže uvedená tabulka uvádí počet příspěvků, které vstoupily do obsahové mediální analýzy.  

Tabulka 4 – Počty analyzovaných příspěvků 

 OPPA OPPK 
1. pololetí 2012 124   99 
1. pololetí 2014   66   88 
Celkem 190 187 

Obsahová mediální analýza proběhla dle metodiky, která byla detailně popsána ve Vstupní 
zprávě. Kompletní výstupy mediální analýzy jsou uvedeny v Příloze č. 2, analytická zjištění jsou 
rozpracována v kapitole 4. 
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2. Východiska pro realizaci komunikačních a publikačních aktivit 
OPPA a OPPK 

Povinnost realizovat komunikační a publikační aktivity je dána legislativou ES, zejména  

 Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, článku 69, který stanoví, že je povinností členského 
státu EU, který využívá pomoc ze strukturálních fondů (SF), zajistit průhlednost a 
informovanost o pomoci čerpané ze SF,  

 Nařízením Komise č. 1828/2006 (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 
Rady č. 1083/2006 a které definuje strukturu komunikačního plánu a definuje pravidla 
pro zajištění publicity operačního programu. 

Na úrovni celé ČR je za zajišťování publicity odpovědný NOK. Ten naplňuje úkoly spojené s 
všeobecnou informovaností a propagací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, zajišťuje 
plánování, realizaci a koordinaci aktivit na podporu všeobecné informovanosti. NOK také 
zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v České republice a koordinuje aktivity řídicích 
orgánů v této oblasti. 

V souladu s uvedenou legislativou je za zajištění publicity daného operačního programu 
odpovědný řídicí orgán. Komunikační a propagační činnosti týkající se OPPA a OPPK realizuje 
Magistrát hl. m. Prahy, resp. Odbor evropských fondů.  

Povinnost provádět evaluaci komunikačních a propagačních aktivit vychází z čl. 4 Provádění a 
monitorování komunikačního plánu, odst. 2. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. V polovině 
programovévého období (2011) již proběhla průběžná evaluace komunikačních a propagačních 
aktivit, která zhodnotila aktuální stav a doporučila přijetí konkrétních opatření na zvýšení 
dopadu těchto aktivit na cílové skupiny. Aktuálně prováděná evaluace navázala na předchozí 
zjištění a zaměřila se mimo jiné na vyhodnocení dopadů přijatých opatření.  

 

2.1 Komunikační plán OPPA a OPPK na období 2007–2013 

Informační a propagační opatření OPPA a OPPK jsou realizována na základě společného 
Komunikačního plánu na období 2007-2013. KoP má charakter rámcové komunikační strategie, 
která je každoročně rozpracována a zpřesňována prostřednictvím ročních komunikačních plánů 
(RKoP). Realizace KoP je financovaná z prostředků prioritních os Technická asistence OPPA a 
OPPK. Provádění KoP monitoruje Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK, a to 
prostřednictvím Zpráv o průběhu realizace programů a Výročních zpráv.  
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Globálním cílem KoP je zajistit, aby pomoc poskytovaná z evropských fondů v regionu hlavního 
města Prahy byla transparentní pro všechny cílové skupiny a aby byla zdůrazněna role 
Společenství pro tuto pomoc.  

Specifické cíle KoP jsou definovány takto:  

 Zvyšování povědomí o cílech a výsledcích dosažených v rámci OPPA a OPPK tak, aby 
pomoc ze strukturálních fondů a její přínos byly srozumitelně a příznivě vnímány 
širokou veřejností (rovina obecná); 

 Zajištění komunikace s potenciálními i úspěšnými příjemci pomoci a vytvoření 
podmínek pro realizaci dostatečného množství kvalitních projektů a tím i úspěšnou 
realizaci programu (rovina projektová); 

 Zajištění kvalitní komunikace uvnitř řídicí a implementační struktury programu, 
s partnerskými organizacemi a s ostatními subjekty zodpovědnými za zajištění 
informovanosti a publicity v ČR, případně EU (rovina programová). 

KoP identifikuje konkrétní nástroje vedoucí k dosažení výše uvedených cílů a indikátory pro 
jejich měření. Indikativní rozpočet KoP na období 2007–2013 předpokládal výdaje ve výši 
21 mil. Kč.  

Roční KoP rozpracovávají základní strategii stanovenou v KoP OPPA a OPPK do konkrétních 
aktivit, a to vždy s ohledem na průběh implementace obou programů. Dále uvedené analýzy 
vyhodnotí jednotlivé komunikační aktivity KoP a RKoP realizované v jednotlivých letech 
z pohledu jejich efektivity, dopadů na cílové skupiny a dosažení stanovených cílů 
prostřednictvím naplnění plánovaných indikátorů. 

 

2.2 Cílové skupiny komunikačního plánu  

KoP definuje cílové skupiny, na které jsou jednotlivé komunikační a publikační aktivity 
zaměřeny:  

 Široká veřejnost 
 Média 
 Potenciální příjemci pomoci (žadatelé) 
 Příjemci pomoci 
 Pracovníci řídicího orgánu a implementační struktury 
 Experti a odborná veřejnost 
 Zainteresovaní aktéři (stakeholders) 

Vyhodnocení dopadu komunikačních a publikačních aktivit je provedeno pro výše uvedené 
cílové skupiny.   
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3. Průzkum veřejného mínění  

Průzkum veřejného mínění byl nástrojem pro získání informací o znalosti OPPA a OPPK u široké 
veřejnosti. Informovanost této cílové skupiny představuje základní předpoklad pro zajištění 
obecného povědomí o možnostech čerpání prostředků z obou programů i pro zajištění 
absorpční kapacity.  

Podobně zaměřený, avšak širší průzkum o povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU, 
prováděný napříč ČR, byl zpracován na základě potřeby NOK v říjnu 20131. Některá zjištění jsou 
relevantní i pro situaci v hl. m. Praze. 

Graf 2 – Co si věřejnost vybaví v souvislosti s pojmem evropské fondy 

 
Zdroj: Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU (NOK 2013) 

Graf 3 – Jaká pozitiva a negativa spojuje veřejnost s poskytováním dotací z evropských fondů 

pozitiva negativa 

  
Zdroj: Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU (NOK 2013) 

                                                            
1 Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU 2013, www.strukturalni-fondy.cz 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Znalost OPPA/OPPK u široké veřejnosti, resp. jak široká veřejnost tyto programy 
vnímá 

Jak vyplynulo z úvodní otázky relevance provedeného terénního šetření mezi širokou 
veřejností, má 81 % oslovených Pražanů obecné povědomí o tom, že ČR dostává určité finanční 
prostředky z EU na financování rozvojových projektů. To je porovnatelný výsledek s obecnou 
znalostí občanů ČR o evropských fondech (83 %2).  

Na druhou stranu znalost konkrétních operačních programů, z nichž jsou tyto projekty 
financovány, za ostatními regiony významně zaostává. S názvem OP Praha - 
Konkurenceschopnost se setkalo pouze 27 % dotazovaných a s názvem OP Praha - Adaptabilita 
pouze 18 % dotazovaných. 

Podle průzkumu povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU z října 2013, zná 
regionální operační programy 15 až 28 % dotázaných (výjimkou je ROP Severozápad s 43 %, a to 
pravděpodobně v důsledku negativní informační kampaně). Podobné šetření prováděné 
v Karlovarském a Ústeckém kraji v roce 2015 ukázalo3, že povědomí obyvatel v Karlovarském 
kraji o ROP Severozápad je 67 % a v Ústeckém kraji je to 60 %. Z to vyplývá, že regionální 
znalost operačních programů se v posledních dvou letech pravděpodobně zvýšila proti šetření 
z roku 2013. 

Znalost operačních programů s celorepublikovou působností, vyplývající z uvedeného šetření 
z října 2013, se pohybuje okolo 20 %, s výjimkou OP Životní prostředí (46 %) a OP Doprava 
(37 %). 

Úroveň povědomí pražské veřejnosti o existenci OPPA/OPPK odpovídá průměrnému povědomí 
o operačních programech napříč republikou, s výjimkou OP ŽP a OP D. 

Ovšem povědomí široké veřejnosti v regionech o existenci příslušného ROP je podle některých 
šetření cca dvakrát vyšší než povědomí o operačních programech s celorepublikovou 
působností. 

 Protože OPPA/OPPK mají charakter regionálně zaměřených operačních programů lze se 
domnívat, že dopady informační kampaně v Praze jsou menší, resp. komunikační aktivity jsou 
méně účinné, než informační kampaně regionálních rad a jejich úřadů. 

 

  

                                                            
2   Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU 2013, www.strukturalni-fondy.cz 
3 Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ (RegioPartner 2015) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Jak se široká veřejnost dozvěděla o existenci OPPA/OPPK a jaké informační zdroje 
využívá nejvíce   

Mezi zdrojovými médii, která zprostředkovávají široké veřejnosti informace o OPPA/OPPK 
dominuje na jedné straně televize jako širokospektrální zdroj informací a internet, jak zdroj 
cíleně vyhledávaných informací. 

Prakticky 80 % dotazované široké veřejnosti v Praze uvádí tato dvě média jako zdroj, z něhož 
získala o OPPA/OPPK nejvíce informací (internet 42 %, televize 38 %). Třetím nejvýznamnějším 
médiem je tisk s 11 %.  

Upozadění tisku jako zdroje informací a naopak upřednostnění internetu do značné míry souvisí 
s demografickou strukturou a vysokou mírou vzdělanosti v Praze, kdy se široká veřejnost více 
zaměřuje na elektronická média a elektronické mutace tiskovin. Na druhou stranu to může být 
signál o rezervách při využívání tisku jako média pro zvýšení povědomí široké veřejnosti o 
OPPA/OPPK. 

Zbývajících 9 % dotázaných pak získalo informace z rozhlasu, ve škole a zaměstnání, od 
známých a rodiny nebo z billboardů. 

Z provedené analýzy mediálního obrazu OPPA/OPPK (blíže kap. 4) však vyplynulo, že četnost 
výpovědí o OPPA/OPPK byla v televizi výrazně nižší, než v internetových médiích a tisku, ačkoliv 
široká veřejnost uvedla televizi jako druhý nejčastější zdroj informací. To jen podtrhuje význam 
televize, jako média efektivně přenášejícího informace. Tento fakt potvrzuje i výsledek 
průzkumu povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU z října 2013, podle něhož 
informace o fondech EU získalo prostřednictvím televize 69 % respondentů, 42 % 
prostřednictvím tisku. Internet figuruje až na třetím místě s 32 %4. 
 

 Jak dalece zná široká veřejnost cíle a podporované aktivity OPPK 

V rámci šetření s širokou veřejností hl. m. Prahy odpovědělo 144 dotazovaných (27 %), že se již 
setkali s pojmem „Operační program Praha – Konkurenceschopnost“. Na dotaz, zda vědí, co je 
předmětem podpory z tohoto operačního programu odpověděla rovná polovina z nich 
(72 osob) kladně. Kontrolním dotazem na uvedení alespoň jedné konkrétní podporované 
oblasti se však ukázalo, že cíle a podporované aktivity OPPK znalo pouze 45 dotazovaných.  

Při celkovém vzorku 541 osob (tedy počtu osob, které splnily podmínku relevance), cíle a 
podporované aktivity OPPK skutečně zná jen 8,3 % dotazovaných. V porovnání se znalostí cílů a 
podporovaných aktivit ROP v regionech je to několikanásobně méně5.  

                                                            
4 Metodika šetření umožňovala zvolit více možných zdrojů informací 
5 Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU 2013, www.strukturalni-fondy.cz 

http://www.strukturalni-fondy.cz/


                                                                                             

 24 

Na otázku, zda se setkali s nějakým konkrétním projektem podpořeným z OPPK odpovědělo 
celkem 30 dotazovaných kladně, což činí 5,5 % dotazovaného vzorku (resp. 20,8 % z těch, kteří 
měli povědomí o OPPK). V porovnání s tím v NUTS2 Severozápad zná konkrétní podporované 
projekty 55 % dotázaných. 6  Míra znalosti o konkrétních projektech OPPK mezi širokou 
veřejností je tedy velmi nízká.  

Proti šetření z roku 2013 se zvýšilo povědomí obyvatel Prahy o aktivitách OPPK a jeho 
projektech, a to na úroveň 8,3 % populace. 

Velké procento těch, kteří mají reálné povědomí o aktivitách OPPK bylo současně schopno 
uvést i konkrétní realizovaný projekt. Z hlediska vedení mediálních kampaní lze tedy 
konstatovat, že prezentace konkrétních projektů financovaných z OPPK zvyšuje povědomí o 
operačním programu jako celku i o cílech a podporovaných aktivitách.   

 

Jak dalece zná široká veřejnost cíle a podporované aktivity OPPA 

V rámci šetření s širokou veřejností hl. m. Prahy odpovědělo 95 dotazovaných (18 %), že se již 
setkali s pojmem „Operační program Praha – Adaptabilita“. Na dotaz, zda vědí, co je 
předmětem podpory z tohoto operačního programu odpovědělo kladně 22 z nich (pouze 4 % 
všech dotazovaných). Kontrolním dotazem na uvedení alespoň jedné konkrétní podporované 
oblasti se však ukázalo, že cíle a podporované aktivity OPPA znalo pouze 14 dotazovaných.  

Při celkovém vzorku 541 osob (tedy počtu osob, které splnily podmínku relevance), cíle a 
podporované aktivity OPPA skutečně zná jen 2,6 % dotazovaných. V porovnání se znalostí cílů a 
podporovaných aktivit OPPK je to cca třikrát méně.  

Na otázku, zda se setkali s nějakým konkrétním projektem podpořeným z OPPA, odpovědělo 
celkem 12 dotazovaných kladně, což činí 2,2 % dotazovaného vzorku, resp. 12,6 % z těch, kteří 
měli povědomí o OPPA.  

Povědomí veřejnosti o cílech a podporovaných aktivitách OPPA je podstatně nižší než u OPPK a 
číní pouze 2,6 % populace. Potvrzuje se však předchozí zjištění, že znalost konkrétních projektů 
zvyšuje povědomí o operačním programu jako celku i o cílech a podporovaných aktivitách. 

Komunikační aktivity cílící na širokou veřejnost je proto třeba více zaměřit na prezentaci 
konkrétních projektů financovaných z OPPA/OPPK. Zejména je nezbytné zaměřit úsilí na 
prezentaci úspěšných projektů z OPPA, neboť se jedná o „měkké“ projekty, které jsou v očích 
veřejnosti méně viditelné, nežli projekty investičního charakteru z OPPK (cyklostezka, 
revitalizovaný objekt apod.). 

 

                                                            
6 Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ (RegioPartner 2015)  
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Vliv informačních a komunikačních aktivit na koherenci cílů a očekávání 

Šetření s širokou veřejností se také zaměřilo na to, do jaké míry se zacílení operačních 
programů Praha - Konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita shoduje s jejich očekáváním a do 
jaké míry jsou tyto programy vnímány jako přínosné pro Prahu. Rovných 400 dotázaných ze 
zkoumaného vzorku vyjádřilo přesvědčení, že operační programy jsou pro Prahu přínosné 
nebo tuto alternativu připustilo (25 %, resp. 49 %). Pouze 75 dotázaných naopak připustilo, že 
to neumí posoudit. 

Uvážíme-li, že 144 dotázaných uvedlo, že slyšelo o OPPK a 95 dotázaných uvedlo, že slyšelo o 
OPPA, tak při reálném průniku těchto dvou množin mělo odhadem cca 200 osob povědomí o 
existenci OPPA/OPPK. Přitom však 466 respondentů bylo ochotno formulovat svůj názor na 
jejich přínosnost. Tuto zjevnou disproporci lze vysvětlit tím, že dotazovaní se nevyjadřovali ke 
konkrétní přínosnosti OPPA/OPPK, ale obecně k přínosnosti strukturálních fondů EU pro ČR. 

Podobnou disproporci lze zaznamenat i při šetření názoru na transparentnost rozdělování 
finančních prostředků v rámci OPPA a OPPK. Pouze 108 dotazovaných uvedlo, že na otázku 
neumí odpovědět, že nemá dostatek informací. Ze zbývajících 433 osob svůj názor prezentovalo 
jako jednoznačný, ať pozitivní nebo negativní, celkem 70 oslovených. Zbývajících 363 se spíše 
klonilo k jedné či druhé možnosti. Přitom reálné povědomí o OPPA/OPPK mělo cca 200 
dotazovaných, jak je uvedeno výše. Opět zde zřejmě došlo ke ztotožnění OPPA/OPPK a 
strukturálních fondů EU obecně a názor respondentů se opíral o medializaci problematiky 
transparentního rozdělování těchto prostředků více, než o vlastní zkušenost. 

Za těchto podmínek se jeví jako logické, že odpovědi tendují k nevyhraněnému názoru, 
připouštějícímu tu či onu možnost. Respondenti tedy neprezentují své zkušenosti, ale mediálně 
formované veřejné mínění.  

Lze konstatovat, že mediální kampaň zaměřená na OPPA/OPPK stojí poněkud ve stínu mediální 
kampaně prezentující obecně problematiku strukturálních fondů EU a jejich přínos pro ČR, resp. 
problematiku jejich čerpání. 

Závěrečná otázka průzkumu veřejného mínění měla za cíl identifikovat preference obyvatel hl. 
m. Prahy ve vztahu k podporovaným aktivitám a posoudit, do jaké míry se shodují očekávání 
široké veřejnosti s oblastmi podpory OP PPR.  

Pro výběr byly nabízeny oficiálně publikované oblasti podpory OP PPR7: 

 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
 Udržitelná mobilita a energetické úspory 
 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti  

                                                            
7 zdroj: www.prahafondy.eu 
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Z 541 dotazovaných jich 29 uvedlo „nevím“ a 335 pak nezvolilo žádnou z nabízených možností a 
formulovali své vlastní očekávání podporované oblasti, kde převažovalo: 

 Zdravotnictví 
 Životní prostředí 
 Kultura 
 Sport 
 Doprava 

Pro „udržitelnou mobilitu“, jako předmět podpory OP PPR se vyjádřil pouze jeden 
z dotazovaných, zato 29 % uvedlo, ze by měla být věnována pozornost „dopravě“. Zjevně si 
tedy veřejnost nespojuje termíny „mobilita“ a „doprava“, z čehož jednoznačně vyplývá, že 
v komunikaci s veřejností je nezbytné používat jednoduché a jasné pojmy a formulace. 

Graf 4 - Názory na alokaci OPPPK podle průzkumu veřejného mínění 

 

Zdroj: Průzkum veřejného mínění (2015) 

Pro další komunikaci se širokou veřejností z toho lze učinit několik dílčích závěrů: 

Komunikovat se širokou veřejností a prezentovat ji cíle, podporované oblasti a aktivity je 
nezbytné „laickým jazykem“ a snadno pochopitelným způsobem (dotazovaní si např. nebyli 
schopni ztotožnit termíny „mobilita“ (0 %) a „doprava“ (29 %), resp. nebyli schopni 
identifikovat obsah pojmu „posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ (0 %)). 

Při realizaci informačních a komunikačních aktivit je nutné se důsledně zaměřit na dosažení 
koherence cílů OP PPR a očekávání obyvatel hl. m. Prahy.  

Při komunikaci se širokou veřejností je nezbytné na jedné straně pochopitelným způsobem 
prezentovat možné oblasti podpory v rámci OP PPR, aby se očekávání obyvatel hl. m. Prahy 
nevymykala realitě. Na druhou stranu je však také nezbytné prezentovat způsob, jak budou 
naplňována ta očekávání obyvatel hl. m. Prahy, která nejsou podporovatelná z evropských 
strukturálních a investičních fondů v rámci OP PPR. 
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4. Mediální obraz OPPA a OPPK  (mediální analýza)  

Provedená analýza mediálního obrazu OPPA/OPPK byla nástrojem pro získání informací o 
reálných kanálech, kterými se dostávají informace o operačních programech k laické i odborné 
veřejnosti. Efektivní tok informací k jednotlivým cílovým skupinám představuje základní 
předpoklad pro zajištění obecného povědomí u laické veřejnosti, u odborné veřejnosti pak o 
možnostech čerpání prostředků z obou programů a pro zajištění absorpční kapacity.  

Zastoupení mediálního pokrytí OPPA 

Nejvyšší frekvence příspěvků o OPPA v jednotlivých sledovaných médiích byla na internetu. 
Toto médium je všeobecně považováno za nejpoužívanější a nejefektivnější komunikační 
nástroj. Druhé médium nejčastěji prezentující OPPA byl tisk. Zde převažují deníky nad časopisy 
a dalšími periodiky. 

Při hodnocení vývoje mediálních kanálů mezi 1. pololetím 2012 a 1. pololetím 2014 se ukazuje 
vyšší angažovanost rozhlasu a televize v prvním sledovaném období. Kapacitu těchto médií 
v druhém sledovaném období převzal tisk.  

Graf 5 - Frekvence citace OPPA (počty výpovědí) v 1. pololetí 2012 

1. pololetí 2012 1. pololetí 2014 

  
Zdroj: Mediální analýza (2015) 

Zastoupení mediálního pokrytí OPPK 

Mediální pokrytí OPPK v 1. pololetí 2012 a v 1. pololetí 2014 bylo analogické jako u OPPA. 
Nejvyšší frekvence příspěvků o OPPK v jednotlivých sledovaných médiích byla na internetu a 
druhé médium nejčastěji prezentující OPPK byl tisk. Určitou diferenci lze vysledovat u rozhlasu 
a televize, kdy o OPPA spíš informoval rozhlas a o OPPK spíš televize. 

