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MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ EVALUAČNÍHO 

SOFTWARU KOMUNITNÍ PRÁCE
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ÚVOD

Software a k němu vytvořený manuál, který právě držíte v rukou, vznikl jako výstup projektu TA ČR Éta „Vý-
voj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní 
praxe v oblasti sociálního začleňování“ řešený v letech 2018 až 2020 na Ostravské univerzitě ve spolupráci 
Fakulty sociálních studií a Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Cílem tohoto projektu bylo v letech 2018–2020 inovativně ve spolupráci Fakulty sociálních studií a Ústavu 
pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity a aplikačních garantů (Úřad vlády – Agentura 
pro sociální začleňování, Diecézní charita ostravsko-opavská, Člověk v tísni a Zahrada 2000) vyvinout a do 
praxe zavést software pro responzivní evaluaci komunitní práce. Aplikační garanti projektu jsou organizace, 
které mají s realizací komunitní práce či její podporou dlouhodobou zkušenost.

CO MÁME NA MYSLI EVALUACÍ? 
Evaluací máme na mysli aktivity komunitního pracovníka, které mu umožní během spolupráce s členy ko-
munit průběžně reflektovat procesy a dosažené výsledky a na základě této reflexe realizovat další kroky 
a promýšlet postupy v realizaci komunitní práce.

KOMU JE EVALUAČNÍ SOFTWARE URČEN? 
Software byl vytvářen především pro komunitní pracovníky, kteří přímo pracují s komunitou, pro metodiky 
komunitní práce a pro vedoucí týmu komunitních pracovníků. Díky tomuto můžeme říct, že typickým uživa-
telem softwaru mohou být realizátoři projektů komunitní práce (neziskové organizace, církevní organizace, 
samosprávy – krajské a obecní), kteří pracují se sociálně vyloučenými či sociálním vyloučením ohroženými 
komunitami. Software umožní uživatelům správu komunitních projektů, úkolů, termínů a indikátorů a na zá-
kladě vložených dat o komunitním projektu poskytne analytické údaje o jeho průběhu a naplnění jeho cílů. 
Dále software umožní evidovat témata (připravená, probíhající, ukončená), která se v rámci realizace 
komunitní práce objevují a v rámci této evidence je komunitní pracovník může analyzovat, reflektovat 
a pracovat na jejich rozvoji. Využívání softwaru zlepší účinnost a efektivnost intervencí komunitní práce, 
k  jejímž cílům patří posilování sociálního začlenění skrze participaci občanů na řešení jimi definovaných 
obtížných situací. 

Manuál pro uživatele je přístupný na webových stránkách projektu (https://evkp.osu.cz/). Manuál by měl:

‒	 podpořit uživatele ve využívání softwaru v praxi pomocí přesných, srozumitelných a návodných in-
strukcí,

‒	 seznámit uživatele softwaru se základními principy, modely a postupy komunitní práce,
‒	 podpořit uživatele softwaru při reflektování a plánování praxe komunitní práce,
‒	 podpořit uživatele softwaru při vykazování výsledků jejich práce,
‒	 seznámit uživatele softwaru s funkcemi a používáním softwaru.

Na stránkách projektu najdete také další publikované odborné texty vztahující se k projektu. Software je 
na základě souhlasu s licenčními podmínkami dostupný zdarma pod tímto odkazem: https://evka.osu.cz/
home
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KONTAKTY
V případě, že máte dotazy k softwaru nebo potřebujete metodickou podporu, ozvěte se spoluřešitelce pro-
jektu:

Zuzana Stanková
Fakulta sociálních studií
Českobratrská 16
702 00 Ostrava
E-mail: zuzana.stankova@osu.cz
Telefon: 553 46 3226

V případě, že potřebujete získat technickou podporu, ozvěte se super-administrátorce:
 
Barbora Gřundělová
Fakulta sociálních studií
Českobratrská 16
702 00 Ostrava
E-mail: barbora.grundelova@osu.cz
Telefon: 553 46 3223

V případě, že máte dotazy či komentáře k projektu, ozvěte se hlavní řešitelce projektu:

Alice Gojová
Fakulta sociálních studií
Českobratrská 16
702 00 Ostrava
E-mail: alice.gojova@osu.cz
Telefon: 553 46 3201

KONTAKTY PILOTUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
V případě, že byste rádi kontaktovali organizace, jež mají zkušenost s pilotováním a užíváním softwaru, mů-
žete s nimi konzultovat. Jedná se o tyto kontakty:

Vojtěch Vodseďálek
Člověk v tísni, o. p. s
Komunitní pracovník v Přerově
E-mail: vojtech.vodsedalek@clovekvtisni.cz

 

Michal Kandler
Agentura pro sociální začleňování (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Expert na komunitní práci a participaci
E-mail: michal.kandler@mmr.cz

Komunitní centrum Borek v Třinci
Bunkr, o. p. s.
E-mail: kcborek@bunkr.cz
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ČÁST PRVNÍ: 

NA ČEM 

JE 

SOFTWARE 

ZALOŽEN

?
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V této části textu bychom Vám rádi představili naše pojetí evaluace a komunitní práce, jejich cílů a fází. 
Představíme model komunitní práce, jež je výchozí pro přemýšlení nad mobilizačním cyklem, se kterým 
v softwaru pracujeme. Závěrem popisujeme postupy komunitní práce, jež mohou vést ke zmocnění komu-
nity a které v softwaru používáme. Pro lepší srozumitelnost softwaru je podle našeho názoru důležité poro-
zumět teoretickému modelu, ze kterého vychází. 

• EVALUACE • 
Evaluační software je vyvinut tak, aby umožnil průběžnou evaluaci. Takto pojatá evaluace je druhem 
akčního výzkumu, který je jednotou pozorování, myšlení a jednání (Stringer, 2007). Tato jednota se projevuje 
jako spirála opakujících se aktivit: pozorování, reflexe, plánování, jednání. Změny dosažené realizací plánu 
sociální změny jsou pozorovány a zaznamenávány, vyhodnoceny, reflektovány a na základě reflexe je vy-
tvářen další plán jednání (Stringer, 2007; Kemmis and McTaggart, 1988). Evaluace je součástí celého cyklu 
plánování a hodnocení. 

Základním vodítkem je společný cíl, který by měl vzniknout na základě diskuse a reflexe účastníků výzkumu 
(Seymour-Rolls, Hughes, 2009). V našem případě se bude jednat o obecné cíle komunitní práce (zmocňo-
vání komunity) a cíle stanovené v každém jednotlivém případě (cíle komunit).

Software je vyvinut, aby splňoval obecná evaluační kritéria:

RELEVANCE – evaluační software vychází ze současných přístupů komunitní práce, které jsou založeny na 
mobilizaci a budování kapacit komunity.

UŽITEČNOST – evaluační software poskytne podklady pro rozhodnutí, zda je pro řešení daného problému 
vhodné využít komunitní práci a zároveň umožní zakotvit rozhodování o dalších postupech v datech.

ÚČINNOST – evaluační software umožňuje zhodnotit vztah mezi úsilím a dosaženými výsledky.

EFEKTIVNOST – evaluační software umožní vyhodnotit dosažení stanovených cílů komunitní práce.

DOPAD – evaluační software poskytne data, která mohou být využita pro vyhodnocení dopadu aktivit. 

UDRŽITELNOST – evaluační software umožňuje určit, zdali zvolené a realizované postupy umožní dosaže-
ní výsledků, které budou trvat i po ukončení intervence komunitní práce.

• KOMUNITNÍ PRÁCE •
Komunitní práci vnímáme jako „participační přístup ke kolektivním problémům“ (Hautekeur a Henderson, 
2008: 101), který vychází z konceptů občanské společnosti a participativní demokracie. Komunitní práce je 
považována za jednu z metod přispívajících k sociálnímu začleňování (Gojová et al., 2019), která zdůrazňuje 
participaci lidí, sdílení a redistribuci moci, vzájemnou solidaritu a pomoc, mobilizování pocitu sounáležitosti 
a budování mobilizované a udržitelné komunity (Schuringa, 2007). 

Komunitu chápeme jako skupinu lidí, na kterou se zaměřuje pozornost komunitního pracovníka (mikrokon-
text). Mikro-kontext zahrnuje podmínky, které bezprostředně ovlivňují životy lidí v komunitě. Tyto podmínky 
jsou určovány lokalitou, ve které členové komunity bydlí (mezokontext). Život členů komunity ovlivňuje také 
lokální politika a celkový charakter obce / regionu, ve kterém se lokalita nachází (makrokontext).

Komunitní práce usiluje o zlepšení konkrétních životních podmínek členů komunity (vnější strategie) i o po-
sílení, zmocnění a aktivizaci komunity (vnitřní strategie) (Gojová et al., 2019). 
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Cíle komunitní práce
Hlavním cílem komunitní práce je zmocněná komunita. Prostředkem a zároveň cílem zmocňujícího procesu 
je participace (Schuringa, 2007). Skrze participaci na řešení témat ve všech fázích komunitní práce (pláno-
vání, realizace, hodnocení) členové komunity dosahují změn v konkrétní oblasti a zároveň si osvojují způso-
by možného řešení podobných situací a vliv, který budou moci uplatnit bez podpory komunitních pracovnic 
a pracovníků (Gojová et al., 2019). Podle Schuringy (2007) je mobilizovaná komunita schopna zvládat pro-
blémy, má efektivní sociální strukturu a vztahy s okolím, je si vědoma svých občanských práv a povinností.