Při hodnocení vývoje mediálních kanálů mezi 1. pololetím 2012 a 1. pololetím 2014 se ukazuje, 
stejně jako u OPPA, vyšší angažovanost televize v prvním sledovaném období.   
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Graf 6 -  Frekvence citace OPPK (počty výpovědí) v 1. pololetí 2012 
1. pololetí 2012 1. pololetí 2014 

  
Zdroj: Mediální analýza (2015) 

Tematizace mediálních výstupů OPPA 

Přes snahu fragmentovat tematizaci jednotlivých výpovědí o OPPA se ukázalo, že existují pouze 
dvě nosná témata – příležitosti pro financování rozvojových projektů a dopady realizace 
rozvojových projektů. 

Poměr v rozdělení témat prezentujících OPPA na mediální scéně zůstává ve sledovaném období 
stejný a výpovědi na téma „dopad“ co do počtu výrazně zaostávají za výpověďmi na téma 
„příležitosti“ v poměru více jak 2:18. 

Graf 7 - Podíly výroků k tématu „příležitosti“ v OPPA  

 
Zdroj: Mediální analýza (2015) 
Výroky u tématu “příležitosti” bylo možné zařadit do dvou skupin (viz graf 7).  

Zatím co v prvním sledovaném období se média věnovala ze 60 % finančním tokům v OPPA a 
komentovala finanční objemy dotací, tak ve druhém období převážily výroky zaměřené na 
možnost získat dotaci a obecně na příležitosti pro financování projektů. 

 

 

                                                            
8 Příloha č. 2 Mediální analýza, graf 4B 
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Graf 8 - Podíly výroků k tématu „dopad“ v OPPA 

 
Zdroj: Mediální analýza (2015) 
 
Výroky u tématu “dopad” byly zařazeny do čtyř skupin - dopady obecně a pak příklady projektů 
podle prioritních os. 

Zatím co v prvním sledovaném období média informovala více o konkrétních projektech a ze 60 
% se zaměřila na projekty podporující vstup na trh práce, tak ve druhém období v médiích 
převažovaly výroky o obecných aspektech souvisejících s dopady OPPA. 

Tematizace mediálních výstupů OPPK 

I v mediálním obrazu OPPK figurují výše uvedená dvě nosná témata „příležitosti“ a „dopady“.       
V roce 2012 byl jejich podíl v médiích ještě proporcionální, aby v roce 2014 sklouzl do modelu, 
kde zaostávají témata o „dopadech“ za tématy o „příležitostech“ v poměru více jak 2:19. 

Graf 9 - Podíly výroků k tématu „příležitosti“ v OPPK  

 
Zdroj: Mediální analýza (2015) 

                                                            
9 Příloha č. 2 Mediální analýza, graf 5B 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. pol. 
2014

1. pol. 
2012

Dopad OPPA obecně
Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Podpora vstupu na trh práce
Modernizace počátečního vzdělávání

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. pol. 
2014

1. pol. 
2012

Příležitost získat dotaci 
Financování OPPK



                                                                                             

 30 

Výroky u tématu “příležitosti” bylo možné zařadit do dvou skupin, stejně jako u OPPA (viz 
graf 9).  

Na rozdíl od výroků o OPPA převažovaly po celé sledované období výroky zaměřené na možnost 
získat dotaci pro financování projektů. K finačním tokům se média u OPPK vyjadřovala méně 
častěji a v druhém sledovaném období pouze okrajově. 

Graf 10 - Podíly výroků k tématu „dopad“ v OPPK 

 
Zdroj: Mediální analýza (2015) 

 

Ačkoliv byla snaha zatřídit i u OPPK výroky k dopadům do čtyř skupin – obecné pojetí a dále 
příklady projektů podle prioritních os, média se v drtivé většině výroků věnovala obecným 
dopadům OPPK. 

V prvním sledovaném období bylo sice identifikováno několik výroků k projektům z oblasti 
dopravy a ICT, ale v druhém období se už média o konkrétních projektech vůbec nezmiňovala. 

Kontext mediálních výstupů OPPA 

Obecný kontext zpráv o OPPA zůstal v odstupu dvou let v principu zachován. Odhlédneme-li od 
zpráv s neutrálním kontextem, kterých bylo v prvním sledovaném období 63 % a ve druhém 
58 %, pak se v průběhu těchto období názory na OPPA poněkud polarizovaly.  

Přibylo jak pozitivního, tak i negativního kontextu ve výpovědích. Pozitivní kontext mělo 30 % 
výroků (přírůstek 3 %). Naopak negativní kontext mělo ve druhém sledovaném období 12 % 
výroků (přírůstek 2 %). 
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Graf 11 - Podíl kontextu medializace OPPA ve sledovaných obdobích 
1. pololetí 2012 1. pololetí 2014 

 
Zdroj: Mediální analýza (2015) 

 

Kontext mediálních výstupů OPPK 

Obecný kontext zpráv o OPPK zůstal ve svém neutrálním segmentu zhruba zachován mírně nad 
úrovní 50 %. V porovnání s OPPA se však výrazně zvýšil podíl výpovědí s pozitivním kontextem 
na úkor výpovědí s kontextem negativním. 

Pozitivní kontext mělo 40 % výroků (přírůstek 13 %). Naopak negativní kontext ve výrocích ve 
druhém sledovaném období poklesl na 8 % (pokles - 10 %). 

Graf 12 - Podíl kontextu medializace OPPK ve sledovaných obdobích 
1. pololetí 2012 1. pololetí 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Mediální analýza (2015) 
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Základní zjištění mediální analýzy 

Provedená mediální analýza zkoumala vývoj mediální scény v rozmezí dvou let 2012/2014. 
Základní zjištění tedy srovnávají hodnoty na počátku a na konci tohoto období. 

Pro oba operační programy a jejich mediální prezentaci platí, že nejfrekventovanějším 
médiem je internet, zprostředkovávající více než polovinu všech dokumentovaných výroků. 

V pořadí druhým nejvýznamnějším médiem je pak tisk. 

Mediální analýza ukázala nedostatky v komunikaci s cílovou skupinou „média“, zejména 
s rozhlasem a televizí. Z výsledků mediální analýzy lze nepřímo usuzovat na málo intenzivní 
prezentaci OPPA/OPPK před touto cílovou skupinou a zejména malý akcent na reálné 
dopady obou operačních programů a prezentaci úspěšných projektů. 

Uvážíme-li, že při průzkumu veřejného mínění uváděla velká část veřejnosti (zejména té 
laické), že hlavním informačním zdrojem je pro ni televize a rozhlas, pak povědomí široké 
veřejnosti o OPPA/OPPK lze efektivně zvyšovat právě prostřednictvím těchto médií. 

U obou operačních programů lze zaznamenat nárůst pozitivního kontextu ve výrocích 
prezentovaných v médiích (u OPPA mělo 30 % výroků pozitivní kontext a u OPPK pak to bylo 
u 40 % výroků). 
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5. Analýza informovanosti jednotlivých cílových skupin  

Evaluační úkol č. 1 – Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP proveďte aktualizaci míry 
povědomí a kvality mínění o OPPA a OPPK 

Terénní šetření prováděné v rámci evaluace bylo diferencované podle cílových skupin 
uvedených v KoP. Otázky průzkumu i dotazníků byly zčásti shodné (u témat, u nichž bylo třeba 
získat mínění napříč cílovými skupinami) a mimo tyto průřezové otázky pak byl prováděn i 
selektivní výzkum specificky zaměřený na danou cílovou skupinu. 

Kompletní výsledky šetření mezi širokou veřejností jsou uvedeny v Příloze č. 1.  

Dotazníkové šetření mezi žadateli o podporu a příjemci bylo realizováno prostřednictvím 
jednoho dotazníku, avšak vnitřní struktura dotazníku umožnila tyto dvě skupiny odlišit (pro 
žadatele se „neotevřely“ otázky určené pouze příjemcům). Kompletní výsledky šetření mezi 
žadateli a příjemci je v Příloze č. 3. 

Pro odbornou veřejnost byly připraveny dvě mutace dotazníku, a to pro externí hodnotitele 
projektů (Příloha č. 5) a pro poradenské firmy participující na zpracování žádostí a dotačním 
managementu (Příloha č. 6). Výsledky dotazníkového šetření mezi pracovníky implementační 
struktury je v Příloze č. 4. 

 

Odpovědi na evaluační otázky 

EO 1.1 Do jaké míry relevantní cílové skupiny definované KoP znají OPPA a OPPK a jak tyto 
programy vnímají? 

 široká veřejnost 

Povědomí široké veřejnosti o OPPA/OPPK je obecně nižší, než povědomí o regionálních 
operačních programech v regionech. Oproti předchozímu šetření v rámci průběžné evaluace 
komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK z roku 2011 však došlo mezi širokou 
veřejností hl. m. Prahy k pozitivnímu posunu (blíže tab. 5). 

Obecné povědomí o existenci strukturáních fondů EU má v Praze 81 % široké veřejnosti. Oproti 
výstupům šetření v roce 2011 zde došlo k nárůstu o 18 %10. S názvem operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost se setkalo 21,6 % ze všech osob dotazovaných při průzkumu 
veřejného mínění a s názvem operačního programu Praha - Adaptabilita 14,2 %.  

                                                            
10 Průběžná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK, 2011 



                                                                                             

 34 

Při bližším zkoumání opravdové znalosti obou operačních programů se ukazuje, že faktická 
znalost a povědomí o tom, co je předmětem podpory z OPPA/OPPK jsou podstatně nižší.  

Tabulka 5 – Míra znalosti OPPA a OPPK v letech 2011 a 2015 11 

Míra znalosti 
OPPA OPPK 

2011 2015 2011 2015 
Povědomí o OP 5 % 14,2 % 11 % 21,6 % 
Znalost obsahu OP N/A   2,6 % N/A   8,3 % 
Znalost projektu  1 %   2,2 % 2 %   5,5 % 
Zdroj: Průzkum veřejného mínění v rámci průběžné evaluace komunikačních a propagačních aktivit v roce 2011, Průzkum 
veřejného mínění v rámci závěrečné evaluace v roce 2015, vlastní dopočet 

U obou programů sice došlo ke zvýšení povědomí široké veřejnosti od roku 2011, ale procento 
populace, které opravdu zná jejich zaměření je poměrně nízké. Přitom se ukazuje, že faktická 
znalost zaměření OPPA/OPPK (a to platí obecně o všech operačních programech) koreluje se 
znalostí konkrétních podporovaných projektů. Pro zvyšování povědomí široké veřejnosti o 
operačních programech je proto nezbytné zaměřit komunikační aktivity právě na prezentaci 
úspěšně realizovaných projektů, zviditelnit jejich nositele a zejména přínosy. 

Ze vzorku široké veřejnosti, který má povědomí o existenci podpory strukturálních fondů EU,  
zná obsah a zaměření OPPA/OPPK cca 11 %. Přitom však celých 25 % je jednoznačně 
přesvědčeno, že oba programy jsou pro Prahu a její obyvatele „určitě“ přínosné. Tento zdánlivý 
rozpor ještě vynikne, uvážíme-li, že dalších 49 % dotazovaných se kloní k názoru, že oba 
programy jsou „spíše“ přínosné. Pouze 14 % dotazovaných přiznalo, že to neumí posoudit, což 
je v porovnání s 83% podílem široké veřejnosti, která neví, co je předmětem podpory 
OPPA/OPPK, zcela nesouměřitelná hodnota. 

Závěr o vnímání operačních programů širokou veřejností lze učinit ve dvou rovinách:  

Ta část veřejnosti, která zná OPPA/OPPK, vnímá tyto operační programy pozitivně a je zpravidla 
přesvědčena o jejich přínosnosti pro Prahu a její obyvatele. Pozitivní hodnocení cca ¾ široké 
veřejnosti oslovené v rámci průzkumu veřejného mínění se netýká OPPA/OPPK, ale přínosnosti 
podpory ze strukturálních fondů EU a operačních programů obecně. 

Názor široké veřejnosti na transparentnost rozdělování finančních prostředků v rámci 
OPPA/OPPK vyznívá podobně, jako při vnímání přínosnosti. Pouze 20 % dotazovaných 
připustilo, že problém neumí posoudit a 80 % své stanovisko bylo ochotno vyjádřit, i když 
s názvem OPPA/OPPK se setkala cca třetina z nich. I zde zjevně dotázaní nehodnotí 
implementaci OPPA/OPPK, ale vyjadřují se v obecné rovině. To dokládá i spektum odpovědí, 
kdy kategorický soud bylo ochotno formulovat 12 % dotazovaných (4 % ANO, 8 % NE) a 68 % 
zvolilo opatrnější výrok (40 % spíše ANO, 28 % spíše NE).  

Formování názoru široké veřejnosti na transparentnost rozdělování finančních prostředků ze 
strukturálních fondů stojí zjevně mimo aktivity KoP a je dílem mediální prezentace negativních 
příkladů, protože pozitivní příklady nejsou z hlediska médií mnohdy zajímavé. 
                                                            
11 Vztaženo k celkové populaci hl. m. Prahy, včetně těch, kteří nemají povědomí o strukturálních fondech EU 
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 žadatelé a příjemci 

Ačkoliv se zdá otázka znalosti OPPA/OPPK u žadatelů a příjemců jako irelevantní, protože lze 
předpokládat, že předkladatel projektu ví, jaké jsou podporované aktivity v rámci daného 
operačního programu, tak z vyhodnocení dotazníkového šetření vyplývá, že velká část žadatelů 
z OPPA nezná podporované aktivity OPPK a naopak. 

Z žadatelů do OPPK vůbec nezná obsah a zaměření OPPA 6 % a pouze všeobecné údaje zná 6 %. 
V opačné relaci pak ze žadatelů do OPPA vůbec nezná obsah a zaměření OPPK 18 % a dalších 
24 % zná pouze všeobecné údaje. 

Povědomí mezi žadateli a příjemci o OPPA/OPPK je logicky vyšší než u široké veřejnosti. Cíl a 
podporované aktivity OPPA zná ze zkoumaného vzorku spolehlivě nebo alespoň orientačně 
72 %. U OPPK zná cíl a podporované aktivity spolehlivě nebo alespoň orientačně 39 % 
dotázaných.  

Souhrnně lze tedy konstatovat, že předkladatelé žádostí OPPA/OPPK „svůj“ operační program 
víceméně znají, avšak druhý z obou operačních programů buď neznají vůbec, nebo jen povrchně.  

Pokud zohledníme váhu žadatelů o podporu z OPPA a váhu žadatelů z OPPK ve zkoumaném 
vzorku, lze konstatovat, že poněkud nižší je neznalost obsahu a zaměření OPPA (24 %) a 
nevýznamně vyšší je neznalost obsahu a zaměření OPPK (28 %), vztaženo k celkové sumě 
žadatelů do OPPA/OPPK. 

Žadatelé a příjemci vnímají dotační příležitosti z OPPA/OPPK pozitivně, a to jak pro možnost 
realizovat své projektové záměry, tak i z hlediska dopadů na rozvoj hlavního města Prahy, resp. 
zlepšení života obyvatel.  

 odborná veřejnost 

U odborné veřejnosti (hodnotitelů, expertů a pracovníků implementační struktury) se znalost 
OPPA/OPPK obecně předpokládá.  

V nejpřínosnějších, resp. klíčových oblastech pro rozvoj města podporovaných z OPPA/OPPK se 
odborná veřejnost vesměs shoduje s žadateli a příjemci. 
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Graf 13 - Výroky hodnotící OPPA 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi hodnotiteli (2015) 

 

  

28

30

7

10

10

9

15

23

1

1

11

3

2

4

3

8

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Důležitý pro Prahu

Přínosný pro příjemce podpory

Složitý z hlediska administrace projektů

Transparentní z hlediska výběru projektů 

rozhodně  ANO spíše ANO spíše  NE rozhodně NE nemohu posoudit



                                                                                             

 37 

 

 

Graf 14 - Výroky hodnotící OPPK 

 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi hodnotiteli (2015) 
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EO 1.2 Jakým způsobem se cílové skupiny dozvěděly o OPPA a OPPK?   

 široká veřejnost 

Nejčastějším prvotním zdrojem povědomí o OPPA/OPPK jsou u široké veřejnosti internet 
(42 %), televize (38 %) a tisk (11 %).  

 žadatelé a příjemci 

Pro žadatele a příjemce byl prvotním zdrojem informací o OPPA/OPPK a o možnosti využít jejich 
prostřednictvím finanční prostředky pro realizaci projektu v převážné většině internet (57 %). 
Webové stránky obou operačních programů (www.prahafondy.eu) byly zdrojem informací v 30 
%. Nezanedbatelným prvotním zdrojem o OPPA/OPPK byli také přátelé a kolegové (19 %). 

Ve fázi přípravy projektové žádosti byl primárním zdrojem informací opět internet (shodně 57 
% dotázaných), přičemž webové stránky obou operačních programů představovaly 34 %. Dalším 
významných zdrojem informací v této fázi byly informační akce (15 %) a individuální konzultace 
(15 %). 

Ve fázi realizace projektu byla situace podobná jako při přípravě žádosti, pouze na vrub 
obecných informací z internetu posílil podíl informací získaných při individuálních konzultacích 
(20 %). 

Naopak ve fázi udržitelnosti opět posílil internet jako zdroj informací na 62 %, z čehož webové 
stránky operačních programů reprezentovaly celých 40 %. Významným zdrojem informací 
v této fázi zůstávaly individuální konzultace (16 %). 

 odborná veřejnost 

U odborné veřejnosti obecně převažuje jako zdroj informací internet a zejména specializované 
webové stránky. V případě OPPA/OPPK jsou to webové stránky www.prahafondy.eu, v případě 
ostatních operačních programů pak stránky příslušného řídicího orgánu nebo MMR. 
 

EO 1.3 Jaké informační zdroje považují cílové skupiny pro získání své znalosti o OPPA a 
OPPK za informačně nejhodnotnější (jaké zdroje využívají nejvíce)? 

 široká veřejnost 

Široká veřejnost s ohledem na zjištěnou míru znalostí o OPPA/OPPK vyhledává informace o 
těchto operačních programech spíše výjimečně. Pokud se s konkrétními údaji o OPPA/OPPK 
setkává, tak zpravidla ve spektru ostatních operačních programů, resp. problematiky SF EU 
obecně. 

Z hlediska preference médií je rozhodující, zda je zájem konkrétní informace získat, pak se 
široká veřejnost obrací k internetu, nebo je o informace pouze latentní zájem a široká veřejnost 
je pasivně přijímá převážně z televize a částečně z tisku. 

http://www.prahafondy.eu/
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 žadatelé a příjemci 

V případě neosobního kontaktu hodnotí žadatelé a příjemci nejlépe internet a konkrétně 
webové stránky daných operačních programů, resp. další stránky spravované městem 
(www.prahafondy.eu). 

V případě potřeby osobního kontaktu hodnotí žadatelé a příjemci nejlépe individuální 
konzultace s projektovými manažery a nejrůznější informační akce. 

 odborná veřejnost 

Pozice odborné veřejnosti je z hlediska získávání informací z určitého pohledu specifická. U 
implementační struktury a spolupracujících řídicích orgánů je nejvýše hodnocena emailová 
komunikace, osobní kotakt a získávání informací z oficiální webových stránek. 

U hodnotitelů je rovněž vysoce hodnocena emailová komunikace a osobní kontakt, ale mezi 
preferované komunikační kanály patří také telefonická komunikace a přímé kontakty na 
workshopech a seminářích. 

Experti z řad odborné veřejnosti preferují emailovou a telefonickou komunikaci. 

 

EO 1.4 Do jaké míry mají relevantní cílové skupiny povědomí o možnostech zapojení se do 
OPPA a OPPK? 

 široká veřejnost 

Převážná část široké veřejnosti v Praze nezná OPPA/OPPK ani podle názvu, natož podle 
podporovaných aktivit.  

Znalost předmětu podpory OPPK při průzkumu veřejného mínění prohásilo 13 % dotazovaných, 
avšak alespoň jednu konkrétní podporovanou oblast bylo schopno uvést 8,3 % a jmenovat 
konkrétní projekt pak 5,5 %. Znamená to, že z části široké veřejnosti, která zná OPPK jen cca 
64 % má určité povědomí o podporovaných aktivitách a o reálně možné podpoře pak cca 42 %. 

Znalost předmětu podpory OPPA při průzkumu veřejného mínění prohásila 4 % dotazovaných, 
avšak alespoň jednu konkrétní podporovanou oblast bylo schopno uvést 2,6 % a jmenovat 
konkrétní projekt pak 2,2 %. Znamená to, že z části široké veřejnosti, která zná OPPA cca 65 % 
má určité povědomí o podporovaných aktivitách a o reálně možné podpoře pak cca 55 %. 

 žadatelé a příjemci 

Povědomí žadatelů o podporu o možnostech, jak se zapojit do OPPA/OPPK je poměrně vysoké, 
zejména pokud jsou oprávněnými příjemci pro daný operační program. Své aktivity a 
projektové záměry konfrontují se specifickými cíli jednotlivých OP. 

http://www.prahafondy.eu/
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Za nejpřínosnější pro rozvoj města (z možných oblastí podpory OPPA) žadatelé a příjemci nejčastěji uváděli Rozvoj a realizace dalšího 
vzdělávání, Začleňování znevýhodněných osob, Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ a Podpora žáků a studentů s SVP. 

Graf 15 - Oblasti podpory OPPA považované za klíčové 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci (2015) 
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Za nejpřínosnější pro rozvoj města (z možných oblastí podpory OPPK) žadatelé a příjemci nejčastěji uváděli Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy, Revitalizace a ochrana území a  Rozvoj MSP, zaměřený přímo na podporu MSP. 