Realizace komunitní práce
Komunitní práce probíhá podle Schuringy (2007) ve třech fázích: 

1. zapojení se – cílem je vzájemné poznávání se, vybudování důvěry, dodání sebedůvěry a vytvoření 
první organizační struktury (nejčastěji spojené s tématy infrastruktury), 

2. rozrůstání organizace – cílem je realizovat několik aktivit organizovaných samotnými obyvateli 
a vytvořit stabilní organizační struktury, posilovat schopnosti obyvatel, 

3. činnosti směřující k nezávislosti – cílem je vybudování stabilní a demokratické organizační struktu-
ry, která má stabilní vazby i mimo komunitu.

Výše uvedené tři fáze prostupují linie rozvoje: organizační, vzdělávací, řešení problémů a vnějších vztahů. 
Při realizaci třífázového modelu nám jde jak o řešení konkrétních problémů v komunitě, tak o dosahování 
mobilizované komunity (Gojová et al., 2019). 

Model komunitní práce
Gojová et al. (2019) chápou komunitní práci jako metodu dosahování změny skrze mobilizační cykly, které 
se opakují. Na počátku práce komunitního pracovníka je kontext komunity, ve kterém pracovník zahajuje 
spolupráci. Kontext komunity ovlivňuje témata a  potřeby, které její členové formulují a  jejichž formulaci 
ovlivňuje i způsob, kterým pracovník komunitu podporuje. Proces by měl být co nejvíce participativní. 

Zvolené téma ovlivňuje tvorbu strategie mobilizačního cyklu, která se skládá ze tří hlavních složek (Schu-
ringa, 2007; Rubin, Rubin, 2008; Gilchrist, 2009): 

1. podpora organizační kapacity komunity, 
2. podpora rozvoje lidí, 
3. podpora rozvoje a posilování sociálních sítí. 

Proces práce na komunitou zvoleném tématu se tak stává příležitostí pro rozvoj organizačních, lidských 
a sociálních kapacit komunity. Výsledkem by mělo být zmocnění komunity, zlepšení konkrétní životní situa-
ce lidí a ve výsledku by mělo dojít k zmírnění sociálního vyloučení. Tyto změny následně ovlivňují kontext 
komunity, ze kterého vychází navazující mobilizační cyklus (Gojová et al., 2019).



9

Obrázek 1: Model realizace komunitní práce

Zdroj: Gojová et al., 2019
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• POSTUPY KOMUNITNÍ PRÁCE 
PODPORUJÍCÍ ZMOCNĚNÍ KOMUNITY •
Klíčové postupy vycházející z představeného modelu komunitní práce, které níže rozvedeme, jsou:

1. Mapování kontextu komunity.
2. Vznik a výběr témat pro komunitní práci.
3. Práce na tématech s cílem posílit zmocnění komunity, tedy její organizační kapacitu, rozvoj lidí a so-

ciální sítě.

Ve všech krocích by měl komunitní pracovník usilovat o co nejvyšší míru participace, a to především při 
vzniku a volbě tématu, rovněž však při práci na tématech. 

Mapování kontextu komunity
Mapování kontextu komunity je jedním z prvních kroků při zahájení realizace komunitní práce či komunit-
ních aktivit. Na mapování můžeme nahlížet ze tří rovin: 

1. Mikrokontext: Zahrnuje životní podmínky, které ovlivňují životy lidí v komunitě.
2. Mezokontext: Představuje lokalitu, ve které se komunita vyskytuje.
3. Makrokontext: Obsahuje lokální politiku a celkový charakter obce a regionu, ve kterém se komunita 

nachází.

V rámci těchto rovin se můžeme zaměřit na řadu aspektů, které znázorňuje obrázek 2.

Obrázek 2: Kontext komunity

 

Zdroj: Upraveno podle Gojová et al. (2018; 2019)

Mikrokontext je zaměřen na obyvatele a členy konkrétní definované komunity. V rámci mikrokontextu na-
hlížíme na počet členů komunity, mezilidské vztahy. Demografickou skladbu a nejčastější témata řešená 
v komunitě. Mezokontext je rovinou lokality a obce, ve které komunita žije. Zde mapujeme strukturu obyva-
tel, dopravní obslužnost, dostupnost občanské vybavenosti, vnímání komunity členy lokality či obce a za-
jímáme se o  interpretaci vývoje komunity nebo lokality. Poslední makrokontext je kontextem mapování 
regionu či větší obce/města. Zde se pokoušíme získat přehled o informacích ze strategických dokumentů 
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vůči komunitě i  lokalitě, postojích obce vůči komunitě, struktuře obce a regionu a dalších aktérech, kteří 
jsou významní. 

Výstupem mapování může být tzv. vstupní analýza, která by měla popisovat všechny tři roviny kontextu 
komunity/lokality. Popisný text je možné podpořit fotografiemi a mapou lokality. 

Vznik a výběr témat pro komunitní práci
Volba tématu k řešení prostřednictvím komunitní práce by měla být vedena tzv. kritérii Kahna (Schuringa, 
2007), to znamená, že zvolené téma by mělo do vysoké míry naplňovat tato kritéria: 

a) vysoká pravděpodobnost dosažení úspěchu (především v počátcích spolupráce s komunitou), 
b) práce na tématu umožňuje komunitní spolupráci, 
c) téma členy komunity sjednocuje, 
d) téma je vnímáno členy komunity jako problém, který vyžaduje řešení, 
e) téma se týká významné části komunity, 
f) téma umožňuje organizování aktivit na komunitní úrovni, 
g) téma se týká záležitostí, o kterých jsou lidé ochotni mluvit veřejně, 
h) lidé mají motivaci se na řešení tématu podílet, 
i) problém je možné členům komunity a veřejnosti snadno vysvětlit. 

Participace
Po celou dobu trvání mobilizačního cyklu je žádoucí co nejvyšší míra participace. Především participace při 
definování a volbě témat. Vycházíme z žebříčků participace Arnstein (2004) a Wilcox (1994).

Stupně participace při definování tématu a při volbě tématu:

Neúčast – členové komunity nejsou informováni, nepodílí se na formulování témat, potřeb, problémů ani na výběru 
témat k další práci. Téma formuluje a vybírá někdo z vnějšku (např. komunitní pracovník, zaměstnavatel komunitního 
pracovníka, obecní úřad, škola, instituce) a lidé o něm nevědí.
Informování – členové komunity jsou informováni o probíhajícím hledání a definování tématu, do procesu výběru či 
rozhodování nejsou zapojeni, téma s nimi není diskutováno.
Konzultace – téma/témata jsou s členy komunity konzultována, je zjišťováno, co si o jednotlivých tématech myslí, 
o výběru témat však rozhoduje někdo z vnějšku.
Zapojování – členové komunity jsou informováni o definování tématu/problému, výběr tématu je s nimi konzultován 
a zároveň jsou zapojováni do sběru podkladů o tématu (např. roznášejí/sbírají dotazníky o tématu v lokalitě, spoluo-
rganizují informativní schůzku atp.). O konečném výběru tématu rozhoduje někdo jiný než členové komunity (např. 
komunitní pracovník, zaměstnavatel komunitního pracovníka).
Partnerská spolupráce – členové komunity sami definují témata/problémy, rozhodují, které problémy/témata bu-
dou řešeny a jak, to vše za podpory komunitního pracovníka. Podporou komunitního pracovníka se myslí nabízení 
podpory, jak téma vybrat (např. nabízí možnost téma zhodnotit podle kritérií Kahna).
Spontánní mobilizace/sebemobilizace – členové komunity volí téma a rozhodují o jeho řešení sami, bez potřeby 
asistence komunitního pracovníka.

Podpora zmocnění – organizační kapacita, rozvoj lidí, sociální síť
Cílem komunitní práce a procesním základem každého jejího mobilizačního cyklu je růst zmocnění komu-
nity. Pro hodnocení míry zmocnění komunity jsou využívány tři indikátory: organizační kapacita, rozvoj lidí 
a sociální síť.

Organizační kapacita se projevuje tím, že komunita má vytvořenu organizační jednotku (lokální skupinu), 
která reprezentuje komunitu, je stabilní, její členové rozumí svým úkolům a rolím, její činnost je transparent-
ní. Lokální skupina je soběstačná a udržitelná.

Rozvoj lidí je spojen s kvalitou místních neformálních lídrů, schopnosti týmově pracovat, příležitostmi k rozvoji 
a uplatnění silných stránek členů komunit a jejich schopnosti komunitně pracovat na zvolených tématech.
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Sociální sítě, tedy vazby na různé aktéry, jsou předpokladem zvládání témat komunity. Tyto vazby je třeba 
nejen budovat, ale dbát na to, aby byly efektivní a stabilní.

V evaluačním softwaru využíváme následující indikátory:

INDIKÁTOR DOMÉNA

Organizační kapacita

míra organizovanosti

skupinové chování

soběstačnost a udržitelnost skupiny

Rozvoj lidí

kvalita lídrů

rozvoj lidských zdrojů

schopnost komunitně pracovat na tématu

Sociální síť

charakteristika sociální sítě

efektivnost sítě

udržitelnost a stabilita sítě

Zdroj: Gojová et al., 2019
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ČÁST DRUHÁ: 

K ČEMU 

MI 

MŮŽE SOFTWARE 

BÝT

?
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Ve vztahu k reflexi a plánování mé praxe
Užívání evaluačního softwaru u komunitních pracovníků podpoří:

	porozumění specifikům komunity, se kterou komunitní pracovník spolupracuje, jejím podmínkám 
a potřebám,

	schopnost porozumět procesu změny v komunitě a reflektovat jeho jednotlivé úrovně (organizační, 
vzdělávací, podporu tvorby sociální sítě),

	schopnost komunitních pracovníků hodnotit průběh projektu,
	schopnost nastavovat cíle, jejich indikátory a průběžně je vyhodnocovat, 
	schopnost určovat faktory přispívající k úspěšnosti komunitních projektů, tyto faktory replikovat, 

udržovat a vytvářet nové způsoby jejich využití,
	posilování odbornosti a profesionality komunitních pracovníků na základě učení se z vlastní praxe.

Evaluační software komunitním pracovníkům umožní:

	evidovat a archivovat jejich činnost,
	plánovat další kroky při práci na tématech,
	vybírat témata a stanovovat reálné cíle, které podpoří proces zmocňování komunity.

Ve vztahu k vykazování výsledků
Evaluační software komunitní pracovníky podpoří při vykazování jejich výsledků:

	možností generovat hodnoty jednotlivých indikátorů zmocnění komunity, srovnávat je v čase a pře-
vádět je do grafické podoby,

	generovat různé typy exportů pro účely závěrečných zpráv a prezentací,
	evidovat a archivovat výsledky projektů a srovnávat je v delší časové perspektivě,
	vyhodnocovat změny v kontextu komunit a lokalit.

Při práci s členy komunit
Evaluační software komunitním pracovníkům umožní:

	efektivně podpořit lokální aktivity, 
	poskytovat členům komunity podporu při rozhodování a plánování,
	systematicky mapovat místní kontext,
	stanovovat si v místních podmínkách dosažitelné cíle,
	zmocňovat členy komunit reflektováním postupů a dosažených výsledků, které budou mít k dispo-

zici v názorné grafické podobě,
	transparentněji a srozumitelněji členům komunit objasnit procesy komunitní práce.

Přehled funkcí softwaru, které k výše uvedenému přispějí
Evidence a srovnání změn v podmínkách realizace komunitní práce v čase: 

	umožňuje evidovat podmínky realizace komunitní práce a srovnávat jejich vývoj v čase v těchto ob-
lastech: personální zajištění komunitní práce, materiální zajištění komunitní práce, okolnosti zaháje-
ní komunitní práce. 

Evidence a srovnávání změn v kontextu komunity v čase:

	umožňuje evidovat a srovnávat změny na třech úrovních kontextu: kontext samotné komunity (mi-
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krokontext), kontext lokality a sousedství komunity (mezokontext) a regionální kontext (makrokon-
text).

Evidence témat a jejich roztřídění na:

	připravená témata, aktivní, ukončená a zrušená témata.

 

Podpora výběru témat pro realizaci mobilizačního cyklu:

	poskytuje podporu výběru tématu kombinací několika nástrojů: vyhodnocením souladu s  kritérii 
podle Kahna, vyhodnocením míry participace při výběru tématu a vyhodnocením vhodnosti témat 
v závislosti na kontextu a míře zmocnění komunity. 

Vyhodnocení míry participace:

	umožňuje evidenci a vyhodnocení míry participace v několika fázích v procesu komunitní práce, 
a to: při výběru tématu, během realizace tématu a při ukončení tématu.

Vyhodnocení indikátorů zmocněné komunity a jejich vývoj ve vztahu k realizovaným tématům:

	umožňuje evidovat, vyhodnocovat a srovnávat indikátory zmocněné komunity na různých úrovních 
a v různých fázích práce,

	umožňuje vyhodnotit dosažení jednotlivých fází komunitní práce na úrovni indikátorů a poskytnout 
o rovnoměrnosti růstu jednotlivých indikátorů zmocnění komunity.

K čemu software potřebuje komunitního pracovníka
	 software představuje evidenční a analytický nástroj, který nabízí různé možnosti, ale konečné vy-

hodnocení a  intepretaci dat ponechává na uživateli, komunitním pracovníkovi, všechny zadané 
hodnoty jsou tedy ovlivněny subjektivním pohledem komunitního pracovníka.
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ČÁST TŘETÍ: 

JAK 

MŮŽU 

SOFTWARE POUŽÍVAT

?
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• O SOFTWARU EVKA • 
Software EVKA (Evaluace Komunitních Aktivit) je nástrojem pro responzivní evaluaci a plánování komunitní 
práce. Aplikace umožňuje správu komunitních projektů, úkolů, termínů a indikátorů nebo export reportů. Na 
základě vložených dat o komunitním projektu poskytne systém analytické údaje o průběhu a naplnění cíle 
projektu. Využívání softwaru by Vám mělo pomoci zvýšit účinnost a efektivnost intervencí komunitní práce. 

Používání softwaru předpokládá znalost základních pojmů komunitní práce a pokročilou úroveň znalostí 
a  zkušeností s  postupy komunitní práce (možné zajistit prostřednictvím externí metodické podpory, viz 
kontakty). Doporučujeme přečíst si manuál před spuštěním aplikace a v případě potřeby využít metodickou 
podporu ze strany Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií nebo Centra metodické podpory pro ko-
munitní práci Moravskoslezského kraje1.

• UŽIVATELSKÉ PŘÍSTUPY •
Aplikace je volně dostupná na webových stránkách https://evka.osu.cz/home. Pro přihlášení je nutná re-
gistrace. 

 

 

Do registračního formuláře zadejte Váš e-mail a jméno. Uživatelské heslo budete zadávat až po potvrzení 
uživatelského účtu, které Vám bude zasláno na Vámi zadaný e-mail.

1 Centrum metodické podpory je součástí projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ a jeho činnost je vázána na tento projekt. 
Kontakt na Centrum metodické podpory: metodickecentrum.kp.msk@gmail.com
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Po odeslání formuláře tlačítkem „Zaregistrovat uživatele“ navštivte svou e-mailovou schránku. Zde násled-
ně otevřete e-mail a pomocí hypertextového odkazu budete přesměrováni na novou stránku, kde budete 
vyzváni k zadání hesla a udělení souhlasu s licenčními podmínkami.

Po zadání hesla si přečtěte licenční podmínky, doporučujeme si je stáhnout do počítače pomocí ikony 
v pravém horním rohu. Poté zatrhněte souhlas s licenčními podmínkami a odešlete formulář pomocí tlačítka 
„Uložit údaje a nastavit heslo“. 

 

 

Následně budete přesměrováni na přihlášení. Do patřičných kolonek zadejte svůj e-mail a heslo a prostřed-
nictvím tlačítka „Přihlásit se“ se dostanete do svého účtu. Pro následná přihlášení budete vždy volit záložku 
„Přihlásit se“ v horní liště.
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Po přihlášení se Vám zobrazí stránka určená pro zprávu Vašich komunit. Zde můžete zakládat nové komu-
nity nebo spravovat ty stávající. Při neaktivitě delší než 15 minut budete z Vašeho účtu automaticky odhlá-
šeni. Jedná se o bezpečnostní opatření. Dobu přihlášení můžete u některých operací prodloužit kliknutím 
na časový odečet v pravém horním rohu. 

 

Když si vytvoříte účet (registrujete se), stáváte se „registrovaným uživatelem“. V tuto chvíli ještě nemáte 
právo vytvářet komunity. Super-administrátor Vám musí nastavit/navýšit maximální počet komunit, které 
můžete vytvořit. Poté, co si vytvoříte komunitu, stáváte se administrátorem.

Uživatelské role
Systém rozeznává tři základní uživatelské role: super-administrátor (SA), administrátor (A) a komunitní pra-
covník (KP).

Super-administrátor
Super-administrátor je nejvyšší rolí v aplikaci. Jako jediná role má dovolenu správu všech uživatelů, může 
vytvářet role administrátorů pro nové komunity a má přístup do všech komunit v systému, to znamená, že 
v systému vidí přehled komunity, tj. název, zakládající osobu, seznam členů, seznam témat. Tato role je v sys-
tému vytvořena automaticky a zastává ji zaměstnankyně FSS OU.

Administrátor
Administrátor je role, která je správcem komunity. Administrátorem se uživatel může stát:

• když mu super-administrátor nastaví práva na vytváření komunit a administrátor si vytvoří novou 
komunitu,

• když ho jiný administrátor nastaví jako administrátora jeho komunity.
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Administrátorem v komunitě přestane uživatel být, pokud se on sám odebere z komunity nebo ho jiný ad-
ministrátor2 odebere z komunity, případně pokud je komunita deaktivována. 

Administrátor může editovat komunitu, nastavovat její indikátory a vlastnosti. Administrátor přidává/ode-
bírá do/z komunity také další uživatele – administrátory nebo komunitní pracovníky. Může si také prohlížet 
témata, ale nemůže je editovat. Na konci práce může také komunitu deaktivovat. Administrátor může být 
administrátorem ve více komunitách, a/nebo být komunitním pracovníkem ve stejné komunitě nebo jiných 
komunitách.

Poznámka: Administrátor není nadřazenou rolí komunitního pracovníka. Pokud chce administrátor v ko-
munitě, kterou vytvořil, také realizovat práci s tématy, musí se do stejné komunity přidat v roli komunitního 
pracovníka.

Komunitní pracovník
Komunitní pracovník je role, která pracuje s komunitou pomocí témat. Komunitním pracovníkem se uživatel 
stane v okamžiku, kdy jej administrátor přiřadí do komunity jako jejího komunitního pracovníka. Komunitním 
pracovníkem v komunitě přestane uživatel být, pokud jej administrátor odebere z komunity nebo pokud je 
komunita deaktivována. 

Komunitní pracovník může zakládat, aktivovat, zpracovávat, editovat a ukončovat témata. Všichni komunitní 
pracovníci hodnoty témat sdílí navzájem mezi sebou, mohou si tedy hodnoty přepisovat. Komunitní pracov-
ník může také editovat vybrané oblasti celé komunity (zejména indikátory).