Graf 16 - Oblasti podpory OPPK považované za klíčové 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci (2015) 
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EO 1.5 Do jaké míry znají cílové skupiny cíle a podporované aktivity OPPA a OPPK? 

 široká veřejnost 

Ze široké veřejnosti zná cíle a aktivity OPPK 8,3 %. Nejčastěji dotazovaní uváděli podporu 
konkurenceschopnosti a nejméně často oblast životního prostředí. 

Podporovaná aktivita Zastoupení odpovědí  

Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb 33 % 
Zkvalitnění životního prostředí 2 % 
Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním 
využitím jejího inovačního potenciálu 65 % 

Cíle a aktivity OPPA zná podle průzkumu mezi širokou veřejností pouze 2,6 %. Jejich příklady 
podporovaných aktivit lze zatřídit podle následující tabulky. 

Podporovaná aktivita Zastoupení odpovědí  

Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a 
zaměstnavatelů 21 % 

Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby 36 % 
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí 43 % 

 žadatelé a příjemci 

Ze šetření mezi žadateli a příjemci obou programů OPPA/OPPK vyplývá, že hlavní cíl, resp. 
poslání OPPA zná 76 % této cílové skupiny a že podporované aktivity OPPA dokáže správně 
specifikovat cca 52 %. 

U OPPK zná hlavní cíl a zaměření programu 72 % této cílové skupiny a podporované aktivity 
OPPK dokáže správně specifikovat cca 35 %. 

 

EO 1.6 Cítí se být cílové skupiny dostatečně informovány?   

 široká veřejnost 

Široká veřejnost má díky spektru médií, které o strukturálních fondech EU a konkrétních 
operačních programech informují dostatečný prostor buď konkrétní informaci vyhledat na 
internetu, nebo být pasivně informován televizí, tiskem nebo rozhlasem. 

Míra informovanosti široké veřejnosti o OPPA/OPPK  je relativně nízká. Cca 19 % široké 
veřejnosti v Praze vůbec neví, že existují nějaké operační programy a ze zbývající části, která má 
určité povědomí o existenci operačních programů zná aspoň podle názvu OPPA 14 % a OPPK 
22 %. 
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Vzhledem k tomu, že podstatná část široké veřejnosti sdílí názor, že OPPA/OPPK jsou určeny 
především pro veřejné instituce a pro obyvatele Prahy mají význam pouze zprostředkovaně, tak  
žádný informační deficit nepociťuje. 

 žadatelé a příjemci 

U cílové skupiny žadatelé a příjemci je k dispozici tak rozsáhlé množství kanálů pro přenos 
informací, že otázku dostatečné informovanosti je možné spojovat spíš s kvalitou předávaných 
informací, resp. s kvalitou jejich strukturování a vstřícné, úplné a jednoznačné formulace. 

Struktura převažujících informačních kanálů v závislosti na etapě projektového cyklu je blíže 
hodnocena v EO 1.2. Mezi tři nejvýznamnější informační kanály pro žadatele a příjemce patří 
internetové stránky (zejména oficiální stránky operačních programů), informační akce a 
individuální konzultace. 

Podle provedených zjištění je informovanost této cílové skupiny dostatečná a žadatelé, resp. 
příjemci mají prostor pro výběr optimálního informačního kanálu pro přenost aktuálně žádané 
informace.  

 odborná veřejnost 

U odborné veřejnosti (hodnotitelů, expertů a pracovníků implementační struktury) je situace 
podobná jako u žadatelů a příjemců, co se týká variability kanálů pro přenos informací. 
Z povahy jejich činnosti pak vyplývá volba optimálního nastavení komunikačních cest.  

Upozadněno je vyhledávání všeobecných informací na internetu a účast na školicích akcích. 
Naopak největší význam mají osobní kontakty, telefonická a elektronická komunikace. I u této 
cílové skupiny platí, že problémem není množství informací, ale problémem může být 
v konkrétních případech jejich kvalita. 

 

EO 1.7 Považují cílové skupiny informace za srozumitelné? 

 široká veřejnost 

Informace směrované na širokou veřejnost jsou převážně všeobecného a rámcového 
charakteru a jejich srozumitelnost závisí na daném médiu. Profesionální televizní a rozhlasové 
redakce i redakce tištěných titulů orientované na širokou veřejnost pracují s vyváženým 
kontextem zpráv. 

Podle provedené mediální analýzy byl u OPPA konkrétně v 1. pololetí 2014 kontext 
publikovaných zpráv z 58 % neutrální, u OPPK činil podíl zpráv s neutrálním kontextem v témže 
období 52 %. Pozitivní kontext, zdůrazňující pozitiva obou operačních programů mělo u OPPA 
30 % publikovaných zpráv a u OPPK dokonce 40 %. Zprávy s negativním kontextem byly 
pulikovány spíše výjimečně (12 %, resp. 8 %). 
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 žadatelé a příjemci 

Hodnocení srozumitelnosti a konkrétnosti publikovaných informací klasifikuje tato cílová 
skupina převážně pozitivně. U mediální komunikace (tisku, rozhlasu a televize) je pozitivně 
hodnocen tisk z 59 %, rozhlas z 53 % a televize z 62 %.  

Velmi pozitivně je hodnocen internet po stránce úplnosti a přehlednosti informací. Konkrétně 
úplné hledané informace zde nachází 89 % této cílové skupiny a jako přehledné je shledává 
86 %. Horší je to s jejich grafickou úrovní, zde je spokojeno pouze 72 %. 

U přímé komunikace jsou vysoce hodnoceny semináře a workshopy, které za srozumitelné a 
přínosné považuje cca 90 % cílové skupiny. 

 odborná veřejnost 

Pro odbornou veřejnost je synonymem pro srozumitelné informace kvalita komunikace 
s řídicím orgánem. V tomto smyslu tato cílová skupina uvádí, že je z 29 % rozhodně spokojena a 
z 34 % spíše spokojena. Uvážíme-li, že 25 % dotazovaných s řídicím orgánem nekomunikuje, pak 
je spokojenost na úrovni 84 %. 
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6. Vyhodnocení jednotlivých komunikačních aktivit v  letech 
2011–2015 

Evaluační úkol č. 2 – Na základě evaluačních kritérií vyhodnoťte úspěšnost komunikačních a 
propagačních aktivit OPPA a OPPK (tj. informační aktivity řídicího orgánu) 

6.1 Analýza komunikačních aktivit  

KoP rozlišuje množství nástrojů informovanosti a publicity, které lze členit dle následujících 
skupin: 

 on-line komunikace 
 přímá komunikace 
 mediální komunikace  
 propagační předměty a informační letáky 
 publikační činnost 

 

6.1.1 On-line komunikace 

Klíčovým zdrojem informací o fondech EU pro všechny cílové skupiny je Internet, což potvrzují i 
výsledky dotazníkového šetření DOT1 (57 % respondentů se poprvé setkalo s OPPA a OPPK, 
resp. možností využít financování pro svůj projektový záměr na internetu). Základním on-line 
komunikačním nástrojem, který byl předmětem hodnocení, jsou proto www stránky obou 
operačních programů. Ty jsou provozované na speciálních stránkách Magistrátu hlavního města 
Prahy (MHMP):  

 http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html 
 http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html 

Hodnocení účelnosti 

Oba uvedené webové prostory tvoří samostatné, avšak vizuálně identické sekce. Jsou stěžejním 
informačním kanálem jak vůči žadatelům, tak i příjemcům a v neposlední řadě i vůči odborné i 
široké veřejnosti, včetně médií. Uvedené webové stránky navštívilo 77 % respondentů 
dotazníkového šetření s příjemci a žadateli, přičemž 68 % je navštěvuje opakovaně.  

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, počet návštěv internetových stránek byl v hodnoceném 
období relativně konstantní (s mírným poklesem v roce 2013) a pohyboval se v průměru na 
hodnotě 113 tis. návštěv ročně.  

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html
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Tabulka 6 - Statistika využívání webových stránek v období 2011–2014 

Rok Počet návštěv Počet unikátních návštěv 
Průměrný počet 

stránek na 
1 návštěvu 

Počet 
zobrazených 

stránek 
2011 125 627 51 445 4,88 612 793 
2012 120 094 49 227 4,68 561 742 
2013   99 278 44 438 4,42 438 512 
2014 106 710 60 130 4,02 428 723 

Zdroj: Výroční zprávy OPPA a OPPK, 2011 - 2014 

 Na základě dotazníkového šetření lze konstatovat, že webové stránky obsahují dostatek 
potřebných informací jak pro žadatele, tak pro příjemce. Potřebné informace o OPPA/OPPK tam 
nalezne 89 % respondentů, pro 86 % dotázaných jsou stránky přehledné. Nicméně i přesto existuje 
určitá část návštěvníků stránek, pro kterou jsou informace nesrozumitelné, mnohdy nejednoznačné 
a těžko dohledatelné a obecně považují webové stránky za nepřehledné a málo uživatelsky vstřícné.  

Webové stránky jsou nejčastějším zdrojem informací také pro pracovníky implementační struktury 
a odbornou veřejnost, čtvrtina dotázaných používá primárně tento nástroj. Obecnou spokojenost 
s webovými stránkami obou programů vyjádřilo více než 70 % dotázaných ze skupiny zástupců 
implementační struktury a cca 95 % dotázaných externích hodnotitelů. Při hodnocení dílčích 
aspektů (přehlednost, srozumitelnost, detailnost apod.) se spokojenost dotazovaných zástupců 
implementační struktury pohybuje cca okolo 80 %, spokojenost externích hodnotitelů je vyšší, 
osciluje okolo 90 %. Mírný propad hodnocení u obou skupin byl zaznamenán v kategorii 
„rychlost/včasnost, aktuálnost“, která vykazuje cca o 10 % nižší míru spokojenosti.  

Níže uvedený graf blíže ukazuje spokojenost respondentů DOT1 s www stránkami dle 
uvedených subkritérií.  
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Graf 17 – Spokojenost žadatelů a příjemců s www stránkami 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci (2015) 
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Hodnocení účinnosti 

V průběhu sledovaného období docházelo průběžně k dílčím úpravám obou webových stránek 
za účelem zvýšení vstřícnosti a komfortu pro uživatele. Řídicí orgán aplikoval mnohá z 
doporučení průběžné evaluace komunikačních aktivit z roku 2011. Za podstatné změny lze 
považovat zejména úpravu struktury stránek, resp. přidání tematických sekcí a podsekcí, což 
umožnilo informace více strukturovat a celkově je zpřehlednit.  

V roce 2011 došlo ke spuštění sekce „Pro média“, což významně přispělo k lepší a přehlednější 
informovanosti novinářů. Sekce obsahuje kromě informací o aktuálním stavu programu a 
statistik čerpání, také informace o připravovaných eventech, tiskové zprávy a mediální výstupy. 
V roce 2012 byla doplněna sekce „Budoucnost 2014+“, do které byly vkládány aktuální 
informace o přípravě programovéého období 2014–2020. Na základě doporučení minulé 
evaluace byla přidána sekce „Pro Pražany“, která je cílena na širokou veřejnost a obsahuje 
detailní informace o vybraných projektech a pozvánky na akce určené široké veřejnosti.  

V sekci „Projekty“ jsou uváděny všechny realizované projekty v členění název projektu, 
registrační číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory a stručný popis projektu. To 
je doplněno aktuálním seznamem příjemců a mapou projektů. Uvedené informace ve své 
strukturované podobě umožňují získat odpovídající přehled o směřování podpory, obsahu 
projektů a jejich přínosů pro Pražany. Forma poskytovaných informací je vhodná pro odbornou 
veřejnost a média, avšak pro širokou veřejnost je atraktivita této sekce poměrně nízká. 

Webové stránky obou programů obsahují dostatečnou šíři dostupných funkcionalit (aktuality, 
registrace uživatelů, diskusní skupiny, otázky a odpovědi, návštěvní kniha, ankety atd.), což 
zvyšuje efektivitu a atraktivnost pro oslovení cílových skupin.  

Webové stránky lze považovat za účinný nástroj, což dokládá nejen míra návštěvnosti těchto 
stránek (tab. 6) a spokojenost cílových skupin uvedená v předchozím textu, ale také nárůst 
počtu registrovaných uživatelů.  

Tabulka 7 – Počty registrovaných uživatelů 

 2011 2012 2013 2014 
Počet registrovaných uživatelů∗ 4 146 4 974 5 520 5 629 
Nárůst (absolutní hodnota)    828    546    109 N/A 
∗Jedná se o kumulativní hodnoty vždy k 31. 12. daného roku 
 Zdroj: Výroční zprávy OPPA a OPPK, 2011-2014 

I když nárůst registrovaných uživatelů má klesající tendenci, tak přesto je nutné zdůraznit, že 
tento indikátor několikanásobně překročil svou plánovanou hodnotu (blíže kap. 7.1) a tato 
klesající tendence je způsobena ukončovací fází programů, kdy již nejsou vyhlašovány nové 
výzvy a tudíž noví uživatelé nemají důvod se registrovat. Výhodou registrace uživatelů je 
zejména služba direct mailing, kdy všichni registrovaní uživatelé jsou automaticky informováni 
o zveřejňování nových informací na www stránkách obou programů.   
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Hodnocení úspornosti 

Při hodnocení úspornosti vychází evaluátor z finančních údajů vynaložených na provoz a úpravy 
internetových stránek, které byly dle dostupných informací přiměřené. Technický provoz 
stránek byl zabezpečen externím dodavatelem, aktualizace obsahu webových stránek byl 
zajišťován vlastními lidskými zdroji.  

Na základě doporučení z předchozí evaluace se řídicí orgán zaměřil v hodnoceném období na 
on-line kampaně zaměřené na širokou veřejnost. Ty byly součástí komplexních Komunikačních 
kampaní na propagaci přínosů fondů EU pro hl. m. Prahu v jednotlivých letech (blíže v kap. 6.2).  

Evaluátor hodnotí úroveň a kvalitu on-line komunikace vůči všem cílovým skupinám za dobře 
zvládnutou a odpovídající jejich požadavkům a potřebám. Dokládají to zejména vyjádření 
zástupců cílových skupin žadatelů a příjemců, zástupců implementační struktury a odborné 
veřejnosti, pro které byly on-line prostory primárním zdrojem informací. 

Z pohledu hodnocení kvality lze konstatovat, že webové stránky OPPA a OPPK jsou cílovými 
skupinami považovány za kvalitní zdroj informací. Nicméně i přes vysokou spokojenost 
s webovými stránkami obou programů dotazovaní vyslovili řadu doporučení. Respondenti by 
uvítali zejména lepší přehlednost webových stránek OPPA a OPPK a srozumitelnost 
poskytovaných informací, včetně používání srozumitelného jazyka, posílení grafické stránky 
tohoto média ve smyslu vylepšení jeho líbivosti, častější aktualizace a intuitivní navigaci.  

 

6.1.2 Přímá komunikace 

Přímou komunikaci lze chápat jako jakoukoliv formu komunikace, u které není potřeba žádného 
prostředníka ve smyslu zprostředkovatele sdělení. Přímá komunikace má mnoho nejrůznějších 
forem, z nichž nejčastější jsou rozhovory pracovníků se zájemci o informace, ať už osobní nebo 
telefonické a prostřednictvím e-mailů, semináře, workshopy, ale také cílený e-mailling nebo 
prezentace na veletrzích a společenské akce pro veřejnost.  

Hodnocení účelnosti 

V porovnání s on-line komunikací je rozsah přímé komunikace podstatně menší. Pouze 8 % 
respondentů dotazníkového šetření z řad žadatelů a příjemců se poprvé setkalo 
s problematikou OPPA/OPPK na informačních akcích (semináře, workshopy, konference, 
výstavy apod.), resp. 7 % při individuálních konzultacích. Význam přímé komunikace však 
narůstá při přípravě žádosti (15 % dotázaných získává informace na informačních akcích, 15 % 
čerpá z individuálních konzultací). Význam individuálních konzultací pak lze vidět při vlastní 
realizaci projektu, kdy 20 % dotázaných využívá této formy. Individuální konzultace jsou tak 



                                                                                             

 50 

druhým nejčastějším zdrojem informací pro příjemce hned za internetem (34 %). 15 % příjemců 
pak čerpá informace na seminářích, workshopech apod.   

Hodnocení účinnosti  

Jak vyplývá z výše uvedeného, přímá komunikace není nástrojem, který by oslovoval širokou 
veřejnost a zvyšoval tak jeho povědomí o možnostech čerpání finančních prostředků EU. Jeho 
účinnost je v tomto smyslu nízká, neboť široká veřejnost získává informace o operačních 
programech EU z internetu (42 %) a televize (38 %).   

Kritérium účinnosti však přímá komunikace naplňuje ve vztahu k žadatelům a příjemcům 
podpory, neboť formy přímé komunikace jsou hojně využívány ve všech fázích projektového 
cyklu.  

V průběhu hodnoceného období 2011-2014 bylo realizováno v rámci OPPK celkem 16 seminářů, 
jichž se zúčastnilo 386 žadatelů a příjemců. Polovina těchto seminářů byla určena žadatelům, 
tudíž byla časově navázána na nově vyhlášené výzvy, zbývajících 8 seminářů pak cílilo na 
realizátory projektů.  

V rámci OPPA bylo realizováno v období 2011 – 1. pol. 2015 celkem 86 seminářů a workshopů 
(71 pro příjemce a 15 pro žadatele), jichž se účastnilo 2 535 osob. Řídicí orgán organizoval také 
semináře pro externí hodnotitele, nicméně těžiště těchto seminářů bylo v letech 2008 a 2009, 
ve sledovaném období byly uskutečněny pouze 4.  

U seminářů pro žadatele a příjemce OPPA řídicí orgán sledoval jejich kvalitu, a to 
prostřednictvím zpětné vazby od účastníků. Hodnocen byl způsob prezentace, kvalita obsahu a 
relevantnost a kvalita materiálů, včetně technického zabezpečení. Z hodnocení jednoznačně 
vyplynulo, že kvalita seminářů je na velmi vysoké úrovni, neboť známka se pohybovala na 
průměru 1,28 (průměr za všechny realizované akce)12.  

Míra využití informačních akcí (seminářů, workshopů, konferencí apod.) byla zkoumána také 
v rámci terénního šetření. 72 % dotázaných se zúčastnilo nějaké informační akce pořádané 
řídicím orgánem ještě před zpracováním žádosti, přičemž pro 57 % byla tato účast významným 
impulsem pro předložení projektové žádosti. 90 % dotázaných uvádí, že informace poskytnuté 
na těchto akcích byly natolik konkrétní, aby orientovaly jejich další kroky. V průběhu realizace 
svých projektů se příjemci pomoci účastnili informačních akcí z 80 %, přičemž pro celých 92 % 
byly získané informace dostatečně konkrétní pro úspěšnou realizaci projektu. Z toho 
jednoznačně vyplývá, že informační akce typu seminářů a workshopů jsou velmi efektivním 
nástrojem pro předávání informací o OPPA/OPPK pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců.  

Významným a hojně využívaným nástrojem přímé komunikace jsou individuální konzultace 
s manažery odboru evropských fondů. Ze statistiky řídicího orgánu vyplývá četnost konzultací 
se žadateli v rámci obou programů. 

                                                            
12 Účastníci hodnotili na škále 1 – 5 známkami jako ve škole 
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Tabulka 8 – Celkové počty provedených konzultací 

Konzultace 
OPPA OPPK 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Osobní 142    236      0   38 70 51 92 80 

Telefonické 
a emailové 932 1 291 380 545 N/A N/A N/A N/A 

Webový 
formulář   18      46      0      0 N/A N/A N/A N/A 

Zdroj: Výroční zprávy OPPA a OPPK 2011 - 2014 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, způsob sledování četnosti různých typů konzultací se 
v obou programech liší. OPPK na rozdíl od OPPA sledoval pouze osobní konzultace, kterých bylo 
ve sledovaném období celkem 293.  

V případě OPPA je počet osobních konzultací vyšší (416), což také souvisí s vyšším počtem 
žadatelů a příjemců v tomto programu. Rozhodující roli zde představují telefonické a emailové 
konzultace, kterých pracovníci poskytli za sledované období 3 148. To potvrdily i výsledky 
dotazníkového šetření, kdy 60 % dotázaných upřednostňuje emailovou a telefonickou 
komunikaci. Dotázaní uvádějí, že v 86 % se jim při komunikaci s manažery řídicího orgánu 
dostalo úplných a konkrétních informací, což je pro úspěšnou realizaci projektů jedním 
z klíčových faktorů. Dotazovaní považují nastavení kanálů pro konzultace ve formě osobních, 
telefonických a elektronických za optimální (56 %), resp. relativně dobré (40 %).  

Celková úroveň přímé komunikace dle jednotlivých subkritérií je znázorněna v následujícím 
grafu. 
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Graf 18 – Úroveň přímé komunikace 

 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci (2015) 
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Hodnocení úspornosti 

Z hlediska úspornosti lze konstatovat, že vynaložené náklady na přímou komunikaci jsou 
efektivní. Převážná část nákladů byla realizována z vlastních/interních zdrojů řídicího orgánu. 
Zejména se jedná o následující: 

 Prostory pro semináře – semináře byly realizovány v budově Magistrátu hl. m. Prahy, 
tudíž bez nutnosti platit za pronájem;  

 Organizace seminářů – organizace zajištěna pracovníky řídicího orgánu; 
 Přednášející – pracovníci řídicího orgánu v rámci své pracovní náplně; 
 Konzultace s žadateli a příjemci – zajišťovány pracovníky řídicího orgánu v rámci jejich 

pracovní náplně; 

Jediným nákladem tak zůstává občerstvení pro účastníky seminářů. Při zahrnutí veškerých 
nákladů vynaložených na občerstvení ve sledovaném období a celkového počtu účastníků 
seminářů, jsou průměrné náklady na jednoho účastníka ve výši cca 155 Kč, což odpovídá 
běžným cenám v místě a čase obvyklém. Řídicí orgán se v tomto ohledu choval velmi úsporně.  