Jaké údaje a kdy je třeba vkládat
Abyste mohli software používat, je na začátku potřeba vložit do systému údaje. Prvním krokem je vytvoření 
nové komunity. Po přihlášení do Vašeho účtu se zobrazí seznam komunit. 

 

Po rozkliknutí tlačítka „Vytvořit novou komunitu“ budete moci zadat název komunity. Poté uložte novou ko-
munitu prostřednictvím tlačítka „Vytvořit komunitu“.

 

2 V případě, že figuruje v komunitě více administrátorů, tzv. pod rolí „Administrátor komunity“ je zařazeno více e-mailů/osob.
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Po vytvoření nové komunity bude otevřena stránka „Přehled komunity“. Na stránce komunity se zobra-
zuje název komunity, datum a přesný čas založení komunity, jméno osoby, která komunitu založila, sekce 
„Obecné možnosti“, „Pracovníci“ a „Témata“. V horní liště uvidíte název komunity, ve které se aktuálně 
nacházíte. Prostřednictvím tohoto odkazu se můžete vracet na přehledovou stránku dané komunity.
 

 
Na „Přehled komunity“ se po opětovném přihlášení budete vracet tlačítkem „Detail“ uvedeném v seznamu 
Vašich komunit.

 

Do seznamu komunit (případně seznamu neaktivních komunit) se můžete dostat také prostřednictvím horní 
lišty, záložky „Komunity“.

 

Obecné možnosti
Část „Obecné možnosti“ umožňuje úpravy názvu komunity, můžete zde zadat údaje k podmínkám realizace 
komunitní práce, kontextu komunity, indikátory a můžete vložit fotografie. Do fotogalerie se můžete dostat 
prostřednictvím tlačítka „Album fotografií“. Fotografie můžete vkládat za každou komunitu i v každém akti-
vovaném tématu. 

Pokud již s komunitou nebudete pracovat a chcete ji ukončit, můžete ji deaktivovat. Komunita bude po 
deaktivaci pořád viditelná, ale nebude aktivní. Nebude možno v ní provádět dále žádné změny, nepůjde 
upravovat, nebude možno pracovat s  jejími tématy a nebude možno přiřazovat a odebírat její pracovní-
ky. Opětovnou aktivaci komunity může provést na žádost pouze správce systému (super-administrátor).
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Podmínky realizace komunitní práce

Předtím, než začnete pracovat s tématy, je důležité, abyste softwaru nabídli data, která specifikují, v jakých 
podmínkách je komunitní práce v dané komunitě vykonávána. Podmínky realizace komunitní práce před-
stavují údaje týkající se personálního a materiálního zajištění komunitní práce v dané komunitě a okolnosti 
zahájení komunitního projektu. Formulář „Podmínky realizace komunitní práce“ obsahuje 21 řádků, do kte-
rých budete vepisovat slovní i číselné údaje, nebo údaj vyberete z předdefinované nabídky.

Při zadávání hodnot je aktivní řádek zbarven žlutě. Po vložení hodnoty doporučujeme každý řádek uložit sa-
mostatně, aby nedošlo k případné ztrátě dat. Data je však možné uložit i všechna najednou pomocí tlačítka 
na konci stránky „Uložit všechny změny“.

Ke každé hodnotě (řádku) můžete uvést poznámky v rozsahu 2048 znaků. Poznámka po zavření okna zůstá-
vá uložena. K poznámce můžete vložit komentář. Poznámku můžete kdykoliv vymazat. Před každým vyma-
záním se Vás program zeptá pomocí nového okna, zda chcete záznam opravdu vymazat.
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Pod tlačítkem „Historie“ můžete sledovat historii změn daného údaje. V  případě, že uložíte špatný údaj, 
můžete ho do šesti hodin z historie vymazat (vždy jen poslední vloženou položku). Před smazáním budete 
požádáni o potvrzení prostřednictvím nového okna. Po této době již údaj v historii zůstane a nelze ho vyma-
zat. To je důležité, aby bylo možné sledovat vývoj v čase.

 

 

Pokud je u některých dotazů formuláře uvedena ikona otazníku , můžete po jeho rozkliknutí najít 
bližší upřesnění k zadávanému údaji.

Formulář obsahuje otázky otevřené, uzavřené i polootevřené. Rozsah polí u otevřených otázek je vždy ome-
zen. Rozsah pole a počet vyplněných slov je uveden pod textovým polem.

 

Kontext komunity

Pod volbou „Kontext komunity“ můžete evidovat a srovnávat změny na třech úrovních kontextu: (1) mikro-
kontext, (2) mezokontext a (3) makrokontext. V části mikrokontext budete vyplňovat informace o komunitě 
a  tato část zahrnuje údaje, které se týkají charakteru komunity. V  části mezokontext vyplníte informace 
o „sousedství“, bezprostředním místě bydliště. Tato část zahrnuje charakter lokality, charakteristiku obyvatel 
lokality, popis bytového fondu, vybavenost lokality, vnímání lokality a sociální služby v lokalitě. Část mak-
rokontext mapuje zejména charakter obce či regionu a postoj obce k lokalitě. Formulář kontextu komunity 
obsahuje 41 položek. Opět doporučujeme průběžně ukládat buď každou položku zvlášť, nebo uložit všechny 
změny za každou úroveň kontextu (mikro, mezo, makro). Uložit můžete i celý formulář najednou, to však 
nedoporučujeme, protože hrozí ztráta neuložených dat v případě automatického odhlášení při neaktivitě 
nebo technické chybě apod. Práce s  jednotlivými poli je totožná s prací ve formuláři Podmínky realizace 
komunitní práce. Kontext komunity doporučujeme aktualizovat v softwaru jednou za 6 měsíců. V případě, 
že nastane změna dříve, určitě data aktualizujte. Může to být nápomocno poté pro sledování vývoje kon-
textu v čase, jež můžete znázornit v reportu. Report kontextu je umožněn skrze tlačítko „Zobrazit přehled“, 
nachází se pod formulářem, tedy na stránce dole. Po stisknutí tlačítka se objeví vygenerovaný formulář se 
změnami na stránce, který jednoduchým kopírováním (Ctrl+C) můžete vložit do tabulky v programu Excel. 
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Indikátory komunity

Indikátory komunity obsahují tři typy indikátorů popsané na straně 12 – organizační kapacita, rozvoj lidí 
a sociální sítě, které jsou důležité při hodnocení míry zmocnění komunity. 

INDIKÁTOR DOMÉNA

Organizační kapacita

míra organizovanosti

skupinové chování

soběstačnost a udržitelnost skupiny

Rozvoj lidí

kvalita lídrů

rozvoj lidských zdrojů

schopnost komunitně pracovat na tématu

Sociální síť

charakteristika sociální sítě

efektivnost sítě

udržitelnost a stabilita sítě

Zdroj: Gojová et al., 2019

Každý z  indikátorů se skládá ze tří domén a pro hodnocení každé domény jsou využívána 4 kritéria. Pro 
vyhodnocení každého indikátoru budete tedy posuzovat 12 výroků o situaci v komunitě (pro všechny in-
dikátory se bude jednat o 36 výroků). Pravdivost výroků budete hodnotit na devítimístné škále od tvrzení 
„extrémně málo pravdivé“ až do „extrémně hodně pravdivé“. Škála představuje subjektivně vnímanou míru 
souhlasu s uvedenými výroky. 

Devítimístná škála Vám umožní evidovat i menší pokroky při dosahování zmocnění komunity. Práce s jed-
notlivými poli je totožná s prací ve formuláři Podmínky realizace komunitní práce. Doporučujeme vložená 
data průběžně ukládat.

Indikátor organizační kapacita je rozdělen na domény míra organizovanosti lokální skupiny, skupinové cho-
vání členů lokální skupiny a soběstačnost a udržitelnost lokální skupiny. 

Organizační kapacita
Doména Kritérium
Míra organizovanosti lokální 
skupiny

podíl členů komunity, kteří mají informace o organizační struktuře, aktivitách 
a kontaktních osobách lokální skupiny
reprezentativnost lokální skupiny vzhledem k řešenému tématu
stabilita členské základny lokální skupiny z hlediska složení ve vztahu k řeše-
nému tématu
soulad frekvence setkávání lokální skupiny s nároky řešeného tématu

Skupinové chování členů lokál-
ní skupiny

rozdělení úkolů v lokální skupině ve vztahu k řešenému tématu
kvalita vztahů mezi členy lokální skupiny pracující na tématu
míra otevřenosti lokální skupiny vůči dalším členům komunity a transparent-
nosti jejího jednání
míra zapojení členů lokální skupiny do rozhodování a organizace práce

Soběstačnost a udržitelnost lo-
kální skupiny

satisfakce členů lokálních skupin
schopnost zajistit podmínky pro fungování skupiny při práci na tématu
kvalita vztahů lokální a akční skupiny s relevantními subjekty
míra podpory komunitního pracovníka, kterou skupina potřebuje ke svému 
fungování
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Indikátor rozvoj lidí je rozdělen na domény kvalita lídrů, rozvoj lidských zdrojů a schopnost pracovat komu-
nitně na tématu.