Evaluátor hodnotí úroveň a kvalitu přímé komunikace (informační akce – semináře, workshopy; 
konzultace) vůči žadatelům a příjemcům za dobře zvládnutou a odpovídající jejich požadavkům 
a potřebám. Dokládají to zejména vyjádření zástupců žadatelů a příjemců, pro které byla přímá 
komunikace, hned po internetu, druhým nejdůležitějším zdrojem informací pro přípravu 
projektové žádosti a úspěšnou realizaci projektu. 

Z pohledu hodnocení kvality lze konstatovat, že jak semináře, tak konzultace byly cílovými 
skupinami považovány za kvalitní zdroje informací. Tomu odpovídá hodnocení seminářů 
přímými účastníky (průměrná známka 1,28 v případě OPPA), tak celkové hodnocení úrovně 
přímé komunikace vyplývající z výše uvedeného grafu.  

Při realizaci přímé komunikace si počínal řídicí orgán velmi úsporně, neboť v maximální možné 
míře využíval interních zdrojů, a to jak technických tak personálních. Průměrné náklady na 
občerstvení účastníků seminářů se pohybovaly v běžných cenách.   

 

6.1.3 Mediální komunikace 

Cílem mediální komunikace je především informovat širokou veřejnost o existenci a přínosech 
OPPA/OPPK a zvyšovat tak povědomí této cílové skupiny o strukturálních fondech EU, potažmo 
operačních programech.  

Klíčovou aktivitou mediální komunikace je proto poskytování dostatečných informací a 
podkladů médiím a novinářům, kteří tyto informace zprostředkovávají prostřednictvím televize, 
rozhlasu a tiskovin široké veřejnosti.  
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Hodnocení účelnosti 

Ačkoliv široká veřejnost (stejně jako ta odborná) čerpá nejvíce informací o operačních 
programech podporovaných ze SF EU prostřednictvím internetu (42 % respondentů průzkumu 
veřejného mínění), tak význam médií zde hraje také podstatnou roli. 38 % respondentů získává 
informace z televize, 11 % z tisku. Význam rozhlasu je marginální, pouze 3 % široké veřejnosti 
uvedlo toto médium.  

Komunikace s médii probíhala v hodnoceném období zejména prostřednictvím tiskových zpráv 
a speciálně připravených podkladů pro novináře, které byly zprostředkovány přes tiskové 
oddělení magistrátu hl. m. Prahy.  

Tabulka 9 - Frekvence tiskových zpráv 

 Tiskové zprávy OPPA Tiskové zprávy OPPK Tiskové zprávy společné 
2011   2   2   8 
2012   7   6 - 
2013   3   5   4 
2014   2   8   7 

celkem 14 21 19 
Zdroj: Výroční zprávy OPPA a OPPK 2011 - 2014 

Hodnocení účinnosti 

Tiskové zprávy byly zaměřeny zejména na informace o vyhlášených výzvách a následně o 
schválení projektů Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Některé tiskové zprávy informovaly o 
realizaci konkrétních projektů, což je pro šíření povědomí o dopadech operačních programů 
důležitý posun. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, četnost tiskových zpráv v jednotlivých 
letech kolísala a lišila se také v porovnání mezi oběma programy. Na základě doporučení z 
průběžné evaluace z roku 2011 byly tiskové zprávy zveřejňovány také na webových stránkách 
obou programů v sekci „Pro média“, což umožňuje jejich jednoduchou dohledatelnost.  

Kromě tiskových zpráv byly zpracovávány průběžně podklady pro novináře, na jejichž základě 
pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA a OPPK. V období 2011–
2014 bylo zveřejněno cca 1 500 mediálních příspěvků13 týkající se OPPA, OPPK, případně obou 
operačních programů.  

V průběhu hodnoceného období také probíhaly tiskové konference, na kterých bylo téma 
OPPA/OPPK medializováno. Řídicí orgán nepořádal tiskové konference samostatně, téma 
pražských OP bylo zmiňováno jako součást tiskových konferencí pořádaných tiskovým 
oddělením magistrátu hl. m. Prahy. Řídicí orgán poskytoval podklady pro vyjádření radního 
odpovědného za tuto oblast. S ohledem na velmi nízkou míru znalosti OPPA u široké veřejnosti 
(s názvem OPPA se setkalo pouze 18 % respondentů průzkumu veřejného mínění přičemž pouze 
4 % zná předmět podpory tohoto programu), by bylo vhodné se zaměřit na zdůraznění přínosů 

                                                            
13 Monitoring tisku, Newton Media, a.s. 
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tohoto programu pro Pražany, zejména na informování o konkrétních projektech (pouze 2 % 
respondentů se setkalo s projektem financovaným z OPPA). Mediální vystoupení představitelů 
odpovědných za OPPA/OPPK, včetně tiskových zpráv by měla zdůrazňovat a vyzdvihovat přínos 
konkrétních projektů na úkor obecných informací.  

Oba operační programy byly zcela minimálně prezentovány v televizi (dle dostupných informací 
v roce 2011 v pořadu Milénium, upoutávky na Geocoachingovou soutěž na stanici Metropol) a 
rozhlase, což evaluátor považuje s ohledem na význam televize pro širokou veřejnost za velmi 
omezený rozsah.  Prezentace v TV vysílání je velmi finančně náročná, její realizace by proto 
měla být součástí širší kampaně. V roce 2013 probíhala v rámci komunikační kampaně reklama 
ve vybraných pražských kinech prostřednictvím šotů a upoutávek (blíže v kap. 6.2).  

Mezi nástroje mediální komunikace patří také uveřejňování inzerátů. Řídicí orgán využíval 
inzertní plochy výhradně k informování o vyhlášení výzev OPPA a OPPK. Pro zveřejňování 
inzerátů byl využíván pouze Deník Metro, s výjimkou roku 2011, kdy inzeráty vyšly i v Listech 
hlavního města Prahy. V průběhu let 2011–2014 bylo zveřejněno 6 inzerátů týkajících se OPPA 
a 7 inzerátů týkajících se OPPK. Výběr titulu tiskovin (Deník Metro) lze považovat za vhodně 
zvolený, neboť se jedná o periodikum, které se těší u Pražanů velké oblibě a je velmi dobře 
dostupné. S ohledem na několikanásobný převis projektových žádostí nad disponibilními zdroji 
v jednotlivých výzvách lze konstatovat, že rozsah inzerce vyhlášených výzev byl dostatečný.  

Za účelem zvyšování povědomí široké veřejnosti o OPPA a OPPK lze vidět nevyužitý prostor pro 
uveřejňování informací o těchto programech, resp. o jejich konkrétních projektech zejména 
v listech jednotlivých městských částí (např. Naše Praha 9, Devítka, Šestka apod.). Jedná o 
periodika, která jsou distribuována zdarma do domácností a kterými radnice městských částí 
informují své občany o aktuálních tématech. Podle našich zkušeností se jedná o velmi žádaný 
tisk, který by mohl významně přispět k rozšiřování povědomí o OPPA a OPPK (resp. OP PPR) 
mezi širokou veřejností.   

Hodnocení úspornosti 

Mediální komunikace spočívala především ve vytváření podkladů pro média a novináře, a to 
buď ve formě tiskových zpráv nebo specifických podkladů. Tyto výstupy byly zpracovávány 
pracovníky řídicího orgánu, tudíž bez nutnosti dalších finančních nákladů. Pravidelné a kvalitní 
poskytování zajímavých témat médiím je však velmi náročné z časového hlediska a klade to 
proto zvýšené nároky za lidské zdroje řídicího orgánu.  

Inzerce v Deníku Metro, příp. dalších tiskovinách probíhala na komerční bázi. Náklady na 
zveřejňování inzerátu odpovídaly cenám v čase a místě obvyklém. S ohledem na množství 
předložených projektových žádostí v obou programech lze konstatovat, že účinnost 
zveřejňovaných informací o vyhlášených výzvách byla dostatečná.  
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Evaluátor hodnotí úroveň a kvalitu mediální komunikace ve vztahu k potenciálním žadatelům za 
dobře zvládnutou, čemuž odpovídá i množství předložených projektových žádostí v obou 
programech. Ve vztahu k široké veřejnosti nejsou ve větší míře využívána média typu televize a 
rozhlas (např. spoty, upoutávky). Nicméně řídicí orgán se ve své komunikační strategii zaměřil 
na jiné typy komunikace (blíže viz komunikační kampaně), které umožnily efektivní šíření 
informací a zvyšování povědomí Pražanů o operačních programech. Nicméně i v příštím období 
bude nutné cílit komunikační aktivity na širokou veřejnost, neboť míra povědomí Pražanů o 
OPPK a OPPA je relativně nízká.   

Při realizaci mediální komunikace byly finanční prostředky vynakládány na aktivity, které nebylo 
možné efektivně zajistit vlastními zdroji a služby nakupované od externích dodavatelů se 
pohybovaly v běžných cenových relacích.   

 

6.1.4 Publikace a propagační předměty 

Zvyšování povědomí o OPPA a OPPK probíhala kromě on-line a mediální komunikace také 
distribucí publikací, informačních materiálů a propagačních předmětů.  

Hodnocení účelnosti 

Distribuci publikačních a propagačních předmětů lze považovat jako doplňkový zdroj 
komunikačních aktivit k hlavním směrům, kterými jsou bezesporu on-line komunikace a dále 
přímá a mediální komunikace, což potvrdily i výsledky dotazníkového šetření s žadateli a 
příjemci. Z tištěných materiálů (letáky, plakáty) čerpalo informace jen minimum dotázaných, 
přičemž lze předpokládat, že tyto materiály sloužily spíše k upevnění informace o existenci 
programů.  

Z porovnání jednotlivých publikačních a propagačních předmětů vyplynulo, že nejčastěji se 
žadatelé a příjemci ve své praxi setkávají s brožurami a příručkami (39 % dotázaných), poté 
následují letáky (21 %) a upomínkové předměty (11 %). Více jak dvě třetiny dotázaných využilo 
při přípravě projektového záměru tištěnou verzi příručky, příp. jiné brožury.  

Hodnocení účinnosti 

Distribuce propagačních a informačních materiálů probíhala zejména na informačních místech 
k tomu určených (informační materiály byly po celé období k dispozici v Eurocentru, 
Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí a v informačních stojanech ve Škodobě 
paláci) a dále na různých eventech, na kterých řídicí orgán participoval, příp. je sám 
organizoval. Jedná se např. o festival ošetřovatelství SestraFest, volnočasový festival 
LadronkaFest, Den Evropy v roce 2013, Open Air Festival v roce 2014. Na těchto eventech byly 
operační programy každoročně prezentovány, mimo jiné i s pomocí propagačních předmětů, 
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informačních materiálů a publikací o pražských programech. Propagační předměty byly také 
využívány jako součást výher pro účastníky různých soutěží.  

Ve sledovaném období probíhala distribuce propagačních materiálů a předmětů, které byly 
vyrobeny ještě na počátku programového období v roce 2009, v roce 2013 a 2014 pak byly 
vyrobeny další. Příprava některý propagačních předmětů byla součástí komplexních 
komunikačních kampaní. V roce 2014 vznikla reprezentativní brožura, která představila 20 
nejzajímavějších projektů OPPA a OPPK.  

Na seminářích pro žadatele byly ve velké míře distribuovány projektové příručky, což je 
klíčovou publikací, se kterou žadatelé a příjemci pracují. Při hodnocení kvality této příručky 
převažuje mezi dotázanými kladné hodnocení. Respondenti, kteří měli k projektové příručce 
výhrady, zmiňovali zejména její časté změny, obtížnější orientaci v rozsáhlém textu, 
nejednoznačnost některých informací a málo příkladů z praxe.  

Celkové zhodnocení úrovně tištěných materiálů dle jednotlivých subkritérií je znázorněno v 
uvedeném grafu. 



                                                                                             

 58 

 

 

Graf 19 – Úroveň tištěných materiálů 

 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci (2015) 
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Hodnocení úspornosti 

Z hlediska celkových nákladů na komunikační a publikační aktivity tvořily výdaje na propagační 
předměty nezanedbatelnou část rozpočtu. Podle údajů, které má evaluátor k dispozici, tvořily 
z celkového rozpočtu v období 2011–2014 náklady na propagační předměty cca 8,6 % 
z celkového rozpočtu14. Prostřednictvím propagačních předmětů ve většině případů nedochází 
k prvotní informovanosti o OPPA/OPPK, jejich funkce je spíše v upevnění povědomí veřejnosti o 
programech a problematice spojené s čerpáním prostředků ze SF EU. Evaluátor se domnívá, že 
náklady vynaložené na propagační předměty programů byly přiměřené.  

Propagační a informační materiály tvoří doplňkový zdroj informací o OPPA/OPPK. 
Z publikačních materiálů je nutné vyzdvihnout zejména Příručku pro žadatele a příjemce, jejíž 
tištěná verze byla poskytována zejména žadatelům a příjemcům na pořádaných seminářích.  
Evaluátor hodnotí úroveň a kvalitu tištěných materiálů za dobře zvládnutou, čemuž odpovídá i 
pozitivní hodnocení kvality ze strany žadatelů a příjemců.  

Řídicí orgán měl v hodnoceném období k dispozici desítky typů různých propagačních 
dárkových předmětů, které byly distribuovány příjemcům pomoci, účastníkům eventů a soutěží, 
členům Společného monitorovacího výboru, zahraničním návštěvám a delegacím.  

Níže uvedená tabulka znázorňuje výdaje na jednotlivé komunikační aktivity a jejich podíl na 
celkových výdajích na zajištění komunikace a propagace OPPA a OPPK.  

Tabulka 10 - Výdaje na komunikační aktivity 2011–2014, v tis. Kč 

Komunikační aktivita OPPA OPPK Celkem Podíl 
Provoz internetových stránek    135   130    265   2,3 % 
Inzerce       85     92    177   1,5 % 
Semináře (občerstvení)    382 N/A*    382   3,3 % 
Komunikační kampaň 3 408 5 592 9 000 78,6 % 
Propagační předměty    387    603     990   8,6 % 
Ostatní (včetně průběžné evaluace 
komunikačních a propagačních aktivit)    330    307     637   5,6 % 

Celkem 2011 - 2014 4 727 6 724 11 452 100 % 
*náklady na občerstvení na seminářích OPPK nejsou hrazeny ze zdrojů na komunikační a publikační aktivity 
Zdroj: interní zdroje ŘO, vlastní dopočet  

 

  

                                                            
14 v této položce nejsou zahrnuty výdaje na propagační předměty, které byly vyrobeny v rámci komunikačních kampaní 
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6.2 Hlavní roční komunikační aktivita (pravidelná výroční akce) 
v letech 2011-2014 

Jedním z klíčových doporučení průběžné evaluace komunikačních a propagačních aktivit z roku 
2011 bylo zaměřit komunikaci na širokou veřejnost a cílit na zvýšení celkového povědomí o 
obou programech. Tomuto cíli byly uzpůsobeny komunikační aktivity v následujících letech. 
Klíčovou aktivitou, resp. souborem komunikačních aktivit byly v tomto smyslu tzv. 
„komunikační kampaně“. Komunikační kampaně se staly hlavní komunikační aktivitou 
(pravidelnou výroční akcí) ve smyslu nařízení ES č. 1828/2006, čl. 7, odst. 2b. 

V roce 2011 byla plánovaná podzimní komunikační kampaň nahrazena geocachingovou soutěží 
„Odhalte tajemství pražských zahrad“. Smyslem soutěže bylo seznámit účastníky s projekty 
OPPA i OPPK. Podařilo se dobře skloubit zacílení na oba programy, neboť kešky byly umístěny 
na 6 projektech financovaných z OPPK, otázky v keškách byly směřovány na projekty 
financované z OPPA. Soutěž byla vhodným a dostatečným způsobem propagována (informace 
na webových stránkách, tisková zpráva, informace v TV Metropol, informování městských částí 
a všech ZŠ, SŠ a speciálních škol v Praze). Soutěže se zúčastnilo 89 soutěžících, 10 z nich si ze 
soutěže odneslo výhru.  

Hlavními komunikačními aktivitami let 2012, 2013 a 2014 byly komunikační kampaně, které na 
sebe navzájem navazovaly. V roce 2012 bylo součástí kampaně vytvoření nového vizuálu a 
sloganu, které byly využívány i v dalších letech.  

Kampaně byly rozděleny na dvě části:  

1. Nadlinková komunikace (ATL) 

V rámci nadlinkové komunikace byly realizovány: 

 OOH - Outdoorové kampaně (QS fólie v tramvajích, rámečky v tramvajích a v metru, 
plakáty, citylight vitríny) 

 On – line bannerové kampaně (on-line bannery umístěny na webových portálech 
www.novinky.cz, www.aktualne.cz, www.denik.cz, www.tyden.cz a 
www.businesscenter.cz)  

 Prezentace na LCD obrazovkách (promítáno v sídle řídicího orgánu a na eventech) 
 Spoty v kinech 

2. Podlinková komunikace (BTL) 

V rámci podlinkové komunikace byly realizovány:  

 Eventy – jednalo se o zábavná dětská odpoledne se zábavným programem uskutečněná 
v místě realizace podpořených projektů 

 Soutěže pro děti 

http://www.novinky.cz/
http://www.aktualne.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.tyden.cz/
http://www.businesscenter.cz/
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 Vydávání tematických PR článků, které informovaly o přínosu pražských operačních 
programů 

 Vytvoření prezentačních panelů informujících o konkrétních projektech 
 Guerilla marketing (3D malby s tematikou OPPA a OPPK) 
 Publikační a propagační předměty (kalendáře s fotografiemi úspěšných projektů, 

omalovánky pro děti, desky s chlopněmi, reprezentativní brožura OPPA a OPPK) 

Jak vyplývá z výše uvedeného, komunikační kampaně v sobě zahrnovaly soubor různorodých 
aktivit cílících na širokou veřejnost. Obsahovaly nástroje jak přímé, mediální, tak on-line 
komunikace, přičemž jednotlivé nástroje na sebe navazovaly, a to jak z tematického tak 
z časového hlediska.  

Tyto kampaně byly realizovány externím dodavatelem, který byl vybrán na základě výběrového 
řízení a představovaly nejvýznamnější položky ročních rozpočtů na komunikační aktivity. 
V období let 2011–2014 bylo na kampaně vynaloženo celkem 9 mil. Kč, což představuje 78,6 % 
z celkovéch vynaložených nákladů na komunikační a propagační aktivity.   

Poměrné zastoupení jednotlivých dílčích aktivit v rámci komunikačních kamapaní je uvedeno 
v následující tabulce.  

Tabulka 11 – Zastoupení aktivit komunikačních kampaní 

Aktivita Procentní podíl 
On-line komunikace 38 % 
Eventy a soutěže  35 % 
Spoty v kině  8 % 
OOH (outdoorové kampaně, včetně kreativního řešení, grafických 
prací a výroby nosičů)  8 % 

PR podpora 6 % 
Publikační a propagační předměty  2 % 
Ostatní (gerilla marketing, fotografie apod.) 3 % 
Zdroj: interní dokumentace ŘO, vlastní dopočet  

 

Evaluátor hodnotí velmi pozitivně záměr řídicího orgánu realizovat komunikační aktivity ve 
formě ucelených kampaní, resp. v souboru provázaných a na sebe navazujících aktivit. Tento 
přístup umožnil koncentovat úsilí a finanční prostředky a zintenzivnit oslovování široké 
veřejnosti v hl. m. Praze koncepčním způsobem. Úspěšnost těchto kampaní lze nepřímo odvodit 
z růstu povědomí široké veřejnosti o OPPA a OPPK, které se zvýšilo v případě OPPA z 5 % v roce 
2010 na 14,2 % v roce 2015 a v případě OPPK z 11 % na 21,6 %.  
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Odpovědi na evaluační otázky 

 

EO2.1 Obecná informovanost – Jaké komunikační a propagační nástroje vedou k zajištění 
znalosti a povědomí o OPPA a OPPK mezi jednotlivými cílovými skupinami definovanými 
v KoP a proč? 

 široká veřejnost 

Široká veřejnost využívá nejčastěji pro získávání informací o operačních programech 
podporovaných ze strukturálních fondů internet (42 %) a na druhém místě televizi (38 %). Pak s 
odstupem následuje tisk (11 %) a rozhlas (3 %). Vedle pasivních příjemců informací, existuje i 
část široké veřejnosti, která informace aktivně vyhledává. Pro tu je hlavním zdrojem informací 
odborně zaměřený tisk a zejména internet. 

Směrem k široké veřejnosti jsou tedy nejvíce účinnými médii televize, tisk a internet, jejichž 
využívání pro komunikační aktivity by mělo probíhat selektivně podle charakteristických 
vlastností té části široké veřejnosti, které jsou dané informace určené.  

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že ve vztahu k široké veřejnosti vedou k zajištění povědomí o 
OPPA/OPPK níže uvedené nástroje, které je potřeba dále posilovat: 

1. intenzivní komunikace s novináři a redaktory 
2. atraktivní webové stránky 
3. komunikační kampaně 

 žadatelé a příjemci 

Žadatelé a příjemce lze řadit k aktivní části veřejnosti, která informace cíleně vyhledává. Pro 
žadatele a příjemce byl prvotním zdrojem informací o OPPA/OPPK a o možnosti využít jejich 
prostřednictvím finanční prostředky pro realizaci projektů zejména internet (57 %). Webové 
stránky obou operačních programů (www.prahafondy.eu) byly zdrojem informací v 30 %.   

Pro žadatele a příjemce jsou kromě internetu, významnými zdroji informací také individuální 
konzultace a semináře. Ty jsou využívány ve všech fázích projektového cyklu, přičemž míra 
jejich využití lehce kolísá. Ve fázi přípravy projektové žádosti byl primárním zdrojem informací 
internet (57 % dotázaných), přičemž webové stránky obou operačních programů představovaly 
34 %. Dalším významných zdrojem informací v této fázi byly informační akce (15 %) a 
individuální konzultace (15 %). Ve fázi realizace projektu byla situace podobná jako při přípravě 
žádosti, pouze na vrub obecných informací z internetu posílil podíl informací získaných při 
individuálních konzultacích (20 %). Naopak ve fázi udržitelnosti opět posílil internet jako zdroj 
informací na 62 %, z čehož webové stránky operačních programů reprezentovaly celých 40 %. 
Významným zdrojem informací v této fázi zůstávaly individuální konzultace (16 %). 

http://www.prahafondy.eu/
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Z tohoto pohledu lze konstatovat, že ve vztahu k žadatelům a příjemcům vedou k zajištění 
znalostí o OPPA/OPPK níže uvedené nástroje, které je potřeba dále posilovat: 

1. internet – webové stránky OPPA/OPPK, resp. OP PPR 
2. semináře 
3. individuální konzultace 

 odborná veřejnost 

U odborné veřejnosti obecně převazuje jako zdroj informací internet a zejména specializované 
webové stránky. V případě OPPA/OPPK jsou to webové stránky www.prahafondy.eu.  

Pozice odborné veřejnosti je z hlediska získávání informací z určitého pohledu specifická. U 
implementační struktury a spolupracujících řídicích orgánů je nejvýše hodnocena emailová 
komunikace, osobní kotakt a získávání informací z oficiální webových stránek. 

U hodnotitelů je rovněž vysoce hodnocena emailová komunikace a osobní kontakt, ale mezi 
preferované komunikační kanály patří také telefonická komunikace a přímé kontakty na 
workshopech a seminářích. 

 

EO 2.2 Prostředí realizace programu – Jak jednotlivé cílové skupiny definované v KoP 
hodnotí informační aktivity OPPA a OPPK? (webové stránky, příručky, semináře, inzeráty, 
konzultace, e-mailová komunikace, telefonická komunikace, propagační materiály, 
komunikační kampaně, soutěže atd.)   

On-line komunikace 

On-line komunikace, resp. internet je klíčovým zdrojem informací pro všechny cílové skupiny 
KoP. Ve vztahu k OPPA a OPPK jsou využívány webové stránky těchto programů (www.oppa.cz, 
www.oppk.cz). Ročně tyto stránky navštíví přes 100 000 návštěvníků. Potřebné informace o 
OPPA/OPPK tam nalezne 89 % respondentů dotazníkového šetření z řad žadatelů a příjemců, 
pro 86 % jsou stránky přehledné. Obecnou spokojenost s webovými stránkami vyjádřilo i 70 % 
dotázaných zástupců implementační struktury a 95 % externích hodnotitelů. Obecně lze říci, že 
uživatelé www stránek obou programů jsou s nimi spokojeni. Dílčí spokojenost v rámci 
jednotlivých kritérií je znázorněna blíže v grafu 17.  

Přímá komunikace 

Přímá komunikace má velký význam zejména pro žadatele a příjemce pomoci. V porovnání 
s on-line komunikací je však rozsah přímé komunikace podstatně menší. Pouze 8 % 
respondentů dotazníkového šetření se poprvé setkalo s problematikou OPPA/OPPK na 
informačních akcích (semináře, workshopy, konference, výstavy apod.), resp. 7 % při 
individuálních konzultacích. Význam přímé komunikace však narůstá při přípravě žádosti a dále 
během celého projektového cyklu, jak již bylo uvedeno v předchozí otázce 2.1. 

http://www.prahafondy.eu/
http://www.oppa.cz/
http://www.oppk.cz/
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V období 2011–2014 bylo celkem realizováno 102 seminářů, jichž se účastnilo 2 921 osob z řad 
žadatelů a příjemců. U seminářů k OPPA byla sledována jejich kvalita na základě zpětné vazby 
účastníků a z hodnocení jednoznačně vyplynula vysoká spokojenost s kvalitativní úrovní 
seminářů (známka 1,28). To potvrdilo i dotazníkové šetření s žadateli a příjemci. Pro 57 % 
dotázaných byla účast na semináři významným impulsem pro předložení projektové žádosti. 90 
% dotázaných uvádí, že informace poskytnuté na těchto akcích byly natolik konkrétní, aby 
orientovaly jejich další kroky. V průběhu realizace svých projektů se příjemci pomoci účastnili 
informačních akcí z 80 %, přičemž pro celých 92 % byly získané informace dostatečně konkrétní 
pro úspěšnou realizaci projektu. 

Další formou přímé komunikace byla realizace individuálních konzultací. Ve sledovaném období 
bylo uskutečněno 709 osobních konzultací žadatelů a příjemců s projektovými manažery, další 
tisíce konzultací proběhly prostřednictvím e-mailu a telefonu (jen za OPPA 3 148). Respondenti 
dotazníkového šetření uvedli, že v 86 % se jim při komunikaci s manažery řídicího orgánu 
dostalo úplných a konkrétních informací, což je pro úspěšnou realizaci projektů jedním z 
klíčových faktorů. Dotazovaní považují nastavení kanálů pro konzultace ve formě osobních, 
telefonických a elektronických za optimální (56 %), resp. relativně dobré (40 %). Hodnocení 
kvality dle dílčích subkritérií je znázorněno v grafu 18. 

Mediální komunikace 

Ačkoliv převažuje význam internetu pro všechny cílové skupiny, tak význam médií jako je 
televize a tisk je poměrně vysoký (38 % široké veřejnosti získává informace z televiz, 11 % 
z tisku). Hodnotit spokojenost cílových skupin s mediální komunikací je velmi obtížné. 
S ohledem na velmi nízkou znalost OPPA/OPPK se lze domnívat, že jejich povědomí o 
realizovaných cílených komunikačních aktivitách řídicího orgánu bude zanedbatelné. Účinky 
mediální komunikace a kampaní jsou spíše podvědomého charakteru.  

Publikace a propagační předměty 

Zvyšování povědomí o OPPA a OPPK probíhalo také prostřednictvím distribuce publikací, 
informačních materiálů a propagačních předmětů. Z porovnání jednotlivých publikačních a 
propagačních předmětů vyplynulo, že nejčastěji se žadatelé a příjemci ve své praxi setkávají s 
brožurami a příručkami (39 % dotázaných), poté následují letáky (21 %) a upomínkové 
předměty (11 %). Klíčovou publikací je pro žadatele a příjemce projektová příručka, která byla 
distribuována v tištěné formě na seminářích. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že příjemci a 
žadatelé hodnotí úroveň tištěných materiálů kladně, cca 70 % považuje jejich kvalitu za velmi 
dobrou/dobrou. Hodnocení kvality dle dílčích subkritérií je znázorněno v grafu 19.  
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EO 2.3 Jak vnímají jednotlivé cílové skupiny definované v KoP OPPA a OPPK z hlediska 
transparentnosti, image programů, smyslu existence, fungování programů? 

 široká veřejnost 

Jak již bylo uvedeno v EO 1.1, ze vzorku široké veřejnosti, který má povědomí o existenci 
podpory strukturálních fondů EU,  zná obsah a zaměření OPPA/OPPK cca 11 %. Přitom však 
celých 25 % je jednoznačně přesvědčeno, že oba programy jsou pro Prahu a její obyvatele 
„určitě“ přínosné. Tento zdánlivý rozpor ještě vynikne, uvážíme-li, že dalších 49 % 
dotazovaných se kloní k názoru, že oba programy jsou „spíše“ přínosné. Pouze 14 % 
dotazovaných přiznalo, že to neumí posoudit, což je v porovnání s 83% podílem široké 
veřejnosti, která neví, co je předmětem podpory OPPA/OPPK, zcela nesouměřitelná hodnota. 

Závěr o vnímání operačních programů širokou veřejností lze učinit ve dvou rovinách:  

Ta část veřejnosti, která zná OPPA/OPPK, vnímá tyto operační programy pozitivně a je zpravidla 
přesvědčena o jejich přínosnosti pro Prahu a její obyvatele. Pozitivní hodnocení cca ¾ široké 
veřejnosti oslovené v rámci průzkumu veřejného mínění se netýká OPPA/OPPK, ale přínosnosti 
podpory ze strukturálních fondů EU a operačních programů obecně. 

Názor široké veřejnosti na transparentnost rozdělování finančních prostředků v rámci 
OPPA/OPPK vyznívá podobně, jako při vnímání přínosnosti. Pouze 20 % dotazovaných 
připustilo, že problém neumí posoudit a 80 % své stanovisko bylo ochotno vyjádřit, i když 
s názvem OPPA/OPPK se setkala cca třetina z nich. I zde zjevně dotázaní nehodnotí 
implementaci OPPA/OPPK, ale vyjadřují se v obecné rovině. To dokládá i spektum odpovědí, 
kdy kategorický soud bylo ochotno formulovat 12 % dotazovaných (4 % ANO, 8 % NE) a 68 % 
zvolilo opatrnější výrok (40 % spíše ANO, 28 % spíše NE).  

 žadatelé a příjemci 

Žadatelé a příjemci vnímají dotační příležitosti z OPPA/OPPK pozitivně, jednak z důvodu 
možnosti realizovat své projektové záměry, tak i z hlediska dopadů na rozvoj hlavního města 
Prahy, resp. zlepšení života obyvatel. OPPK, resp. projekty z OPPK podpořené považuje za 
„přínosné pro Prahu“ 81 % cílové skupiny a za „přínosné pro příjemce“ 75 % cílové skupiny. 
OPPA, resp. projekty z OPPA podpořené považuje za „přínosné pro Prahu“ 86 % cílové skupiny a 
za „přínosné pro příjemce“ 90 % cílové skupiny.  

 odborná veřejnost 

Odborná veřejnost a konkrétně externí hodnotitelé také vnímají OPPA a OPPK pozitivně. OPPK, 
resp. projekty z OPPK podpořené považuje za „přínosné pro Prahu“ 84 % cílové skupiny a za 
„přínosné pro příjemce“ 84 % cílové skupiny. OPPA, resp. projekty z OPPA podpořené považuje 
za „přínosné pro Prahu“ 88 % cílové skupiny a za „přínosné pro příjemce“ 91 % cílové skupiny. 

Zástupci implementační struktury se v rámci dotazníkového šetření vyjadřovali ke spokojenosti 
s komunikací s Odborem evropských fondů MHMP. 63 % respondentů uvedlo, že je rozhodně 
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spokojeno/spíše spokojeno. 25 % respondentů nekomunikuje s OEF, proto se nemohlo vyjádřit. 
Pouze 8 % respondentů je spíše nespokojeno, resp. 4 % rozhodně nespokojeno.   

 

EO 2.4 Jaká je efektivita komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK realizovaných 
řídicím orgánem (tj. odpovídají vynaložené výdaje dosaženým cílům a podařilo se realizaci 
aktivit optimálně načasovat)? 

Efektivita komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK byla hodnocena jednak ve vztahu 
k naplňování komunikančích cílů daných Komunikačním plánem 2007–2013, ale také ve vztahu 
k účinnosti a úspornosti jednotlivých komunikačních aktivit a nástrojů.  

Jak vyplynulo z hodnocení naplňování jednotlivých indikátorů KoP (kap. 7), výstupové a 
výsledkové indikátory byly naplněny, taktéž došlo k odpovídajícímu pokroku mezi roky 2010 a 
2015. Dopadové indikátory KoP 2007–2013, definované ve vazbě na specifické cíle sice nebyly 
v KoP kvantifikovány, nicméně i zde lze vidět pokrok v jejich naplnění.  

Od roku 2011, kdy byla provedena průběžná evaluace, došlo ke zvýšení míry povědomí cílových 
skupin o OPPA a OPPK. Obecné povědomí o existenci strukturáních fondů EU má v Praze 81 % 
široké veřejnosti. Oproti výstupům šetření v roce 2011, zde došlo k nárůstu o 18 % . S názvem 
operačního programu Praha - Konkurenceschopnost se setkalo 21,6 % ze všech osob 
dotazovaných při průzkumu veřejného mínění a s názvem operačního programu Praha - 
Adaptabilita 14,2 %.  

Z pohledu nárůstu objemu finančních prostředků v předložených projektech a míry vyčerpání 
strukturální pomoci v období 2007–2013 lze konstatovat, že komunikační a publikační aktivity 
splnily svůj účel, neboť předložené projektové žádosti několikanásobně svými finančními 
požadavky překročily disponibilní alokaci obou programů.  

Účinnost komunikačních aktivit KoP realizovaných v letech 2011–2014 při plnění komunikačních 
cílů vyjádřenou mírou naplnění indikátorů KoP lze tedy považovat za uspokojivou. 

Při hodnocení účinnosti a úspornosti jednotlivých komunikačních aktivit a nástrojů se evaluátor 
nesetkal s nehospodárným vynakládáním veřejných zdrojů. Jak vyplývá z dílčích hodnocení 
(kap. 6.1), řídicí orgán primárně využíval interních zdrojů (např. u organizace seminářů, při 
zpracování tiskových zpráv, obsahu www prezentací apod.). Externě byla zadávána realizace 
těch činností, které byly mimo odborné a profesní kompetence pracovníků ŘO. Dle názoru 
evaluátora byly náklady vynaložené v období 2011–2014 na komunikační aktivity přiměřené a 
odpovídající běžné praxi.  
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7. Dopady realizace komunikačních aktivit OPPA a OPPK  

Úkol č. 4 – Na základě doporučení z průběžné evaluace komunikačních a propagačních aktivit 
realizované v roce 2011 vyhodnoťte dopady komunikačních aktivit ve smyslu, zda došlo 
k posílení znalostí o konkrétních přínosech OPPA a OPPK napříč všemi cílovými skupinami15 

 

7.1 Vyhodnocení plnění komunikačních cílů a monitorovacích 
indikátorů  

Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole, KoP na období 2007–2013 definoval tři specifické cíle:  

 Zvyšování povědomí o cílech a výsledcích dosažených v rámci OPPA a OPPK tak, aby 
pomoc ze strukturálních fondů a její přínos byly srozumitelně a  příznivě vnímány 
širokou veřejností (rovina obecná); 

 Zajištění komunikace s potenciálními i úspěšnými příjemci pomoci a vytvoření 
podmínek pro realizaci dostatečného množství kvalitních projektů a tím i úspěšnou 
realizaci programu (rovina projektová); 

 Zajištění kvalitní komunikace uvnitř řídicí a implementační struktury programu, 
s partnerskými organizacemi a s ostatními subjekty zodpovědnými za zajištění 
informovanosti a publicity v ČR, případně EU (rovina programová). 

RKoP v jednotlivých letech na základě výše uvedených specifických cílů definoval komunikační 
„operační“ cíle na daný rok. Zaměření RKoP v hodnoceném období 2011–2014 bylo 
v jednotlivých letech totožné a realizované aktivity naplňovaly tyto komunikační cíle:  

 zvýšit konkrétní znalost OPPK a OPPA u široké veřejnosti 
 informovat obyvatele Prahy o konkrétních přínosech realizace projektů prostřednictvím 

prezentace konkrétních příkladů  
 posílit pozitivní vnímání role řídicího orgánu OPPA a OPPK a fondů EU v Praze u 

obyvatel Prahy 

Na realizaci KoP bylo pro celé období 2007–2013 vyčleněno 21 mil. Kč. Níže uvedená tabulka 
konkretizuje finanční alokace na komunikační a publikační aktivity v jednotlivých letech.  

 

 

                                                            
15 Evaluátor záměrně předřadil úkol 4 před úkol 3, neboť úkol 3 má charakter závěrečného shrnutí a obsahuje doporučení 
pro další období.  
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Tabulka 12 – Výdaje na komunikační aktivity 

Výdaje na komunikační aktivity 2007-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Plánované v KoP 2007-2013 10 900 2 615 2 615 2 690 1 965 240 21 025 
Plánované v RKoP 10 900 4 160 6 100 6 130 3 360 2 035 32 685 
Skutečně vynaložené 6 834 805 3 326 2 875 4 427 79* 18 346 
Čerpání ve vztahu k RKoP 63 % 19 % 55 % 47 % 132 % 3,9 %* 56 % 
*hodnota aktuální k 30. 10. 2015 
Zdroj: KoP 2007 – 2013, RKoP 2011 – 2015, interní dokumentace ŘO, vlastní dopočet 
 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, v průběhu let docházelo k operativním úpravám ročních 
alokací oproti hodnotám plánovaným na počátku programového období, resp. v době přípravy 
Komunikačního plánu 2007-2013.  

Plánované hodnoty výdajů na komunikační aktivity v RKoP se pohybovaly na úrovni zhruba 
dvojnásobku plánovaných hodnot v KoP 2007–2013, s výjimkou roku 2015, kdy došlo k navýšení 
až na osminásobek. Reálné výdaje vynaložené na realizaci RKoP se však pohybovaly v období 
2011–2014 od 19 % do 132 % hodnot uvedených v RKoP. Reálně se tak celkové skutečně 
vynaložené výdaje za toto období přiblížily původně plánovaným hodnotám. I přesto k termínu 
zpracování této zprávy zůstává cca 2,5 mil. Kč nevyčerpáno.  

Tabulka 13 - Plnění monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků Komunikačního plánů k 31. 12. 1014  

Nástroj 
komunikace 

Výstupový indikátor/ Výsledkový 
indikátor 

Plánovaná 
hodnota v 

KoP 

Dosažená 
kumulati

vní 
hodnota 

Z toho 
OPPA 

Z toho 
OPPK 

Plnění 
KoP 

On-line 
komunikace 

Počet databází (vytvořených) 
Počet přístupů na stránky 

2 2 1 1 100 % 
400 000 833 130 N/A N/A 208 % 

Počet publikovaných článků 
Počet registrovaných uživatelů 
(nových) 

200 517 262 158 259% 
600 5 629 N/A N/A 938 % 

Počet publikovaných dokumentů 
Počet stažení dokumentů* 

10 258 125 101 2 580 % 
3 000 N/A N/A N/A N/A 

Přímá 
komunikace 

Počet zorganizovaných seminářů a 
školení 
Počet účastníků 

70 241 182 59 344 % 

1400 7 597 6 168 1 429 543 % 

Počet konzultovaných žádostí o 
podporu 
Míra úspěšnosti konzultovaných 
žádostí v rámci výběrového procesu 
(kumulativní) 

1 500 2 976 1 817 1 159 198 % 

50 % 62 % 68 % 39 % + 12 p.b. 

Mediální 
komunikace 

Počet inzerátů 
Počet zveřejnění inzerátů 

14 37 8 25 264 % 
70 69 19 45 99 %**** 

Počet vytvořených billboardů a 
plakátů 
Počet instalování billboardů a 
plakátů na veřejných místech 

7 45 17 22 643 % 

70 2 416 163 868 3 451 % 

Počet vydaných tiskových zpráv 
Počet publikovaných textů s tématem 
OPPA nebo OPPK 

28 101 27 44 361 % 

500 2 434 1 122 1 312 487 % 
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Počet uspořádaných konferencí (akcí 
pro širokou 
veřejnost)** 
Počet účastníků tiskových konferencí 
z řad mediální veřejnosti 

14 18 N/A N/A 129 % 

70 35 N/A N/A 50 % 

Propagační 
předměty a 
informační 
letáky 

Počet typů vyrobených propagačních 
předmětů a letáků 
Počet distribuovaných propagačních 
předmětů a letáků 

20 156 31 58 780 % 

7 000 55 272 17 727 22 749 790 % 

Publikační 
činnost 

Počet vydaných informačních brožur 
Počet distribuovaných informačních 
brožur 

4 7 3 2 175 % 

1 400 14 873 8 319 5 380 1 062 % 

Počet vydaných příruček či manuálů 
Počet distribuovaných příruček či 
manuálů 

4 2 1 1 50 % 

1 500 2 405 2 405 0 160 % 

Počet vydaných zpráv a studií*** 
Počet distribuovaných zpráv a 
studií*** 

4 0 0 0 0 % 

200 0 0 0 0 % 

* Vzhledem ke změně programu pro sledování statistik nebylo možné indikátor výsledku „Počet stažení dokumentů“ sledovat.  
** ŘO samostatně tiskové konference nepořádá; do hodnoty indikátoru výstupu „Počet uspořádaných konferencí“ jsou zahrnuty 
pouze uspořádané významné akce pro veřejnost.  
*** Indikátory počtu vydaných a distribuovaných zpráv a studií nebyly evidovány. 
**** V prvním pololetí 2015 byl zveřejněn inzerát k OPPK, takže indikátor je k datu zpracování této zprávy již naplněn. 
Zdroj: Komunikační plán OPPA a OPPK; Výroční zprávy OPPA a OPPK za roky 2011–2014 
 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, monitorovací indikátory výstupů a výsledků jsou, až na 
výjimky naplněny, přičemž u některých indikátorů došlo k jejich přeplnění v řádu stovek až 
tisíců procent.  

V případě indikátoru „Počet vydaných příruček či manuálů“ se evaluátor domnívá, že jeho cílová 
hodnota nebyla na počátku programového období dobře zvolena. Pro každý z pražských 
programů byla vydána Příručka pro žadatele a příjemce (viz indikátory) a je logické, že existuje 
jedna příručka za každý program. Cílová hodnota indikátoru měla být dle názoru evaluátora 2 
(nikoliv 4). Při zohlednění této skutečnosti lze považovat indikátor za naplněný.  