Rozvoj lidí
Doména Kritérium
Kvalita lídrů akceptace lídra řešeného tématu komunitou

míra ztotožnění lídra s řešeným tématem a míra schopnosti lídra motivovat 
a aktivizovat komunitu
míra schopnosti lídrů facilitovat práci na tématu a pracovat se skupinovou 
dynamikou
míra schopnosti lídrů při práci na tématu uplatňovat principy participativního 
managementu

Rozvoj lidských zdrojů míra rozvojových a vzdělávacích příležitostí pro členy komunity
míra sociálních dovedností členů komunity
míra přesvědčení členů komunity o vlastní zdatnosti při řešení tématu
míra reflexivity členů komunity ve vztahu k řešeným tématům

Schopnost komunitně pracovat 
na tématu

míra porozumění členů komunity nutnosti jejich zapojení a spolupráce s ostat-
ními členy komunity
míra soudržnosti komunity při práci na tématu
míra podpory komunity komunitním pracovníkem při řešení tématu
míra důvěry členů komunity v metodu komunitní práce

Indikátor sociální síť je rozdělen na domény charakteristika sociální sítě, efektivnost sociální sítě a udržitel-
nost a stabilita sociální sítě. 

Sociální síť
Doména Kritérium
Charakteristika sociální sítě adekvátnost velikosti sociální sítě ve vztahu k řešenému tématu

reprezentativnost sociální sítě z hlediska typu aktéra
reprezentativnost sítě z hlediska zastoupení aktérů
existence vazeb mezi aktéry sociální sítě

Efektivnost sociální sítě míra identifikace a využívání vnitřních zdrojů komunity pro řešení tématu
míra identifikace a využívání externích zdrojů pro řešení tématu
míra efektivnosti organizace sítě vzhledem k dosahování cílů
efektivnost spolupráce mezi členy komunity a aktéry sociální sítě

Udržitelnost a stabilita sociální 
sítě

míra formalizace vazeb mezi aktéry sociální sítě
míra neformálnosti vazeb mezi aktéry sociální sítě
míra rozpracování strategií k udržení a rozvoji sociální sítě
míra podpory, kterou komunitní pracovník síti poskytuje

Hodnoty indikátorů si můžete zobrazovat na úrovni jednotlivých indikátorů, domén indikátorů a rovněž je-
jich vývoj v čase. Všechny tyto domény a indikátory lze vyhodnocovat pro každé aktivní a ukončené téma. 
Vyhodnocení indikátorů můžete provést v podobě grafu či si hodnoty indikátorů vygenerovat do reportu. 
Příklady vygenerovaných reportů najdete v  přílohách. Hodnota indikátoru je vyjádřena číslem či slovně. 
Z vygenerovaných hodnot si můžete vytvářet vlastní grafy. Nyní si ukážeme možnosti grafického zpracování. 

Graf níže nám ukazuje vyhodnocení všech tří hlavních indikátorů zmocnění komunity a srovnání jejich vývo-
je v čase. Červeně je znázorněna situace k 5.12.2019, modře k 10.2.2020, žlutě k 30.4.2020, šedě k 30.6.2020 
a modře k 30.7.2020. Čísla na ose jsou vyjádřením naplněnosti indikátorů v procentech. Vidíme, že v prosinci 
2019 komunita dosahovala nejnižší hodnoty indikátorů a postupně docházelo k jejich růstu, který je výrazný 
především v dubnu 2020. Jednotlivé indikátory jsou rozvíjeny rovnoměrně. 
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Další graf nám umožňuje znázornit vývoj jednotlivých domén indikátorů v pěti časových úsecích. 

Vývoj domén indikátoru organizační rozvoj

V  tomto grafu si můžeme všimnout, že k  rozvoji domén indikátoru organizační rozvoj nedochází v čase 
rovnoměrně. Vidíme postupný růst v čase v doméně míra organizovanosti a skupinové chování. K rozviji 
domény soběstačnost a udržitelnost skupiny docházelo především v období mezi 5.12.2019 a 30.4.2020. 
Popsaný vývoj je třeba interpretovat na základě znalosti situace v komunitě a na pozadí proběhlých aktivit. 
Abychom mohli tuto doménu lépe posoudit, je třeba prozkoumat jednotlivá kritéria domény (tj. zamyslet se 
nad satisfakcí členů s prací ve skupině, nad podmínkami pro práci skupiny, kterou si členové umí zajistit, 
nad kvalitou vztahů skupiny s potřebnými subjekty a rovněž nad mírou podpory komunitního pracovníka, 
kterou ke svému fungování potřebují). Hodnoty kritérií si můžeme exportovat do tabulky (příklad je uveden 
v příloze) a do dalšího grafu (příklad bude uveden dále v textu). 
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Vývoj domén indikátoru rozvoj lidí

Na tomto grafu vidíme situaci v oblasti indikátoru rozvoj lidí a jeho vývoj v čase. Jedná se o komunitu, u které 
došlo k růstu indikátoru velmi rychle. Můžeme se opět zamýšlet nad tím, co k tomuto růstu přispělo a zda je 
stabilní v čase.

Vývoj domén indikátoru sociální síť

I na tomto grafu vidíme vysoké naplnění indikátoru sociální síť. K významnému růstu opět docházelo pře-
devším mezi 5.12.2019 a 30.4.2020. Opět se můžeme zamýšlet nad tím, co k tomuto růstu přispělo a zda je 
stabilní v čase.
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Hodnoty kritérií jednotlivé domény

Můžeme si vygenerovat graf znázorňující hodnoty kritérií jednotlivých domén indikátorů a sledovat jejich 
vývoj v čase. Zde uvádíme příklad kritérií domény schopnost komunitně pracovat na tématu, která je jednou 
z domén indikátoru rozvoj lidí.

Export údajů do tabulek 

Podmínky realizace komunitní práce, kontext komunity a indikátory komunity můžete pomocí volby „Zobra-
zit přehled“ vygenerovat jako tabulku, kterou můžete si překopírovat do textového editoru nebo vytisknout.

Pracovníci
V sekci „Pracovníci“ si můžete ověřit svou uživatelskou roli. Pokud jste přihlášeni jako Administrátoři, nemů-
žete vytvářet témata. Pokud chcete pracovat s komunitou, je nutné přihlásit se v roli „Komunitní pracovník“ 
prostřednictvím volby „Upravit role pracovníků v komunitě“. Prostřednictvím volby „Upravit role pracovníka 
v komunitě“ budete moci zadat svůj e-mail a přidat tak do tabulky výše roli komunitního pracovníka. 
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Jednotlivé role můžete odebrat nebo přidávat pomocí tlačítek uvedených vedle označení osob v seznamu. 
Musí se však jednat o registrované uživatele, to znamená, že svůj e-mail zadali na úvodní straně softwaru 
pod volbou v horní liště „Registrovat se“. Jinak software bude hlásit: „Uživatele s e-mailem nelze nalézt nebo 
není aktivní.“ 

Jedna komunita může mít více komunitních pracovníků nebo administrátorů. Každý pracovník má však své 
vlastní přihlášení přes svůj e-mail, ale všichni vidí společné komunity.

Témata
Třetí část přehledu komunity umožňuje práci s  tématy. Software eviduje připravená témata, která teprve 
zvažujete k řešení. V seznamu naleznete dále „Ukončená témata“ a „Zrušená témata“. Ukončením se myslí, 
že téma bylo dopracováno do koncové fáze a dále se již na něm nebude pracovat. Po této operaci bude 
téma zařazeno do ukončených, pořád si jej bude možno prohlížet, ale nepůjde s ním dále pracovat. Tato 
operace je nevratná. Zrušením se myslí, že dané téma nechcete realizovat a už se jím nechcete zabývat. Po 
této operaci bude téma zařazeno do ukončených, pořád si jej bude možno prohlížet, ale nepůjde s ním dále 
pracovat. Tato operace je nevratná.

Téma můžete přidat prostřednictvím tlačítka „Přidat téma“, které Vám otevře okno pro vyplnění názvu téma-
tu. Téma můžete přiřadit k jednomu až ke třem typům obecnějších témat nebo v komentáři upřesnit téma.
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Po kliknutí na volbu „Vytvořit nové téma“ se Vám toto téma objeví v přehledu pod připravovanými tématy.
 

U těchto zvažovaných témat si můžete vygenerovat pomocí tlačítka „Analyzovat vhodné typy témat k ak-
tivaci“ hodnotu, která Vám, na základě údajů uvedených v podmínkách a kontextu komunity a na základě 
Kahnových kritérií, pomůže při rozhodování, zda je téma vhodné k aktivaci a řešení. Hodnoty jsou uvedeny 
v procentech a predikují vhodnost zvoleného tématu a jeho šanci na úspěch.

 



31

Poté, co se rozhodnete pro řešení některého tématu, ho musíte postupnými kroky aktivovat (viz níže). Téma 
nelze analyzovat ani aktivovat, dokud nejsou zadány míry participace i Kahnova kritéria. Po založení budete 
proto přesměrováni k vyplnění těchto dvou položek. Nezapomeňte Vaši volbu vždy uložit.

Pokud jste vyplnili, případně upravili paramenty tématu, můžete přejít k jeho aktivaci, tj. převést jej z návrhu 
do aktivního stavu. Po této aktivaci bude na téma nahlíženo jako na řešený problém – bude možno pracovat 
s indikátory atd. Po aktivaci budete dotázáni na zadání dalších hodnot. Tato akce je nevratná.

Nebo můžete téma zrušit, tím se myslí, že dané téma nechcete realizovat a už se jím nechcete zabývat. Po 
této operaci bude téma zařazeno do ukončených, pořád si jej bude možno prohlížet, ale nepůjde s ním dále 
pracovat. Tato operace je nevratná. 

V záložce „Upravit vlastnosti“ se můžete vrátit k zadávání názvu tématu a typu tématu a položky upravovat. 
K tématu můžete vložit fotografie přes volbu „Album fotografií“.

Vyhodnocení témat

Software vám nabízí možnost několika podpůrných funkcí, které Vás mohou podpořit v rozhodnutí, zda je 
téma vhodné aktivovat a zvolit pro spolupráci s komunitou. Jedná se o:

‒	 reflexi míry participace členů komunity při výběru tématu (předpokládáme, že čím vyšší míry je par-
ticipace, tím je téma vhodnější),

‒	 vyhodnocení souladu tématu s kritérii podle Kahna,
‒	 vyhodnocení vhodnosti tématu v závislosti na kontextu a míře zmocnění komunity.
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Míra participace členů komunity při výběru tématu

Vyhodnocení míry participace probíhá na žebříku o šesti stupních, které mají stoupající charakter. Na ná-
sledujícím obrázku uvádíme příklad vyhodnocení, kdy komunita dosáhla stupně partnerská spolupráce. 
Stupeň spontánní mobilizace není zvýrazněn, protože ještě nebyl dosažen.

Soulad tématu s kritérii podle Kahna

Není nutné, aby byla všechna kritéria splněna, jsou spíše vodítkem pro diskusi o vhodnosti tématu pro ře-
šení aktuální situace v komunitě a užití metody komunitní práce. O kritériích můžete diskutovat s kolegy, 
lidmi z komunity nebo třeba donátory apod. Po jejich zadání v přehledu tématu (viz výše) je možné vytvořit 
celkový report tématu. Postup generování reportů je uveden níže. Můžete v něm najít tabulku a graf Kah-
nových kritérií. Tabulka a z ní vycházející graf ukazují, jak si stojíte v rámci jednotlivých kritérií na 4bodové 
stupnici (ano, spíše ano, spíše ne, ne), a zároveň je celkové naplnění kritérií převedeno do číselné hodnoty. 
Níže uvedený graf ukazuje vývoj kritérií Kahna v čase. Agregovaná hodnota vám sděluje, do jaké míry jsou 
kritéria Kahna naplněna. Všechna kritéria nemají v případě výpočtu stejnou váhu, při zohledňování jejich 
významnosti vycházíme z výzkumných poznatků. V tabulce vidíme, že agregovaná hodnota kritérií Kahna 
byla k 17. 2. 2020 na hodnotě 33%), k 23. 4. došlo k nárůstu na 44 %). Ačkoliv je tedy v našem příkladu vět-
šina kritérií naplněna, celková hodnota naplnění je poměrně nízká, protože většina členů komunity nevnímá 
téma jako problém, který by se měl řešit (položka 4 v tabulce).

ID Ukazatel 17. 2. 2020 ‒ Zahá-
jení tématu

23. 4. 2020 ‒ 
Aktuálně

(Agregovaná hodnota) 33% 45% 

1 U problému/tématu společně s obyvateli vnímáme dosažení úspěchu jako 
vysoce pravděpodobné. Ano Ano 

2 Pro řešení problému/tématu je možné něco udělat na komunitní úrovni. Spíše ano Ano 

3 Problém/téma členy komunity spíše sjednocuje než rozděluje. Ano Ano 

4 Většina lidí vnímá téma jako problém, který by se měl řešit. Spíše ne Ne 

5 Téma/problém se týká významné části komunity. Ano Spíše ano 

6 Již od začátku je zřejmé, že řešení tématu/problému bude umožňovat orga-
nizaci aktivit na komunitní úrovni. Ano Ano 

7 Od počátku se jedná o zveřejnitelné téma/problém (např. lidé jsou o něm 
ochotni mluvit veřejně). Ano Ano 

8 Lidé se chtějí od počátku na řešení problém/tématu podílet. Ano Ano 

9 Téma/problém je možné členům komunity a veřejnosti snadno vysvětlit. Ano Ano 
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Níže uvedený graf nám ukazuje odlišnou situaci. Jedná se o srovnání naplnění kritérií Kahna v čase. Červe-
nou barvou je znázorněna situace v měsíci únoru, modře pak v dubnu. Situace znázorňuje velmi malou míru 
naplnění kritérií. Vidíme, že v čase v komunitě narůstá potřeba řešení problému a uvědomění si, že se jedná 
o téma celé komunity. Zároveň klesá přesvědčení, že je v současné době pro jeho vyřešení možné něco 
udělat na komunitní úrovni. Bez znalosti místních poměrů nelze situaci jednoznačně interpretovat, ale graf 
naznačuje nevhodnost tématu pro řešení.

Příklady dalších tabulkových a grafických zobrazení dosažení kritérií podle Kahna najdete v příloze.
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Vyhodnocení vhodnosti témat v závislosti na kontextu a míře zmocnění komunity

Při vyhodnocování vhodnosti tématu v závislosti na kontextu a míře zmocnění komunity Vám software na-
bídne vhodná témata ke spolupráci s členy komunity. To najdete v části Témata pod volbou „Analyzovat 
vhodné typy témat k aktivaci“. Budete mít možnost výběr tématu zúžit manuálně změnou hodnoty kvantifi-
kátoru, přičemž zúžení tématu neznamená vyřazení předchozích témat, ale jen zúžení. 

 

Při aktivaci tématu budete vyzvání k zadání indikátorů (tj. organizační kapacita, rozvoj lidí a sociální síť). 
Můžete počáteční hodnoty indikátorů převzít z globálního nastavení indikátorů celé komunity nebo jiného 
tématu. Musí však být zadány. Pokud nejsou, tlačítko „Převzít“ žádné hodnoty nenačte. Sloupce můžete 
případně skrýt. Před pokračováním se ujistěte, že máte uloženy všechny požadované změny ve for-
muláři! Samotné pokračování změny neuloží! 
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Pokud nejsou hodnoty indikátoru zadány, u tématu se objevuje červený text „probíhá aktivace“. 

V dalším kroku aktivace tématu budete vyzváni, abyste znovu zvážili míru participace a Kahnova kritéria 
pro dané téma. Software načte míru participace a Kahnova kritéria z fáze volby tématu, je možné je upravit 
podle aktuální situace a vztahu k tématu. Budete vyzváni, abyste zadali očekávanou délku realizace tématu 
v měsících. Minimálně lze zadat dobu realizace 2 měsíce.

Dále doporučujeme průběžně vyhodnocovat míru participace, Kahnova kritéria a indikátory. Všechny změ-
ny se zaznamenávají v čase, můžete tak vidět vývoj u jednotlivých položek nebo vygenerovat report změn, 
který můžete uložit jako dokument Word. Příklady reportů viz příloha tohoto manuálu.

Tvorba reportu k tématu 

Report práce na tématu můžete vytvořit prostřednictvím tlačítka „Vytvořit report“. Budete vyzváni, abyste 
uvedli data pro generování požadovaných hodnot. Automaticky se načte datum zahájení tématu. Software 
tedy bude pracovat s hodnotami zadanými v tomto datu. Můžete ho ale odstranit prostřednictvím červe-
ného křížku uvedeného napravo. Níže uveďte datum, do kterého chcete hodnoty vygenerovat, např. ak-
tuální datum. Lepší je ale zadat více časových intervalů, např. čtvrtletních, aby měl software více hodnot, 
se kterými může pracovat (ke každému datu se vygeneruje jiná hodnota, pokud jste průběžně informace 
aktualizovali). Termínů by však také nemělo být příliš mnoho, protože se pak tabulky stávají nepřehlednými. 
Vedle data můžete uvést poznámku, např. proč je toto datum významné atd. Datum můžete zadávat kliky 
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myší vedle dd.mm.rrrr ve formátu den.měsíc.rok nebo pomocí numerické klávesnice na počítači a potvrďte 
klávesou „Enter“.

 

 

Report tématu Vám k zadanému období vygeneruje export dat v podobě tabulek a grafů. Volba „Zkrásnit 
tabulky“ ohraničí data do tabulek. Nebo můžete celou stránku stáhnout do editovatelné podoby dokumentu 
Word. Je však možné, že se grafy na stránku nevejdou. V tom případě uchopením levého horního rohu grafu 
a tažením směrem vpravo dolů jej můžete zmenšit. Nebo můžete v textovém editoru zadat v Rozložení – 
Orientace – Na šířku.

S takto vygenerovaným reportem můžete dále pracovat podle potřeby (např. mazat nebo formátovat). Re-
porty můžete přikládat k různým projektovým zprávám apod. V příloze jsou uvedeny příklady reportů.
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SLOVNÍČEK POJMŮ

A
Akční plán Stanovení jednotlivých kroků, které musí být uskutečněny k dosažení 

stanoveného cíle.
B
Bytový fond Všechny byty v určité jednotce bez ohledu na jejich vlastníka.
E
Evaluace Systematický proces sběru a vyhodnocování dat s cílem umožnit další 

rozhodování a jednání.
I
Informování Stupeň participace, kdy jsou lidé o skutečnostech ovlivňujících jejich ži-

vot informováni, nejsou však zapojeni do rozhodování.
Intervence Představuje cílený, předem promyšlený postup směřující ke zmocňování 

komunity.
K
Kahnova kritéria Kritéria určená k určení vhodnosti tématu pro řešení prostřednictvím ko-

munitní práce.
Komunita Obyvatelé, na které komunitní pracovník zaměřuje svou pozornost. Ko-

munitu můžeme chápat jako skupinu lidí, které spojuje zájem, téma či 
problém.

Komunitní pracovník/pra-
covnice

Zaměstnanec organizace, jehož náplní práce je aktivizace komunity, 
poskytování organizační, vzdělávací a strategické podpory komunitě při 
řešení jimi definovaných a zvolených témat, a podpora procesu zmocňo-
vání komunity.