Indikátory „Počet vydaných zpráv a studií“ a „Počet distribuovaných zpráv a studií“ nebyly ze 
strany řídicího orgánu sledovány.  
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7.2 Vyhodnocení pokroku v  naplňování komunikačního plánu mezi 
provedenými evaluacemi v  roce 2011 a 2015  

Níže uvedená tabulka znázorňuje pokrok v plnění komunikačního plánu mezi provedenými 
evaluacemi v roce 2011 a 2015, resp. hodnotí míru naplnění výstupových a výsledkových indikátorů. 
Průběžná evaluace komunikačních a propagačních aktivit pracovala s naplněním indikátorů k datu 
31. 12. 2010, závěrečná evaluace pracovala s hodnotami indikátorů vztaženými k 31. 12. 2014.  

Tabulka 14 - Porovnání plnění pokroku v naplňování KoP v roce 2010 a 2014 

Nástroj 
komunikace 

Výstupový indikátor/ Výsledkový 
indikátor 

Plánovaná 
hodnota v 

KoP 

Plnění KoP k  
31. 12. 2010 

Plnění KoP k  
31. 12. 2014 

On-line 
komunikace 

Počet databází (vytvořených) 
Počet přístupů na stránky 

2 100 % 100 % 
400 000 95 % 208 % 

Počet publikovaných článků 
Počet registrovaných uživatelů (nových) 

200 130 % 259% 
600 584 % 938 % 

Počet publikovaných dokumentů 
Počet stažení dokumentů* 

10 1 630 % 2 580 % 
3 000 N/A N/A 

Přímá 
komunikace 

Počet zorganizovaných seminářů a školení 
Počet účastníků 

70 206 % 344 % 
1400 339 % 543 % 

Počet konzultovaných žádostí o podporu 
Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí 
v rámci výběrového procesu (kumulativní) 

1 500 135 % 198 % 
50 % + 8 p.b. + 12 p.b. 

Mediální 
komunikace 

Počet inzerátů 
Počet zveřejnění inzerátů 

14 150 % 264 % 
70 73 % 99 %**** 

Počet vytvořených billboardů a plakátů 
Počet instalování billboardů a plakátů na 
veřejných místech 

7 243 % 643 % 

70 290 % 3 451 % 

Počet vydaných tiskových zpráv 
Počet publikovaných textů s tématem 
OPPA nebo OPPK 

28 154 % 361 % 

500 164 % 487 % 

Počet uspořádaných konferencí (akcí pro 
širokou veřejnost)** 
Počet účastníků tiskových konferencí z řad 
mediální veřejnosti 

14 29 % 129 % 

70 29 % 50 % 

Propagační 
předměty a 
informační 
letáky 

Počet typů vyrobených propagačních 
předmětů a letáků 
Počet distribuovaných propagačních 
předmětů a letáků 

20 425 % 780 % 

7 000 311 % 790 % 

Publikační 
činnost 

Počet vydaných informačních brožur 
Počet distribuovaných informačních brožur 

4 150 %  175 % 

1 400 389 % 1 062 % 
Počet vydaných příruček či manuálů 
Počet distribuovaných příruček či manuálů 

4 50 % 50 % 

1 500 52 % 160 % 
Počet vydaných zpráv a studií*** 
Počet distribuovaných zpráv a studií*** 

4 0 % 0 % 

200 0 % 0 % 
* Vzhledem ke změně programu pro sledování statistik nebylo možné indikátor výsledku „Počet stažení dokumentů“ sledovat.  
** ŘO samostatně tiskové konference nepořádá; do hodnoty indikátoru výstupu „Počet uspořádaných konferencí“ jsou zahrnuty 
pouze uspořádané významné akce pro veřejnost.  
*** Indikátory počtu vydaných a distribuovaných zpráv a studií nebyly evidovány. 
**** V prvním pololetí 2015 byl zveřejněn inzerát k OPPK, takže indikátor je k datu zpracování této zprávy již naplněn. 
Zdroj: Komunikační plán OPPA a OPPK; Výroční zprávy OPPA a OPPK za roky 2011–2014; Evaluace komunikačních 
a propagačních aktivit OPPA a OPPK - Závěrečná zpráva, 2011  
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Odpovědi na evaluační otázky 

 

EO 2.5 K jakému pokroku došlo v rámci realizace KoP od průběžné evaluace 
komunikačních a propagačních aktivit realizované v první polovině roku 2011? 

 

Základem pro hodnocení pokroku v naplňování cílů KoP bylo vyhodnocení výstupových a 
výsledkových monitorovacích indikátorů. Zejména hodnoty výsledkových indikátorů deklarují, 
do jaké míry se podařilo naplnit kvantifikované cíle KoP.  

Jak vyplývá z Tabulky 14., již v polovině programového období (tj. k 31. 12. 2010) byly téměř 
všechny monitorovací indikátory naplněny. Nebyly naplněny pouze tyto indikátory: 

 „Počet zveřejnění inzerátů“ – je logické, že tento indikátor nemohl být v polovině 
období naplněn, neboť v následujících letech byly vyhlašovány další nové výzvy v OPPA i 
OPPK. K termínu zpracování této zprávy byl uvedený indikátor splněn na 100 %.  

 „Počet uspořádaných konferencí (akcí pro širokou veřejnost)“ – tento indikátor byl 
v polovině období plněn pouze na 29 %. ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, 
do hodnoty indikátoru výstupu „Počet uspořádaných konferencí“ jsou zahrnuty pouze 
uspořádané významné akce pro veřejnost. K 31. 12. 2014 došlo k významnému nárůstu 
tohoto indikátoru, přičemž jeho plnění je na hodnotě 129 % původního předpokladu.  

 „Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti“ – v polovině období 
tento indikátor vykazoval hodnotu 29 %, v následujících letech jeho hodnota vzrostla na 
50 %. Ačkoliv došlo k pozitivnímu posunu, tak tento indikátor nebyl naplněn.  

 „Počet vydaných příruček či manuálů“ – tento indikátor vykazuje stabilní míru plnění jak 
v roce 2010, tak v roce 2014 na úrovni 50 %. Evaluátor se domnívá, že jeho cílová 
hodnota nebyla na počátku programového období dobře zvolena. Pro každý z pražských 
programů byla vydána Příručka pro žadatele a příjemce a je logické, že existuje jedna 
příručka za každý program. Cílová hodnota indikátoru měla být dle názoru evaluátora 2 
(nikoliv 4). Při zohlednění této skutečnosti lze považovat indikátor za naplněný.  

 „Počet distribuovaných příruček či manuálů“ – indikátor byl v roce 2010 plněn na 52 %. 
V dalším období došlo k jeho výraznému nárůstu a plnění indikátoru k 31. 12. 2015 je na 
úrovni 160 %.  

 Indikátory „Počet vydaných zpráv a studií“ a „Počet distribuovaných zpráv a studií“ 
nebyly ze strany řídicího orgánu sledovány, proto obě evaluace shodně uvádějí plnění 
na úrovni 0 %. 
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Kromě  výstupových a výsledkových indikátorů KoP 2007–2013 definuje taktéž indikátory 
dopadu. Ve vazbě na specifické cíle jsou to:  

 zvýšení míry povědomí cílových skupin o OPPA a OPPK 
 nárůst objemu finančních prostředků v předložených projektech 
 míra vyčerpání strukturální pomoci v období 2007 - 2013 

Tyto dopadové indikátory však v KoP nebyly kvantifikovány, řídicí orgán je ve Výročních 
zprávách nevyhodnocoval. 

Nicméně jak vyplynulo z průzkumu veřejného mínění a dalšího šetření, od roku 2011, kdy byla 
provedena průběžná evaluace, došlo ke zvýšení míry povědomí cílových skupin o OPPA a OPPK.  

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, obecné povědomí o existenci strukturáních 
fondů EU má v Praze 81 % široké veřejnosti. Oproti výstupům šetření v roce 2011, zde došlo 
k nárůstu o 18 %16. S názvem operačního programu Praha - Konkurenceschopnost se setkalo 
21,6 % ze všech osob dotazovaných při průzkumu veřejného mínění a s názvem operačního 
programu Praha - Adaptabilita 14,2 %.  

Při bližším zkoumání opravdové znalosti obou operačních programů se ukazuje, že faktická 
znalost a povědomí o tom, co je předmětem podpory z OPPA/OPPK jsou podstatně nižší.  

Tabulka 15 – Míra znalosti OPPA a OPPK v letech 2011 a 2015 

Míra znalosti 
OPPA OPPK 

2011 2015 2011 2015 
Povědomí o OP 5 % 14,2 % 11 % 21,6 % 
Znalost obsahu OP N/A 2,6 % N/A 8,3 % 
Znalost projektu  1 % 2,2 % 2 % 5,5 % 
Zdroj: Průzkum veřejného mínění v rámci průběžné evaluace komunikačních a propagačních aktivit v roce 2011, Průzkum 
veřejného mínění v rámci závěrečné evaluace v roce 2015, vlastní dopočet 

U obou programů sice došlo ke zvýšení povědomí široké veřejnosti od roku 2011, ale procento 
populace, které opravdu zná jejich zaměření je poměrně nízké. Přitom se ukazuje, že faktická 
znalost zaměření OPPA/OPPK (a to platí obecně o všech operačních programech) koreluje se 
znalostí konkrétních podporovaných projektů. Pro zvyšování povědomí široké veřejnosti o 
operačních programech je proto nezbytné zaměřit komunikační aktivity právě na prezentaci 
úspěšně realizovaných projektů, zviditelnit jejich nositele a zejména přínosy pro cílovou 
skupinu. 

Z pohledu nárůstu objemu finančních prostředků v předložených projektech a míry vyčerpání 
strukturální pomoci v období 2007–2013 lze konstatovat, že komunikační a publikační aktivity 
splnily svůj účel. To vyplývá ze Čtvrtletní monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF a Fondu 
soudržnosti v programovém období 2007–2013 za II. Q. 2015. K 3. červenci 2015 v OPPK 
podáno 1 089 žádostí o dotaci v celkové výši 15,9 mld. Kč, což představuje 250,1 % celkové 

                                                            
16 Průběžná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK, 2011 
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alokace OPPK. Od počátku programového období 2007–2013 bylo podepsáno 358 Smluv o 
poskytnutí dotace s celkovým nárokem 7,03 mld. Kč (110,9 % alokace OPPK). K 3. červenci 2015 
bylo příjemcům proplaceno celkem 5,1 mld. Kč (80,8 % alokace OPPK), ze strany řídicího orgánu 
bylo dosud v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO deklarováno 5 mld. Kč (78 % alokace 
OPPK). 

Ve stejném sledovaném období bylo v OPPA podáno 3 709 žádostí o dotaci v celkové výši 14,4 
mld. Kč, což představuje 483,3 % alokace OP PA. Od počátku programového období 2007–2013 
bylo vydáno 1 029 Rozhodnutí o poskytnutí dotace s celkovým nárokem 3 mld. Kč (100,9 % 
alokace OPPA). Na účty příjemců bylo dosud proplaceno celkem 2,4 mld. Kč (79,9 % alokace 
OPPA), ze strany řídicího orgánu bylo k 3. červenci 2015 v souhrnných žádostech zaúčtovaných 
PCO deklarováno 2,3 mld. Kč (76,6 % alokace OPPA).  
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7.3 Dopady komunikačních aktivit na jednotlivé cílové skupiny  

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dopady komunikačních aktivit na jednotlivé 
cílové skupiny lze hodnotit zejména ve vztahu k jejich povědomí o existenci OPPA/OPPK a 
přínosu realizovaných projektů pro hl. m. Prahu (široká veřejnost), ale také ve vztahu 
k dostatečnému počtu kvalitních projektů, pro které jsou klíčové detailní a srozumitelné 
informace o OPPA/OPPK (žadatelé a příjemci).  

Ačkoliv odborná veřejnost (zástupci implementační struktury, hodnotitelé apod.) jsou také 
cílovou skupinou KoP, tak na tuto cílovou skupinu nejsou komunikační aktivity zaměřeny 
primárně a v takové intenzitě jako na předchozí jmenované. U nich se znalost OPPA/OPPK 
předpokládá v závislosti na jejich profesním postavení a zařazení.  

Odpovědi na níže uvedené evaluační otázky shrnují zjištění obsažená již v předchozích 
kapitolách a předchozích EO.  

 
 

Odpovědi na evaluační otázky 

 

EO 4.1 Znají cílové skupiny definované v KoP konkrétní realizované projekty OPPA a 
OPPK?  

 široká veřejnost 

Povědomí široké veřejnosti o OPPA/OPPK je velmi nízké. Převážná část široké veřejnosti v Praze 
nezná podporované aktivity OPPA/OPPK, tím méně si spojuje konkrétní projekty s těmito 
operačními programy.  

Znalost předmětu podpory OPPK deklarovalo při průzkumu veřejného mínění 13 % 
dotazovaných Pražanů, avšak jmenovat alespoň jeden konkrétní projekt realizovaný v rámci 
tohoto operačního programu bylo schopno pouze 5,5 % dotazovaných. 

Znalost předmětu podpory OPPA deklarovaly při průzkumu veřejného mínění 4 % dotazovaných 
Pražanů, avšak jmenovat alespoň jeden konkrétní projekt realizovaný v rámci tohoto 
operačního programu bylo schopno pouze 2,2 %. 

Z uvedeného vyplývá, že znalost konkrétních projektů je téměř mizivá. Potvrzuje se předpoklad, 
že projekty realizované veřejnou správou, veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi, 
jsou více vnímány v menších městech a obcích než ve velkoměstě. Potvrzuje se také 
předpoklad, že obecně je větší znalost projektů investičního charakteru, tzv. projektů, které 
„jsou vidět“. Pod tzv. měkkými projekty si veřejnost velmi často neumí představit konkrétní 
intervenci, jsou jim méně pochopitelné a mnohdy je proto považují za méně potřebné.  
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 žadatelé a příjemci 

Povědomí žadatelů a příjemců o konkrétních realizovaných projektech je přirozené, protože 
většinou znají projekty podobného zaměření již úspěšně realizované a při předkládání žádosti ji 
konfrontují s jinými projekty v dané podporované aktivitě.  

V OPPA činí průměrný počet předložených žádostí od téhož subjektu 2,4 a průměrný počet 
realizovaných projektů týmž subjektem je 1,7. V OPPK činí průměrný počet předložených 
žádostí od téhož subjektu 2,0 a průměrný počet realizovaných projektů týmž subjektem je 1,7. 

Navíc žadatelé a příjemci cíleně vyhledávají prezentace úspěšných projektů na specializovaných 
webových stránkách a využívají tyto informace k inspiraci a poučení. 

 odborná veřejnost 

Odborná veřejnost (implementační struktura, hodnotitelé, experti a stakeholdeři) mají dobrý 
přehled o prioritách jednotlivých operačních programů a jsou schopni charakterizovat i typické 
projekty k podporovaným aktivitám. Hodnotitelé z titulu své role při posuzování projektů a 
experti při přípravě žádostí jsou schopni často uvést více než jeden konkrétní projekt. 

 

EO 4.2 Vnímají cílové skupiny definované v KoP tyto projekty jako přínosné? 

 široká veřejnost 

74 % respondentů z řad široké veřejnosti považuje dopady projektů OPPA/OPPK pro hl. m. 
Prahu za pozitivní. Jako přínosné vnímá OPPA/OPPK 25 % respondentů nebo tuto alternativu 
připustilo 49 %. Negativní postoj zaujala pouze 3 % dotázaných a dalších 9 % se k negativnímu 
postoji přiklonilo. Zbývající část dotázaných připustila, že to neumí posoudit. 

Při poměrně nízké znalosti konkrétních projektů mezi touto cílovou skupinou (cca 7 %) nelze 
považovat hodnocení přínosnosti projektů za průkazný výstup terénního šetření, avšak získané 
hodnoty jsou jednoznačně pozitivní.  

Z dotazovaných, kteří byli schopni uvést konkrétní projekt jich je 55 % jednoznačně 
přesvědčeno o jeho přínosnosti a dalších 40 % přínosnost jim známého projektu připouští. 
Pouze 5 % má o prospěšnosti projektu, který jsou schopni uvést určité pochybnosti. 

Ačkoliv většina respondentů je přesvědčena o přínosnosti realizovaných projektů, je nezbytné 
v dalším období posilovat v rámci komunikančích aktivit pozitivní vnímání projektů z různých 
podporovaných oblastí.  

 žadatelé a příjemci 

U žadatelů a příjemců je z hlediska znalosti konkrétních projektů situace proti široké veřejnosti 
právě opačná a každý příjemce zná minimálně „ten svůj“ projekt a většinou i několik dalších. 
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V tomto světle je zajímavé zjištění o hodnocení přínosu obou operačních programů OPPA/OPPK 
touto cílovou skupinou, protože bylo formulováno prizmatem konkrétního projektu. 

OPPK, resp. projekty z OPPK podpořené považuje za „přínosné pro Prahu“ 81 % cílové skupiny a 
za „přínosné pro příjemce“ 75 % cílové skupiny. OPPA, resp. projekty z OPPA podpořené 
považuje za „přínosné pro Prahu“ 86 % cílové skupiny a za „přínosné pro příjemce“ 90 % cílové 
skupiny.  

 odborná veřejnost 

Z řad odborné veřejnosti považuje projekty podpořené z OPPK za „přínosné pro Prahu“ 84 % 
cílové skupiny a za „přínosné pro příjemce“ 84 % cílové skupiny. OPPA, resp. projekty z OPPA 
podpořené považuje za „přínosné pro Prahu“ 88 % cílové skupiny a za „přínosné pro příjemce“ 
91 % cílové skupiny. 

 

EO 4.3 Které typy projektů (příp. typy oblastí podpory) podpořené z OPPA a OPPK vnímají 
cílové skupiny definované v KoP jako klíčové pro rozvoj hlavního města Prahy, případně 
pro zlepšení života obyvatel žijících v hlavním městě? 

 široká veřejnost 

Široká veřejnost vnímá jako klíčovou oblast pro rozvoj hlavního města Prahy řešení dopravy. Při 
terénním šetření se takto vyjádřilo 29 % dotázaných. V pořadí druhou klíčovou oblastí je 
vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Vyjádřilo se pro ni 22 % dotázaných. Na třetím 
místě je pak podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Pro tuto oblast se vyjádřilo 
10 % dotázaných. Životní prostředí a zdravotnictví považuje za klíčové pro rozvoj hlavního 
města Prahy shodně 8 % dotázaných. 

 žadatelé a příjemci 

Žadatelé a příjemci jsou v uváděných oblastech podpory, klíčových pro rozvoj hlavního města 
Prahy, více diverzifikovaní než široká veřejnost. 

Z nabízeného výběru, reprezentovaného podporovanými aktivitami OPPA, se nad hranici 10 % 
dostal rozvoj a realizace dalšího vzdělávání (15 %), začleňování znevýhodněných osob (12 %), 
zkvalitňování vdělávání na SŠ a VOŠ (10 %) a podpora žáků a studentů se SVP (10 %). 

Z nabízeného výběru, reprezentovaného podporovanými aktivitami OPPK, byly uváděny jako 
klíčové pro rozvoj hlavního města Prahy: podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy 
(17 %), revitalizace a ochrana území (17 %), rozvoj malých a středních podniků (17 %) a úsporné 
a udržitelné využívání energie a přírodních zdrojů (15 %). 
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EO 4.4 Které komunikační nástroje se nejvíce osvědčily v rámci propagace konkrétních 
přínosů (realizovaných projektů) vůči cílovým skupinám definovaným v KoP? 

Obecně se ukázaly jako nejúčelnější a ve výsledku nejúčinnější komunikační nástroje on-line 
komunikace (webové stránky programů) a aktivity přímé komunikace (individuální konzultace, 
semináře). 

 široká veřejnost 

Velká část široké veřejnosti uvádí za hlavní komunikační kanál televizi a tisk, prostřednictvím 
nichž (pasivně) přijímá převážnou část informací. Vedle toho existuje i část široké veřejnosti, 
která informace aktivně vyhledává. Pro tu je hlavním zdrojem informací odborně zaměřený tisk 
a zejména internet. 

Směrem k široké veřejnosti jsou tedy nejvíce účinnými médii internet, televize a tisk. Jejich 
využívání pro komunikační aktivity by mělo probíhat selektivně podle charakteristických 
vlastností té části široké veřejnosti, které jsou dané informace určené.  

Všeobecná propagace programů a realizovaných projektů se nejvíce osvědčuje v televizi a tisku 
(včetně internetových mutací) a kvalifikované informace na specializovaných webových 
stránkách a v odborně či populárně zaměřených tiskovinách. 

 žadatelé a příjemci 

Žadatelé a příjemce lze řadit k aktivní části široké veřejnosti, která informace cíleně vyhledává. 
Klíčovým informačním nástrojem pro tuto cílovou skupinu je tedy internet v celém spektru 
webových stránek od mutací tiskových titulů, přes široce zaměřené webové stránky typu 
www.strukturalnifondy.cz až po specializované webové stránky konkrétního operačního 
programu. 

Vysoce účinným nástrojem pro danou cílovou skupinu jsou semináře, které poskytují nejen 
konkrétní informace, ale navíc umožňují zpětnou vazbu a aktivní přístup účastníků. 

 

EO 4.5 Považují cílové skupiny definované v KoP poskytování informací o konkrétních 
realizovaných projektech za dostatečné a srozumitelné?  