Komunitní práce Metoda posilování kapacit komunity zvládat kolektivně problémy.
Komunitní rozvoj Úsilí směřující k posílení kapacity komunity zvládat problémy, kterým 

čelí. Jedná se o model/přístup komunitní práce. V tomto textu pojmy ko-
munitní práce a komunitní rozvoj používáme jako synonyma.

Konzultace Stupeň participace, kdy jsou s lidmi skutečnosti ovlivňující jejich život 
konzultovány, nejsou však zapojeni do rozhodování (není jim zaručeno, 
že obsah jejich konzultace bude zohledněn při rozhodování).

Kvalita bytového fondu Ukazatel, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (např. technická 
vybavenost), tak o způsobu bydlení obyvatelstva (např. užitná plocha 
připadající na jednu osobu v bytě) a odráží životní úroveň obyvatel.

L
Lídr/lídryně Neboli vůdce/vůdkyně, je člověk z komunity, který má vizi a umí ke spolu-

práci na této vizi motivovat a aktivovat další lidi či organizace.
Lokální (akční, jádrová) 
skupina

Nezávislé společenství občanů a dalších subjektů, kteří spolupracují na 
rozvoji lokality. Zpravidla vzniká kvůli společnému dosahování cílů a pro-
sazování zájmů. Základním cílem skupiny je zlepšování kvality života 
a životního prostředí v lokalitě.

M
Míra organizovanosti Míra organizovanosti je jedním ze znaků zmocněné komunity, a tedy 

předpokladem úspěšné komunitní práce. Projevuje se existencí repre-
zentativní a stabilní lokální skupiny, která se setkává pravidelně vzhle-
dem k nárokům řešeného tématu a ostatní členové komunity mají infor-
mace o její organizační struktuře, aktivitách a kontaktních osobách. 

Mobilizace/sebemobilizace Stupeň participace, kdy členové komunity sami přebírají iniciativu, volí 
témata a rozhodují o jejich řešení sami, bez potřeby asistence komunit-
ního pracovníka.
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Mobilizační cyklus (MOC) Mobilizační cyklus je časově a tematicky ohraničená spolupráce členů 
komunity s komunitním pracovníkem na určitém tématu, která se stává 
příležitostí pro rozvoj organizačních, lidských a sociálních kapacit komu-
nity. 

N
Neúčast Je opakem participace. Lidé nejsou informováni, nepodílí se na formulo-

vání svých témat a potřeb a na rozhodování. Témata a potřeby za ně 
formuluje někdo z vnějšku (např. sociální pracovník, učitel). 

O
Občanská vybavenost Počet staveb, zařízení a pozemků sloužících k uspokojování potřeb v ur-

čitém území, popisuje standard životní úrovně jeho obyvatel.
Obyvatelé lokality Lidé žijící v konkrétním místě, ve kterém je vykonávána komunitní prá-

ce. Lokalita je nějakým způsobem ohraničena. Tyto hranice mohou, ale 
nemusí mít fyzickou podobu. Může to být městská čtvrť, ulice, dům či 
skupina domů nebo oddělená osada.

Organizační kapacita Organizační kapacita je jedním z indikátorů zmocnění komunity, který se 
projevuje především mírou organizovanosti lokální skupiny, skupinovým 
chováním členů lokální skupiny a soběstačností a udržitelností lokální 
skupiny.

P
Participace Proces, kdy lidé ovlivňují rozhodování o svých životech, a to způsobem, 

který vede ke změně.
Partnerská spolupráce Stupeň participace, kdy lidé ve spolupráci s komunitním pracovníkem 

sami definují témata a rozhodují, která budou řešena a jakým způsobem. 
R
Responzivní evaluace Je způsobem evaluace, jejímž cílem je poskytnutí zpětné vazby s cílem 

podpořit zlepšení aktivit, tedy využití výsledků evaluace v praxi. Upřed-
nostňuje metody, jež umožňují, aby se během evaluace vynořily nové 
otázky a problémy, zaměřuje se jak na aktivity, tak na dosažené cíle a re-
aguje na potřeby uživatelů. 

Rozvoj lidských zdrojů Rozvoj lidských zdrojů je jedním z indikátorů zmocnění komunity, který 
se projevuje především kvalitou lídrů, mírou dovedností členů komunity 
a schopností komunitně pracovat na tématu.

S
Síťová analýza Využívá se při vytváření sítí, kdy hledáme subjekty pro spolupráci na ře-

šených tématech. Při síťové analýze zkoumáme možnou roli jednotlivých 
subjektů, hledáme partnery pro spolupráci, předcházíme duplicitní práci, 
identifikujeme možné překážky, minimalizujeme opozici a formulujeme 
strategii pro dosažení cíle.

Skupinové chování Kvalita skupinového chování je jedním ze znaků zmocněné komunity, 
a tedy předpokladem úspěšné komunitní práce. Projevuje se schopností 
si ve skupině rozdělit role a úkoly, kvalitou vzájemných vztahů, mírou ote-
vřenosti k dalším členům komunity a skupinám a mírou zapojení členů 
do rozhodování.

Sociální kapitál Souhrn zdrojů, které má k dispozici určitá osoba/komunita v důsledku 
vazeb s dalšími lidmi (souhrn sociálních vazeb a kontaktů).

Sociálně vyloučená lokalita Prostor (dům, ulice, čtvrť), kde dochází ke koncentraci lidí, u nichž lze 
identifikovat znaky sociálního vyloučení.

Sociální síť Představuje osoby a organizace, které jsou ve vzájemném vztahu a pro-
bíhá mezi nimi komunikace.

Sociální vyloučení Znamená vytěsňování jedinců a sociálních skupin na okraj společnosti, 
jehož důsledkem je omezení či zamezení přístupu ke zdrojům, které jsou 
dostupné ostatním členům společnosti.
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Socioekonomická situace Jsou údaje o obyvatelstvu určitého území, a to zejména o jejich věkové 
struktuře, příjmové situaci, zaměstnanosti a její struktuře, míře a charak-
teru nezaměstnanosti. 

Software Označení pro počítačový program, který umožňuje výkon nějaké činnos-
ti.

Strategický plán sociálního 
začleňování

Dokument, jehož smyslem je vymezit opatření, která budou na určitém 
území (např. obec) realizována v konkrétním časovém rámci s cílem do-
sáhnout sociálního začlenění obyvatel (zejm. v oblasti vzdělávání, za-
městnanosti, bydlení a dostupnosti služeb).

U
Udržitelnost skupiny Udržitelnost skupiny je jedním z kritérií míry organizační kapacity komu-

nity. Je to stav, kdy je skupina schopna zajistit podmínky svého fungová-
ní bez podpory komunitního pracovníka, má své lídry, navázané vazby 
s partnery a práce ve skupině přináší svým členům uspokojení.

Z
Zapojování Zapojování je procesem aktivizace lidí a jejich přizváním ke spolupráci 

na řešení jejich témat.
Zmocnění (empowerment) Zmocnění je dosažení vlivu nad okolnostmi, které ovlivňují život jedince 

či skupiny. Zmocněný jedinec či skupina jsou nezávislí a samostatní v ře-
šení svých potíží a ve svém rozhodování. Zmocnění je rovněž metodou, 
která se používá tam, kde je třeba posílit moc lidí, kteří ji nemají. 

Znaky sociálního vyloučení Mezi znaky sociálního vyloučení lze zařadit komplex problémů, jako jsou 
nezaměstnanost, diskriminace, rezidenční segregace, omezený přístup 
k veřejným službám, omezený kontakt se sociálním okolím, nízká kvali-
fikace, nízké příjmy, špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav, zadlu-
žení či rozpad rodiny. Tyto znaky jsou vzájemně provázány.
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PŘÍLOHY 

Souhlas s licenční smlouvou

PRAVIDLA PRO PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ SOFTWARU

 
Článek 1 

1. Tento software, nebo kteroukoliv jeho část poskytuje: 
 1.1. Ostravská univerzita se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

zastoupena: doc. PhDr. Alicí Gojovou, Ph.D., děkankou Fakulty sociálních studií 

IČ: 61988987 

DIČ: CZ61988987 zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejs-
tříku 

 (dále jen „poskytovatel“) 

Článek 2 
1. Právním základem pro poskytování je Smlouva o poskytnutí podpory č. 2018TL01000351 uzavřená dne 

9. 4. 2018 mezi poskytovatelem a Českou republikou, organizační složkou Technologická agentura Čes-
ké republiky, která založila veřejnou finanční podporu projektu číslo TL01000351 jménem „Vývoj softwa-
ru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe 
v oblasti sociálního začleňování“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Skutkovým základem pro poskytování je software pojmenovaný „Software pro responzivní evaluaci 
a plánování komunitní práce“, jenž představuje dílo poskytovatele a současně též výstup Projektu (dále 
jen „Software“). 

Článek 3 
1. Účelem poskytování je uskutečnit Projekt a naplnit všechny jeho cíle, výstupy a indikátory, stejně jako 

umožnit uživateli užívat Software coby nástroj pro plánování, správu, analýzu a vyhodnocování (evalua-
ci) komunitních projektů. 
 

2. Účelem poskytování je rovněž uskutečňovat následný a pokračující výzkum navazující na Projekt, stejně 
jako nadále umožňovat uživateli užívat Software coby nástroj pro plánování, správu, analýzu a vyhodno-
cování (evaluaci) komunitních projektů. 