 široká veřejnost 

Široká veřejnost má o realizovaných projektech financovaných z OPPA/OPPK relativně nízké 
povědomí a jak bylo již uvedeno výše, často ji problematika OPPA/OPPK splývá s problematikou 
fondů EU obecně nebo s problematikou ostatních operačních programů. Široká veřejnost tak 
zobecňuje informace prezentované v médiích (zejména v televizi a rozhlase) a vztahuje je na 
OPPA/OPPK. 

http://www.strukturalnifondy.cz/


                                                                                             

 78 

Příkladem může být široká medializace netransparentnosti rozdělování finančních prostředků 
v ROP Severozápad a dalších operačních programech. Ačkoliv podobné téma nebylo ve vztahu k 
OPPA/OPPK zmiňováno, široká veřejnost ve 36 % případů uvedla, že prostředky z OPPA/OPPK 
nemusejí být rozdělovány transparentně. Přitom povědomí o konkrétním projektu 
financovaném z OPPA/OPPK má pouze 7 % široké veřejnosti. 

 žadatelé a příjemci 

V rámci dotazníkového šetření hodnotili žadatelé a příjemci úroveň komunikace a poskytování 
konkrétních informací dle níže uvedených subkritérií. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že 
hodnocení ze strany žadatelů a příjemců je pozitivní.  

Tabulka 16 – Hodnocení medií z jednotlivých hledisek 

hledisko 
tisk, 

rozhlas, 
televize 

internet propagační 
materiály 

přímá 
komunikace 

Přehlednost a srozumitelnost   62 % 86 % 92 % 91 % 
Přesnost a jednoznačnost   54 % 86 % 85 % 82 % 
Obsažnost a detailnost   48 % 91 % 81 % 85 % 
Spolehlivost poskytnuté informace  69 % 91 % 89 % 85 % 
Relevance poskytnuté informace  65 % 90 % 86 % 89 % 
Uživatelská vstřícnost  66 % 78 % 85 % 89 % 
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci (2015) 

Z tabulky vyplývá nižší hodnocení mediální komunikace, přičemž ze všech tří hodnocených 
medií (TV, rozhla, tisk) je nejhůře hodnocen rozhlas. Zřejmé jsou také slabiny (nejhůře 
hodnocené hledisko) u zbývajících tří hodnocených mediálních kontaktů (internet, propagační 
materiály a přímá komunikace).  

U internetu hodnotili žadatelé a příjemci nižší míru uživatelské vstřícnosti, u propagačních 
materiálů obsažnost a detailnost a v přímé komunikaci pak přesnost a jednoznačnost odpovědí 
na dotazy. 

 

EO 4.6 Které informační zdroje (nástroje) považují cílové skupiny definované v KoP jako 
nejúčinnější a nejdůležitější při získávání informací o konkrétně realizovaných projektech?  

 široká veřejnost 

Stejně jako u EO 4.5 není možné hodnotit nejúčinnější a nejdůležitější informační zdroje ve 
vztahu ke konkrétním projektům, neboť konkrétní projekty zná pouze 7 % této cílové skupiny.   

Analýzou preferencí široké veřejnosti mezi jednotlivými komunikačními kanály lze dojít 
k závěru, že nejúčinnějším a nejdůležitějším informačním nástrojem pro tuto cílovou skupinu je 
televize a tisk, vč. jeho elektronických mutací. To platí jak pro získávání obecných informací o 
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podpoře ze strukturálních fondů a o jednotlivých operačních programech, tak i pro získávání 
informací o konkrétních realizovaných projektech. 

 žadatelé a příjemci 

Žadatelé a příjemci jsou v podstatě kvalifikovanou a odborně připravenou podmnožinou široké 
veřejnosti.  Protože však podstanou částí informace cíleně vyhledávají, nabývá pro ně internet a 
zejména specializované webové stránky vyšší důležitosti, na úkor obecných informací z tisku, 
televize a případně rozhlasu. 

Specifickým informačním zdrojem, jsou pro tuto cílovou skupinu speciální tištěné publikace a 
kontaktní setkání – semináře a individuální konzultace, jejichž přínosnost je vysoce ceněna. 

Naopak zcela marginální význam pro tuto cílovou skupinu (pod 1 %) mají letáky, plakáty a 
propagační předměty. 
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8. Doporučení pro zlepšení komunikačních a propagačních aktivit 
v programovém období 2014–2020 

Úkol č. 3 – Na základě předchozích šetření a analýz proveďte syntézu zjištění na úrovni OPPA 
a OPPK a navrhněte doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a 
propagačních aktivit, které využije řídicí orgán v programovém období 2014–2020 v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Závěrečné shrnutí 

V hodnoceném období 2011–2014 probíhaly komunikační a propagační aktivity v souladu s KoP 
2007–2013, resp. RKoP. Lze konstatovat, že proběhly všechny plánované typy komunikačních 
aktivit, a to jak z oblasti on-line, mediální i přímé komunikace. Jednalo se především provoz a 
úpravy webových stránek, zveřejňování tiskových zpráv a zpracování podkladů pro tisk, 
pořádání seminářů a individuálních konzultací a v neposlední řadě realizaci komplexních 
mediálních kampaní.  

V období 2011–2014 bylo na komunikační aktivity vynaloženo 11,5 mil. Kč (4,7 mil. Kč na 
komunikační aktivity OPPA a 6,7 mil. Kč na OPPK). Největší objem finančních prostředků byl 
vyčleněn na komplexní komunikační kampaně (78,6 %), které zahrnovaly celé spektrum 
nástrojů nadlinkové i podlinkové komunikace (např. outdoorové kampaně, on-line bannerové 
kampaně, pořádání eventů, soutěží, vydávání PR článků, prezentačních panelů apod.). 

Ve sledovaném období bylo dosaženo těchto výstupů a výsledků: 

 Internetové stránky obou programů (www.oppa.cz, www.oppk.cz) byly průběžně 
upravovány a aktualizovány, každoročně tyto stránky navštívilo v průměru přes 100 000 
návštěvníků. V období 2008 - 2014 tyto stránky navštívilo celkem 833 130 uživatelů, 
zaregistrovalo se 5 629 uživatelů a bylo publikováno 258 dokumentů.  

 V průběhu let 2011 - 2014 bylo realizováno 102 seminářů s účastí 2 921 osob, 709 
osobních konzultací, tisíce konzultací prostřednictvím emailů a telefonů. Za celé 
programové období bylo osobně konzultováno 2 976 projektových žádostí o podporu. 
Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového procesu dosáhla 62 %.  

 Ve sledovaném období bylo vytvořeno 16 inzerátů informujících o nových výzvách (18 
uveřejnění) a vydáno 58 tiskových zpráv, které byly také umístěny na webových 
stránkách programů. Celkem bylo publikováno 1 634 textů s tématem OPPA a OPPK. 
Dále bylo vytvořeno 28 typů billboardů a plakátů, kterých bylo na veřejných místech 
instalováno 2 213.  

 Bylo vyrobeno 71 typů propagačních předmětů a letáků, kterých bylo distribuováno cca 
33 000 kusů. Dále pokračovala distribuce brožur vyrobených před rokem 2011, které 
byly doplněny další publikací. Od počátku programového období bylo distribuováno 

http://www.oppa.cz/
http://www.oppk.cz/
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téměř 15 000 výtisků informačních brožur. Pokračovala také distribuce projektových 
příruček, kterých bylo od roku 2007 poskytnuto žadatelům a příjemcům 2 405 výtisků.  

Naprostá většina monitorovacích indikátorů byla k 31. 12. 2014 splněna několikanásobně.  

Ačkoliv míra povědomí široké veřejnosti o OPPA a OPPK zůstává na velmi nízké úrovni, došlo od 
roku 2010 k nárůstu obecného povědomí o existenci strukturálních fondů EU o 18 % (z 63 % na 
81 %). Míra povědomí o OPPK vzrostla z 5 % na 11 %, o OPPA z 11 % na 21,6 %. Míra znalosti 
konkrétních projektů je však mizivá. Pouze 2,2 % veřejnosti zná nějaký projekt z OPPA a 5,5 % 
z OPPK.  

Z pohledu nárůstu objemu finančních prostředků v předložených projektech a míry vyčerpání 
strukturální pomoci v období 2007–2013 lze konstatovat, že komunikační a publikační aktivity 
splnily svůj účel.  

Evaluátor hodnotí realizované aktivity KoP v období 2011–2014 jako účelné a účinné, jejich 
provádění bylo hospodárné a vedlo k dosažení vytýčených cílů.  

 

Odpovědi na evaluační otázky 

EO 3.1 Které komunikační a propagační aktivity (nástroje) se vydařily a osvědčily ve 
vztahu k evaluačním kritériím a proč? 

Jak již bylo zodpovězeno v EO 4.4, obecně se ukázaly jako nejúčelnější a ve výsledku 
nejúčinnější nástroje on-line komunikace (webové stránky programů) a aktivity přímé 
komunikace (individuální konzultace, semináře). 

Webové stránky programů jsou určeny všem cílovým skupinám. Na základě doporučení 
průběžné evaluace z roku 2011 byla upravena struktura webového prostoru obou programů a 
byla doplněna sekce „Pro Pražany“. Nicméně široká veřejnost čerpá informace zejména 
z internetu obecně, tzn. že na tuto cílovou skupinu je nutné zaměřit zejména on-line kampaně 
(bannerové, PR apod.), v druhém sledu pak upravit webové stránky tak, aby se staly atraktivním 
místem, kde široká veřejnost najde informace o projektech, realizovaných eventech apod.  

Webové stránky jsou klíčovým zdrojem informací zejména pro žadatele a příjemce, kteří na nich 
čerpají informace nezbytné pro předložení projektové žádosti a následnou realizaci projektu. 
Proto je žádoucí poskytovat informace ve strukturované formě, aby informace byly přehledné a 
snadno dosažitelné. Taktéž je nutné poskytovat informace včas (zajistit aktualizaci webových 
stránek), srozumitelně a jednoznačně.  

Zcela nezpochybnitelně se ve vztahu k žadatelům a příjemcům osvědčily nástroje přímé 
komunikace, resp. semináře a individuální konzultace. Tyto nástroje lze považovat pro tuto 
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cílovou skupinu za velmi účinné, resp. hojně využívané (102 realizovaných seminářů s účastí 
2 921 osob, 709 osobních konzultací, tisíce konzultací prostřednictvím emailů a telefonů).   

Výše uvedené nástroje se také osvědčily z hlediska úspornosti, neboť jak webové stránky 
programů, tak konzultace a semináře jsou ve velké míře zajišťovány z interních zdrojů 
(materiálních i personálních) magistrátem hl. m. Prahy.  

 

EO 3.2 Na jaké cílové skupiny posílit či oslabit zaměření propagačních a komunikačních 
aktivit a proč? 

 široká veřejnost 

Jak vyplynulo z předchozích analýz, je nutné posílit propagační a komunikační aktivity zaměřené 
na širokou veřejnost. Celkové povědomí obyvatel hl. m. Prahy o OPPA/OPPK a jejich 
konkrétních projektech je velmi nízké. V porovnání s povědomím široké veřejnosti v regionech 
o existenci ROP je povědomí pražské veřejnosti o OPPA/OPPK cca dvakrát nižší17. Komunikační 
aktivity v dalším období by proto měly být ve zvýšené míře zacíleny na širokou veřejnost.  

 žadatelé a příjemci 

Cílová skupina žadatelů a příjemců vykazuje dostatečné znalosti o OPPA/OPPK, které jsou dány 
zejména jejich snahou získat finanční prostředky na realizaci projektového záměru. I na tuto 
skupinu bude nutné zaměřit komunikační aktivity v příštím období. Evaluátor se však domnívá, 
že rozsah a typy nástrojů komunikačních aktivit byly v letech 2011–2014 adekvátní a odpovídaly 
potřebám této cílové skupiny. To se projevilo i v několikanásobném převisu požadovaných 
dotací nad disponibilní alokací obou programů. Evaluátor se nedomnívá, že by proto bylo nutné 
posílit komunikační aktivity vůči této cílové skupině. Doporučujeme komunikovat s žadateli a 
příjemci v podobném rozsahu a obsahu i v následujícím programovém období.  

 odborná veřejnost 

Specifickou cílovou skupinu tvoří zástupci odborné veřejnosti, zejména zástupci implementační 
struktury, hodnotitelé a další. Evaluátor se domnívá, že pro tuto cílovou skupinu není nutné 
vytvářet specifická komunikační opatření a aktivity, neboť tato cílová skupina získává informace 
o OPPA/OPPK v rámci své profesní činnosti a při vykonávání svých pracovních úkolů. S ohledem 
na omezené zdroje financování komunikačních a propagačních aktivit doporučujeme 
koncentrovat úsilí na tu cílovou skupinu, kde je zřetelná absence znalosti OPPA/OPPK, tj. na 
širokou veřejnost.  

 

                                                            
17 Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU 2013, www.strukturalni-fondy.cz 
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EO 3.3 Které nástroje informovanosti a publicity využívat více či méně za účelem zvýšení 
dopadu komunikačních a propagačních aktivit na konkrétní cílové skupiny KoP? 

Jak vyplynulo z předchozích analýz, jednotlivé cílové skupiny preferují různé zdroje informací a 
ale také využívají i jiný typ informací. Proto je nezbytné volit různé komunikační nástroje, 
vhodné pro danou cílovou skupinu.  

 široká veřejnost 

Široká veřejnost získává informace z internetu, TV a tiskovin. Pro její oslovení je proto zásadní 
komunikace prostřednictvím internetu a médií (TV, tisk).  

Pro zvýšení povědomí široké veřejnosti o OPPA a OPPK, resp. OP PPR je účelné jí poskytovat 
nejen informace obecného charakteru (co to je OPPA/OPPK/OP PPR a na co poskytují finanční 
prostředky), ale zejména cílit na prezentaci konkrétních projektů, které byly z těchto programů 
podpořeny. Se znalostí konkrétních projektů totiž roste i znalost konkrétního OP, ze kterého byl 
projekt podpořen.  

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že ve vztahu k široké veřejnosti vedou k zajištění povědomí o 
OPPA/OPPK níže uvedené nástroje, které je potřeba dále posilovat:  

1) intenzivní komunikace s novináři  - poskytovat jim dostatek kvalitních podkladů pro 
zveřejňování informací o OPPA/OPPK, resp. OP PPR a zejména cílit na medializaci 
„příběhů“ kvalitních projektů. Tímto způsobem lze podpořit mediální obraz programů, 
který novináři svými výstupy formují.  

2) posílení atraktivity webových stránek pro širokou veřejnost – významně posílit sekci 
věnovanou „Pro Pražany“ tak, aby návštěvníci stránek měli důvod se tam vracet a 
vyhledávat zajímavé informace o programech, projektech a akcích (eventech). 

3) komunikační kampaně – pokračovat v ucelených komunikačních kampaních tak, aby 
široká veřejnost měla možnost „vidět“ programy a zejména projekty v ulicích města, 
v dopravních prostředcích, na frekventovaných webových portálech apod.  

 žadatelé a příjemci 

Žadatelé a příjemci nejčastěji využívají internet a přímou komunikaci ve formě individuálních 
konzultací a účasti na seminářích. Tyto nástroje komunikace jsou také z jejich strany vysoce 
ceněny, je proto účelné v nich pokračovat i v příštím programovém období.  

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že ve vztahu žadatelům a příjemcům vedou k zajištění 
znalostí o OPPA/OPPK níže uvedené nástroje, které je potřeba dále posilovat: 

1) internet - webové stránky OPPA/OPPK, resp. OP PPR – usilovat o to, aby webové stránky 
obsahovaly veškeré potřebné informace pro podání žádosti o podporu a následnou 
realizaci projektu. Dbát na přehlednou a jednoduchou strukturu webového prostoru, 
informace poskytovat ve srozumitelné a jednoznačné formě.  
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2) semináře – udržet vysoký standard realizovaných seminářů, které budou na jedné straně 
impulsem k předložení projektu pro potenciální žadatele a na druhé straně poskytnou 
dostatek konkrétních návodů, jak úspěšně realizovat projekt.  

3) individuální konzultace – poskytování individuálních konzultací má velký význam i 
z psychologického hlediska, kdy dochází k navázání osobního kontaktu mezi manažerem 
programu a „klientem“. Je žádoucí pokračovat v trendu poskytování jak osobních, tak 
telefonických a emailových konzultací při zachování vysoké kvality poskytovaných 
informací v přiměřené časové lhůtě.  
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8.1 Souhrn doporučení pro programové období 2014 – 2020 

  

On-line komunikace 

Široká veřejnost 
 posílení atraktivity webových stránek pro širokou veřejnost – 

významně posílit sekci věnovanou „Pro Pražany“ tak, aby 
návštěvníci stránek měli důvod se tam vracet a vyhledávat 
zajímavé informace o programech a projektech 

 prezentovat úspěšné projekty v atraktivním formátu - krátká 
videa, fotografie, rozhovory s realizátory 

 pokračovat v intenzivních on-line kampaních (např. umísťovat on-
line bannery na navštěvované webové portály (www.seznam.cz, 
www.novinky.cz, www.idnes.cz apod.) 

Žadatelé a příjemci 
 webové stránky OPPA/OPPK, resp. OP PPR – usilovat o to, aby 

webové stránky obsahovaly veškeré potřebné informace pro 
podání žádosti o podporu a následnou realizaci projektu. Dbát na 
přehlednou a jednoduchou strukturu webového prostoru, 
informace poskytovat ve srozumitelné a jednoznačné formě. 

Mediální komunikace 

Široká veřejnost 
 intenzivní komunikace s novináři  - poskytovat novinářům a 

redaktorům dostatek kvalitních podkladů pro zveřejňování 
informací o OPPA/OPPK, zejména cílit na medializaci „příběhů“ 
kvalitních projektů. Tímto způsobem lze podpořit mediální obraz 
programů, který novináři svými výstupy formují.  

 spolupracovat s redaktory TV stanic a usilovat o prezentaci 
kvalitních projektů na TV stanicích 

Přímá komunikace  

Široká veřejnost 
 komunikační kampaně – pokračovat v ucelených komunikačních 

kampaních tak, aby široká veřejnost měla možnost „vidět“ 
programy a zejména projekty v ulicích města, v dopravních 
prostředcích, na frekventovaných webových portálech apod. 

 účast na eventech - pokračovat v organizování vlastních eventů, 
účastnit se eventů jiných subjektů a šířit na nich informace o 
úspěšných projektech  

Žadatelé a příjemci 
 semináře – udržet vysoký standard realizovaných seminářů, které 

budou na jedné straně impulsem k předložení projektu  pro 
potenciální žadatele a na druhé straně poskytnou dostatek 
konkrétních návodů, jak úspěšně realizovat projekt.  

 individuální konzultace – poskytování individuálních konzultací 
má velký význam i z psychologického hlediska, kdy dochází k 
navázání osobního kontaktu mezi manažerem programu a 
„klientem“. Je žádoucí pokračovat v trendu poskytování jak 
osobních, tak telefonických a emailových konzultací při zachování 
vysoké kvality poskytovaných informací v přiměřené časové lhůtě 

http://www.seznam.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.idnes.cz/
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9. Zdroje literatury a dat  

Evaluátor pracoval zejména s těmito zdroji literatury a dat:  

NÁZEV DOKUMENTU ZDROJ 

DOKUMENTY K PROGRAMU 

Operační program Praha – Adaptabilita  www.prahafondy.eu 
Operační program Praha – Konkurenceschopnost www.prahafondy.eu 
Projektová příručka OPPA (aktuální znění) www.prahafondy.eu 
Projektová příručka OPPK (aktuální znění) www.prahafondy.eu 
Zpráva o realizaci OPPA za roky 2011, 2012, 2013, 2014  zadavatel 
Zpráva o realizaci OPPK za roky 2011, 2012, 2013, 2014 zadavatel 
Výroční zpráva OPPA za roky 2011, 2012, 2013, 2014 zadavatel 
Výroční zpráva OPPK za roky 2011, 2012, 2013, 2014 zadavatel 

DOKUMENTY KE KOMUNIKAČNÍM A PROPAGAČNÍM AKTIVITÁM 

Komunikační plán OPPA/OPPK na období 2007–2014 zadavatel 
Roční komunikační plán za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 

zadavatel 

Vyhodnocení Ročních komunikačních plánů 2011, 2012, 
2013, 2014 

zadavatel 

Monitoring médií 2011 – 1. pol. 2015 zadavatel 
Návštěvnost www stránek zadavatel 

DATOVÉ ZDROJE 

IS MONIT7+: datová sestava R27 pro OPPA zadavatel 
IS MONIT7+: datová sestava R27 pro OPPK zadavatel 
Seznam hodnotitelů projektů OPPA a OPPK, včetně 
kontaktních údajů (e-mail) 

zadavatel 

Seznam zástupců implementační struktury zadavatel 

METODICKÉ POKYNY 

Metodický pokyn pro evaluace komunikačních plánů OP 
2007-2010 

www.strukturalnifondy.cz 

Metodický pokyn pro evaluace komunikačních plánů OP 
2011-2013 

zadavatel 

EVALUACE A PRŮZKUMY 

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a 
OPPK z roku 2011 

zadavatel 

Průzkum povědomí široké veřejnosti o problematice fondů 
EU (NOK 2013) 

www.strukturalnifondy.cz 

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF a 
Fondu soudržnosti v programovém období 2007–2013 za II. 
Q. 2015 

www.strukturalnifondy.cz 

http://www.prahafondy.eu/
http://www.prahafondy.eu/
http://www.prahafondy.eu/
http://www.prahafondy.eu/
http://www.strukturalnifondy.cz/
http://www.strukturalnifondy.cz/
http://www.strukturalnifondy.cz/
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10. Seznam zkratek  

ATL Nadlinková komunikace 
BTL Podlinková komunikace 

CATI Computer Assisted Telephone Interviewing (telefonické dotazování) 
ČR Česká republika 

DOT Dotazníkové šetření 
EO Evaluační otázka 
ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská unie 
ICT Informační a komunikační technologie 
Kč koruna česká 

KoP Komunikační plán 
LCD Liquid crystal display 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 
Mil. Milion 

Mld. Miliarda  
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MSP Malé a střední podniky 
NOK Národní orgán pro koordinaci 

NUTS2 Nomenklatura územních statistických jednotek 
OEF Odbor evropských fondů 

OOH Outdorové aktivity 
OP Operační program 

OPD Operační program Doprava 
OPPA Operační program Praha - Adaptabilita 
OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OPPPR Operační program Praha – pól růstu 
OPŽP Operační program Životního prostředí 

PCO Platební a certifikační orgán 
PR Public relations 
PZ Průběžná zpráva 
Q. kvartál 

RKoP Roční komunikační plán 
ROP Regionální operační programu 

ŘO Řídicí orgán 
SF Strukturální fondy 
SŠ Střední škola 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 
TV Televizní vysílání 

VaV Věda a výzkum 
VOŠ Vyšší odborná škola 

ZŠ Základní škola 
ZZ Závěrečná zpráva 
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11. Seznam příloh  

Příloha č. 1 – Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění 

Příloha č. 2 – Mediální obraz OPPA a OPPK (mediální analýza) 

Příloha č. 3 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s příjemci a žadateli 

Příloha č. 4 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s implementační strukturou 

Příloha č. 5 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s odbornou veřejností (hodnotitelé)  

Příloha č. 6 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s odbornou veřejností (poradenské firmy)  
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12. Managerial Summary  

Project Specification 

The project called "Final Evaluation of Communication and Promotional Activities of 
Operational Programmes Prague - Adaptability and Prague - Competitiveness" was realised 
between 22 July 2015 and 30 November 2015. The ordering party of the evaluation was the 
Municipality of the Capital City of Prague, the European Funds Department. The contractor of 
the evaluation was RegioPartner, s.r.o. A part of the job was realised in cooperation with a 
subcontractor, Data Collect, s.r.o. Its task was to conduct a public opinion survey among the 
inhabitants of the capital city of Prague. 

The subject of the evaluation was to arrange for evaluation of the communication activities of 
Operational Programme Prague - Adaptability and Operational Programme Prague - 
Competitiveness from 2011 to 2015. 

Project Methodology Summary 

Document analysis represented the primary method of the entire evaluation and was carried 
out continuously for the whole period of the solution. The document analysis may be divided 
into two basic areas: 

a) Analysis of the documentation of OPPA and OPPC 
b) Analysis of documents concerning the publication and communication activities 

Data reports analysis IS MONIT7+ was applied in the introductory stage of the evaluation to 
receive e-mail contact details of beneficiaries of OPPA and OPPC support and unsuccessful 
applicants. The contractor worked with R27 reports as of 1 June 2015 (OPPA) and 22 
September 2015 (OPPC). 

Questionnaire survey was the main tool of the primary data collection with the aim to record 
and assess the attitudes and practical experience of the individual target groups defined by the 
Communication Plan. For this reason, the evaluator realized several types of the questionnaire 
survey: 

a) questionnaire survey with the support beneficiaries and unsuccessful applicants of 
OPPA and OPPC (QUE1) 

b) questionnaire survey with the implementation structure representatives (QUE2) 
c) questionnaire survey with experts and the professional public 

a. evaluators of OPPA and OPPC projects (QUE3) 
b. advisory companies (QUE4) 

The evaluation interviews focused especially on representatives of the Managing Authority 
who, within their work tasks, participated in some communication and publication activities or 
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cooperated with a communication officer responsible for the factual realization of these 
activities (e.g. cooperation of project and financial managers concerning organisation of 
seminars for applicants and beneficiaries, cooperation of technical assistance managers while 
funding the individual activities, participation of the Managing Authority´s workers in events, 
etc.) 

The public opinion survey was carried out between 14 September 2015 and 18 September 
2015 with the aim to determine the level of the general public's awareness of OPPA and OPPC. 
The survey was realized by the subcontractor, Data Collect, s.r.o. in the form of telephone 
survey. 

The aim of the analysis of media coverage of OPPA and OPPC was to determine the media 
presentation of the implementation of these programmes and the Managing Authority´s (the 
Municipality of the Capital City of Prague) activity in national and regional news media. The 
input for the media analysis was results of media monitoring, which is prepared for the 
Managing Authority of OPPA and OPPC by NEWTON Media, a.s. The contractor carried out a 
content analysis of media for two periods, the first half of 2012 and the first half of 2014. 

Progress in Communication Plan Fulfilment between 2011 and 2014 

In the monitored period of 2011-2014, the communication and promotional activities were 
carried out in compliance with the Communication Plan 2007-2013 or the Annual 
Communication Plan. It might be stated that all planned types of the communication activities 
were carried out, in terms of on-line, media and direct communication. It especially concerned 
the operation and modification of websites, publication of press releases and preparation of 
documents for press, organisation of seminars and individual consultations, and, last but not 
least, implementation of comprehensive media campaigns. 

The amount of CZK 11.5 million was spent on the communication activities between 2011-2014 
(CZK 4.7 million on the communication activities of OPPA and CZK 6.7 million on OPPC). The 
biggest volume of funds was provided for implementation of comprehensive communication 
campaigns (78.6 %), which included a whole range of tools of supra-line and sub-line 
communication (e.g. outdoor campaigns, on-line banner campaigns, organisation of events, 
competitions, issuing PR articles, presentation panels, etc.). 

The following outputs and results were achieved in the monitored period: 

 The websites of both programmes (www.oppa.cz, www.oppk.cz) were continuously 
modified and updated; they had more than 100,000 visitors on average every year. The 
total of 833,130 users opened the websites between 2008-2014; 5,629 users registered 
and 258 documents were published there. 

 102 seminars with 2,921 participants, 709 personal consultations and thousands of 
consultations via e-mail and telephone were realized between 2011-2014. 2,976 project 
applications for support were consulted in person during the entire programme period. 

http://www.oppa.cz/
http://www.oppk.cz/
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The success rate of the consulted applications within the selection procedure reached 
62 %. 

 16 advertisements informing of new invitations (the total of 18 publications) were 
created and 58 press releases, which were also placed on the websites of the 
programmes, were issued in the monitored period. A total of 1,634 texts on OPPA and 
OPPC were published. 28 types of billboards and posters were created and 2,213 of 
them were installed in public areas. 

 71 types of promotional items and leaflets were produced and 33,000 leaflet copies 
were distributed. The brochures produced before 2011 continued to be distributed and 
were completed with another publication. Nearly 15,000 copies of information 
brochures were distributed since the beginning of the programme period. Project 
manuals continued to be distributed, too; applicants and beneficiaries have been 
provided with 2,405 copies since 2007. 

An absolute majority of the monitoring indicators were exceeded severalfold as of 31 
December 2014. 

Impacts of Communication Activities Implementation on Individual Target Groups 

 The general public 

Awareness of the general public of OPPA/OPPC is very low. The majority of the general public 
in Prague do not know about the supported activities of OPPA/OPPC, which is connected with 
their inability to link particular projects with these operational programmes. The following 
chart shows the knowledge of the general public concerning OPPA and OPPC. 

Chart C – OPPA and OPPC related knowledge in 2011 and 2015 

Knowledge 
OPPA OPPC 

2011 2015 2011 2015 
Awareness of the 
operational programme 

5 % 14.2 % 11 % 21.6 % 

Knowledge of the 
operational programme 
content 

N/A 2.6 % N/A 8.3 % 

Knowledge of the project 1 % 2.2 % 2 % 5.5 % 
Source: Public opinion survey within continuous evaluation of the communication and promotional activities in 2011, Public 
opinion survey within the final evaluation in 2015, our own calculation 

74 % of the general public respondents consider the impacts of OPPA/OPPC projects for the 
capital city of Prague positive. 25 % of respondents regard OPPA/OPPC as beneficial; 49 % of 
them admitted this option. Only 3 % of the respondents adopted a negative stance and 9 % of 
them supported that negative attitude. The remaining part of the respondents admitted they 
were not able to assess it. 
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The most frequent source of information on the operational programmes supported by the 
structural funds for the general public is the Internet (42 %) followed by television (38 %). This 
is followed by the press (11 %) and radio (3 %). Besides passive receivers of information there is 
a part of the general public who actively search for information. For them, the main source of 
information is specialized press and particularly the Internet. 

Therefore, as far as the general public is concerned, the evaluator regards the intention of the 
Managing Authority to realize the activities in the form of compact campaigns or 
interconnected activities following one another as very positive. This approach made possible 
to concentrate the efforts and financial means and address the general public in the Capital 
City of Prague in a conceptual manner more intensively. 

 Applicants and beneficiaries 

Logically, the applicants' and beneficiaries' awareness of OPPA/OPPC is higher than the 
awareness of the general public. 72 % of the respondents know the aim and supported 
activities of OPPA very well or well enough. 39 % of the respondents know the aim and 
supported activities of OPPC very well or well enough. 

The primary source of information on OPPA/OPPC and the possibility to use funds for project 
implementation for applicants and beneficiaries was particularly the Internet (57 %). The 
websites of both operational programmes (www.prahafondy.eu) were the source of 
information for 30 % of the respondents. An appreciable primary source of information on 
OPPA/OPPC were also friends and colleagues (19 %). 

It can be stated in terms of increasing volume of funds in the projects submitted and in terms 
of the level of structural assistance usage between 2007 and 2013 that the communication and 
publication activities served their purpose. As of 3 July 2015, 1,089 applications for subsidy 
were filed in OPPC in the total value of CZK 15.9 billion, which represents 250.1 % of the overall 
allocation of OPPC. 358 Subsidy Provision Contracts were signed since the beginning of the 
programme period from 2007 to 2013 with the overall entitlement amounting to CZK 7.03 
billion (110.9 % of OPPC allocation). In the same monitored period, 3,709 applications for 
subsidy were filed in OPPA in the total value of CZK 14.4 billion, which represents 483.3 % of 
OPPA allocation. Since the beginning of the programme period from 2007 to 2013, 1,029 
Resolutions on Subsidy Provision were issued with the overall entitlement amounting to CZK 3 
billion (100.9 % of OPPA allocation). 

 The professional public 

The professional public (the implementation structure, the evaluators, experts and 
stakeholders) have good knowledge of the priorities of the individual operating programmes 
and are able to describe typical projects related to the supported activities. The evaluators, due 
to their role of project assessors, and the experts preparing applications are often able to 
mention more particular projects. 
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Communication Tools Evaluation 

As far as the efficiency of the individual communication tools is concerned, it may be stated 
that the most efficient tool for all target groups was on-line communication or the Internet. 
Besides the Internet, another very efficient tool for the target group of applicants and support 
beneficiaries was also direct communication in the form of individual consultations and 
seminars. Communication towards media can be considered very important, too, because it is 
media that create a media picture of OPPA/OPPC. The evaluator considers promotional and 
information materials, which only represented an additional source of information, as a less 
efficient tool. 

On-line communication, or the Internet, is a key source of information for all target groups of 
the Communication Plan. 89 % of the questionnaire survey respondents among applicants and 
beneficiaries can find necessary information on OPPA/OPPC on the Internet, 86 % of them find 
the websites well arranged. 70 % of the respondents among the implementation structure 
representatives and 95 % of external evaluators expressed their general satisfaction with the 
websites. 

The evaluator regards the level and quality of on-line communication towards all target groups 
as very good and corresponding with their requirements and needs. 

Direct communication is very important especially for applicants and support beneficiaries. 
The evaluator considers the level and quality of direct communication (information events - 
seminars, workshops, consultations) towards the applicants and beneficiaries very high. This is 
especially proved by statements made by representatives of the applicants and beneficiaries, 
for whom direct communication was the second most important source of information, after 
the Internet, for preparation of a project application and successful project implementation. 
The target groups regard these sources of information as high-quality ones. This is reflected in 
evaluation of seminars by their direct participants (an average mark of 1.28 in case of OPPA) as 
well as in the overall evaluation of the direct communication level. 

While implementing direct communication, the Managing Authority acted in a very economical 
manner as it used its internal sources, both the technical and personnel ones, as much as 
possible. The average costs of the seminar participants' refreshments reflected common prices. 

Although the significance of the Internet prevails with all target groups, the significance of 
media communication (television, press) is relatively high (38 % of the general public get 
information from television, 11 % of them from the press). 

The evaluator regards the level and quality of the media communication related to potential 
applicants as appropriate. Media such as television and radio (e.g. spots, teasers) are not used 
much in relation to the general public. However, within its communication strategy the 
Managing Authority focused on different types of communication (communication campaigns), 
which allowed efficient spread of information and improvement of the awareness of the 
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inhabitants of Prague of the operational programmes. Nevertheless, in the next period it will 
be necessary to aim the communication activities at the general public as the awareness of the 
inhabitants of Prague concerning OPPC and OPPA is very low. 

While realizing media communication the funds were expended on activities that could not be 
efficiently arranged using own resources, and the services from external suppliers were 
purchased at common prices. 

Summary of Recommendations for the Programme Period of 2014-2020 

The basis for evaluation of individual communication activities in 2011-2014, the evaluator 
identified some recommendations for the future.  

In relation to the general public we recommended to increase the attractiveness of the 
websites, in particular the section "For the Inhabitants of Prague". We suggest focusing on the 
presentation of successful projects in an attractive format - short videos, pictures, 
presentations and interviews with the implementers of successful projects. We also 
recommended to continue in realization of the comprehensive communication campaigns, 
including on-line campaigns and organizing events for the general public. Given that the 
general public mainly draws information from the media, we recommended intensive 
communication with journalists and editors, provide them with enough high-quality materials 
for publishing information on OPPA/OPPC respectively. OP PPD and aim at giving publicity to 
the "stories" of high-quality projects. 

In relation to applicants and beneficiaries we recommend to make efforts to ensure that the 
websites of OPPA/OPPC respectively OP PPC include all necessary information for filing an 
application for subsidy and for the subsequent implementation of the project. Following the 
findings of the views of applicants and beneficiaries, it is necessary to emphasize the well-
arranged and simple structure of the website, providing information in a comprehensible and 
clear form. We also recommend maintain the high standard of seminars and individual 
consultations. It is desirable to maintain the trend of provision of personal, telephone and e-
mail consultations while maintaining the high quality of the information provided in an 
adequate period of time. 

 


	Manažerské shrnutí
	Vymezení projektu
	Shrnutí metodologie projektu
	Pokrok v naplňování Komunikačního plánu v období 2011–2014
	Dopady realizace komunikačních aktivity na jednotlivé cílové skupiny
	Hodnocení komunikačních nástrojů
	Souhrn doporučení pro programové období 2014–2020


	1. ÚVOD
	1.1 Cíle evaluace
	1.2 Struktura evaluačních úkolů
	1.3 Průběh řešení evaluace a metodická specifikace
	Analýza dokumentů
	Analýza datových sestav
	Dotazníkové šetření
	Evaluační rozhovory
	Průzkum veřejného mínění
	Mediální analýza


	2. Východiska pro realizaci komunikačních a publikačních aktivit OPPA a OPPK
	2.1 Komunikační plán OPPA a OPPK na období 2007–2013
	2.2 Cílové skupiny komunikačního plánu

	3. Průzkum veřejného mínění
	Znalost OPPA/OPPK u široké veřejnosti, resp. jak široká veřejnost tyto programy vnímá
	Jak se široká veřejnost dozvěděla o existenci OPPA/OPPK a jaké informační zdroje využívá nejvíce
	Jak dalece zná široká veřejnost cíle a podporované aktivity OPPK
	Jak dalece zná široká veřejnost cíle a podporované aktivity OPPA
	Vliv informačních a komunikačních aktivit na koherenci cílů a očekávání

	4. Mediální obraz OPPA a OPPK (mediální analýza)
	Zastoupení mediálního pokrytí OPPA
	Zastoupení mediálního pokrytí OPPK
	Tematizace mediálních výstupů OPPA
	Tematizace mediálních výstupů OPPK
	Kontext mediálních výstupů OPPA
	Kontext mediálních výstupů OPPK
	Základní zjištění mediální analýzy

	5. Analýza informovanosti jednotlivých cílových skupin
	EO 1.1 Do jaké míry relevantní cílové skupiny definované KoP znají OPPA a OPPK a jak tyto programy vnímají?
	EO 1.2 Jakým způsobem se cílové skupiny dozvěděly o OPPA a OPPK?
	EO 1.3 Jaké informační zdroje považují cílové skupiny pro získání své znalosti o OPPA a OPPK za informačně nejhodnotnější (jaké zdroje využívají nejvíce)?
	EO 1.4 Do jaké míry mají relevantní cílové skupiny povědomí o možnostech zapojení se do OPPA a OPPK?
	EO 1.5 Do jaké míry znají cílové skupiny cíle a podporované aktivity OPPA a OPPK?
	EO 1.6 Cítí se být cílové skupiny dostatečně informovány?
	EO 1.7 Považují cílové skupiny informace za srozumitelné?

	6. Vyhodnocení jednotlivých komunikačních aktivit v letech 2011–2015
	6.1 Analýza komunikačních aktivit
	6.1.1 On-line komunikace
	Hodnocení účelnosti
	Hodnocení účinnosti
	Hodnocení úspornosti

	6.1.2 Přímá komunikace
	Hodnocení účelnosti
	Hodnocení účinnosti
	Hodnocení úspornosti

	6.1.3 Mediální komunikace
	Hodnocení účelnosti
	Hodnocení účinnosti
	Hodnocení úspornosti

	6.1.4 Publikace a propagační předměty
	Hodnocení účelnosti
	Hodnocení účinnosti
	Hodnocení úspornosti


	6.2 Hlavní roční komunikační aktivita (pravidelná výroční akce) v letech 2011-2014
	EO2.1 Obecná informovanost – Jaké komunikační a propagační nástroje vedou k zajištění znalosti a povědomí o OPPA a OPPK mezi jednotlivými cílovými skupinami definovanými v KoP a proč?
	EO 2.2 Prostředí realizace programu – Jak jednotlivé cílové skupiny definované v KoP hodnotí informační aktivity OPPA a OPPK? (webové stránky, příručky, semináře, inzeráty, konzultace, e-mailová komunikace, telefonická komunikace, propagační materiály...
	EO 2.3 Jak vnímají jednotlivé cílové skupiny definované v KoP OPPA a OPPK z hlediska transparentnosti, image programů, smyslu existence, fungování programů?
	EO 2.4 Jaká je efektivita komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK realizovaných řídicím orgánem (tj. odpovídají vynaložené výdaje dosaženým cílům a podařilo se realizaci aktivit optimálně načasovat)?


	7. Dopady realizace komunikačních aktivit OPPA a OPPK
	7.1 Vyhodnocení plnění komunikačních cílů a monitorovacích indikátorů
	7.2 Vyhodnocení pokroku v naplňování komunikačního plánu mezi provedenými evaluacemi v roce 2011 a 2015
	EO 2.5 K jakému pokroku došlo v rámci realizace KoP od průběžné evaluace komunikačních a propagačních aktivit realizované v první polovině roku 2011?

	7.3 Dopady komunikačních aktivit na jednotlivé cílové skupiny
	EO 4.1 Znají cílové skupiny definované v KoP konkrétní realizované projekty OPPA a OPPK?
	EO 4.2 Vnímají cílové skupiny definované v KoP tyto projekty jako přínosné?
	EO 4.3 Které typy projektů (příp. typy oblastí podpory) podpořené z OPPA a OPPK vnímají cílové skupiny definované v KoP jako klíčové pro rozvoj hlavního města Prahy, případně pro zlepšení života obyvatel žijících v hlavním městě?
	EO 4.4 Které komunikační nástroje se nejvíce osvědčily v rámci propagace konkrétních přínosů (realizovaných projektů) vůči cílovým skupinám definovaným v KoP?
	EO 4.5 Považují cílové skupiny definované v KoP poskytování informací o konkrétních realizovaných projektech za dostatečné a srozumitelné?
	EO 4.6 Které informační zdroje (nástroje) považují cílové skupiny definované v KoP jako nejúčinnější a nejdůležitější při získávání informací o konkrétně realizovaných projektech?


	8. Doporučení pro zlepšení komunikačních a propagačních aktivit v programovém období 2014–2020
	Závěrečné shrnutí
	EO 3.1 Které komunikační a propagační aktivity (nástroje) se vydařily a osvědčily ve vztahu k evaluačním kritériím a proč?
	EO 3.2 Na jaké cílové skupiny posílit či oslabit zaměření propagačních a komunikačních aktivit a proč?
	EO 3.3 Které nástroje informovanosti a publicity využívat více či méně za účelem zvýšení dopadu komunikačních a propagačních aktivit na konkrétní cílové skupiny KoP?
	8.1 Souhrn doporučení pro programové období 2014 – 2020

	9. Zdroje literatury a dat
	10. Seznam zkratek
	11. Seznam příloh
	Příloha č. 1 – Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění
	Příloha č. 2 – Mediální obraz OPPA a OPPK (mediální analýza)
	Příloha č. 3 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s příjemci a žadateli
	Příloha č. 4 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s implementační strukturou
	Příloha č. 5 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s odbornou veřejností (hodnotitelé)
	Příloha č. 6 – Vyhodnocení dotazníkového šetření s odbornou veřejností (poradenské firmy)

	12. Managerial Summary
	Project Specification
	Project Methodology Summary
	Progress in Communication Plan Fulfilment between 2011 and 2014
	Impacts of Communication Activities Implementation on Individual Target Groups
	Communication Tools Evaluation
	Summary of Recommendations for the Programme Period of 2014-2020