Článek 4 
1. Poskytovatel poskytuje uživateli právě tato níže uvedená oprávnění: 
 

1.1. Oprávnění přístupu do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru pro uživatele. 
 

1.2. Oprávnění používat všechny funkcionality uživatelského rozhraní (interface) Softwaru, které jsou 
určeny pro uživatele. 

 
2. Poskytovatel poskytuje uživateli všechna výše uvedená oprávnění pouze na dobu určitou trvající od 

okamžiku zřízení přístupu uživatele do uživatelského rozhraní (neboli interface) Softwaru do konce dne 
31. 12. 2021. 

Článek 5 
1. Poskytovatel poskytuje uživateli všechna oprávnění vymezená v článku 4 bez jakékoliv úplaty v peně-
zích výhradně po dobu určitou trvající od okamžiku zřízení přístupu uživatele do uživatelského rozhraní 
(interface) Softwaru do konce dne 31. 12. 2021. 

Článek 6 
1. Poskytovatel se vůči uživateli zavazuje, že při zpracovávání a ochraně každého osobního údaje, který 

bude uživatelem vložen do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru, bude postupovat podle obecně 
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závazných právních předpisů s významem pro zpracování, nebo ochranu osobních údajů, především 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), především podle jeho článků 28 a 32. 
 

2. Uživatel se vůči poskytovateli zavazuje, že při zpracovávání a ochraně každého osobního údaje, jenž 
bude uživatelem získán nebo zpracován pro účel jeho vložení do uživatelského rozhraní (interface) Soft-
waru, bude postupovat podle obecně závazných právních předpisů s významem pro zpracování, nebo 
ochranu osobních údajů, především podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pře-
devším podle jeho článků 28 a 32. 
 

3. Poskytovatel i uživatel berou na vědomí, že při zpracování a ochraně osobních údajů při poskytování 
mohou být oba současně v postavení správce i zpracovatele osobních údajů. 

 
4. Uživatel se vůči poskytovateli zavazuje, že do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru bude vkládat 

výhradně pseudonymizované, nebo anonymizované osobní údaje kterékoliv osoby, která není ani uži-
vatelem. 

Článek 7 
1. Uživatel se zavazuje, že přístupové údaje k Softwaru nezveřejní, nezpřístupní, nesdělí, ani nepředá žádné 

jiné osobě ani orgánu veřejné moci, vyjma těch případů, kdy je k takovému jednání povinen podle obec-
ně závazného právního předpisu. 
 

2. Uživatel se zavazuje, že bude Software jako celek i každou jeho dílčí funkcionalitu používat právě tako-
vým způsobem, který slouží k naplnění účelů vymezených v článku 3. 

 
3. Uživatel se zavazuje, že svým použitím Softwaru jako celku i každé jeho dílčí funkcionality nebude ohro-

žovat ani porušovat provoz informačních systémů a sítí poskytovatele. Pokud má uživatel podezření na 
možnost ohrožení, nebo porušení tohoto provozu, je povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
informovat poskytovatele. 

Článek 8 
1. Poskytovatel je oprávněn uživateli odepřít, omezit, případně i pozastavit výkon kteréhokoliv oprávnění 

vymezeného v odst. 1 článku 4, pokud uživatel poruší kteroukoliv svoji povinnost vymezenou v článku 6 
či 7, na dobu, po kterou porušování konkrétní povinnosti uživatelem trvá. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn uživateli odepřít, omezit, případně i pozastavit výkon kteréhokoliv oprávnění 
vymezeného v odst. 1 článku 4, jestliže bude poskytovatel provádět jakoukoliv pravidelnou, či nahodilou 
údržbu (aktualizaci), opravu (patchování), zlepšování (upgrade), nebo změnu (modifikaci) Software, na 
dobu, po niž trvá provádění kterékoliv z uvedených činností (operací) poskytovatele. 
 

3. Uživateli nepřísluší žádná náhrada, vyrovnání, zadostiučinění ani obdobná kompenzace od poskyto-
vatele za případnou ztrátu, škodu, nebo újmu utrpěnou výkonem kteréhokoliv poskytovatelova práva 
vymezeného v odst. 1 nebo 2 článku 8, nebo utrpěnou v souvislosti s výkonem kteréhokoliv uvedeného 
poskytovatelova práva. 

Článek 9 

1. Poskytovatel umožňuje uživateli výkon každého oprávnění vymezeného v odst. 1 článku 4 na vlastní od-
povědnost, nebezpečí a náklady uživatele. 

 

2. Poskytovatel nezaručuje uživateli zcela nepřetržitou a okamžitou dostupnost Softwaru ani nezaručuje 
uživateli zcela nepřetržitý a okamžitý výkon jeho oprávnění vymezených v odst. 1 článku 4. 
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Příklady reportů

KOMUNITNÍ ALTÁN
V rámci mobilizačního cyklu komunita pracovala na vytvoření komunitního altánu.

Report – téma

1. 9. 2020 18:43:32

Hodnoty hlavních indikátorů

Ukazatel Hodnota
5. 12. 2019 

7:59:49 ‚Zaháje-
ní tématu‘

Hodnota
10. 2. 2020 
23:59:59 

Hodnota
30. 4. 2020 
23:59:59 

Hodnota
30. 6. 2020 
23:59:59 

Hodnota
30. 7. 2020 
23:59:59 

Organizační 
kapacita 16 % 16 % 46 % 62 % 62 % 

Rozvoj lidí 16 % 16 % 71 % 74 % 74 % 

Sociální síť 16 % 16 % 66 % 69 % 69 % 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
ukazatele 
5. 12. 2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
ukazatele 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
ukazatele 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
ukazatele 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
ukazatele 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Organizační 
kapacita  

Míra 
organizovanosti 

16 %  

16 %  

16 %  

16 %  

46 %  

38 %  

62 %  

63 %  

62 %  

63 %  

Skupinové 
chování 16 %  16 %  42 %  58 %  58 %  

Soběstačnost a 
udržitelnost 

skupiny 
16 %  16 %  58 %  63 %  63 %  

Rozvoj lidí  

Kvalita lídrů 

16 %  

16 %  

16 %  

16 %  

71 %  

80 %  

74 %  

71 %  

74 %  

71 %  

Schopnost 
komunitně 

pracovat na 
tématu 

16 %  16 %  58 %  71 %  71 %  

Rozvoj lidských 
zdrojů 16 %  16 %  76 %  80 %  80 %  

Hodnoty domén
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
ukazatele 
5. 12. 2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
ukazatele 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
ukazatele 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
ukazatele 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
ukazatele 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Sociální síť  

Charakteristika 
sociální sítě 

16 %  

16 %  

16 %  

16 %  

66 %  

74 %  

69 %  

71 %  

69 %  

71 %  

Efektivnost sítě 16 %  16 %  66 %  67 %  67 %  

Udržitelnost a 
stabilita sítě 16 %  16 %  58 %  67 %  67 %  
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Organizační kapacita – graf

Rozvoj lidí – graf
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Sociální síť – graf
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Míra 
organizovanosti  

Většina obyvatel 
má informace o 

aktivitách 
lokálních skupin a 
jejich kontaktních 

osobách. 

16 %  

(nic) 
(0) 

16 %  

(nic) 
(0) 

38 %  

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

63 %  

Středně 
pravdivé 

(5) 

63 %  

Středně 
pravdivé 

(5) 

Lokální skupiny 
obyvatel 

reprezentují 
různorodost zájmů 

členů komunity 
vzhledem k 

řešenému tématu 
(např. z hlediska, 

věku, etnicity, 
potřeb, zájmů 

apod.). 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Středně 
až 

hodně 
pravdivé 

(6) 

Extrémně 
hodně 

pravdivé 
(9) 

Extrémně 
hodně 

pravdivé 
(9) 

Skupiny jsou 
stabilní z hlediska 
složení ve vztahu 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Málo až 
středně 

Málo až 
středně 

Málo až 
středně 

Hodnoty kritérií

Organizační kapacita
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

k řešenému 
tématu. 

pravdivé 
(4) 

pravdivé 
(4) 

pravdivé 
(4) 

Frekvence 
setkávání lokální 
skupiny odpovídá 
řešenému tématu. 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Málo 
pravdivé 

(3) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Skupinové 
chování  

Členové lokální 
skupiny mají 

rozděleny úkoly ve 
vztahu řešenému 

tématu. 

16 %  

(nic) 
(0) 

16 %  

(nic) 
(0) 

42 %  

Středně 
až 

hodně 
pravdivé 

(6) 

58 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

58 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

Vztahy mezi členy 
lokální skupiny 

pracující na 
tématu jsou 

spolupracující a 
solidární. 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Středně 
až 

hodně 
pravdivé 

(6) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Lokální skupiny 
jsou při práci na 
tématu otevřeny 
dalším členům 

komunity a jednají 
transparentně. 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Všichni členové 
lokální skupiny 

spolurozhodují a 
diskutují o cílech a 
rozdělení úkolů při 

řešení tématu. 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Málo 
pravdivé 

(3) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Soběstačnost a 
udržitelnost 

skupiny  

Členům lokálních 
skupin přináší 

práce na tématu 
uspokojení. 

16 %  

(nic) 
(0) 

16 %  

(nic) 
(0) 

58 %  

Středně 
pravdivé 

(5) 
63 %  

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 
63 %  

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Lokální skupiny 
jsou schopny 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Středně 
až 

Velmi 
hodně 

Velmi 
hodně 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
5. 12. 
2019 

7:59:49 
'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

zajistit podmínky 
pro svoje 

fungování při práci 
na tématu. 

hodně 
pravdivé 

(6) 

pravdivé 
(8) 

pravdivé 
(8) 

Při práci na 
tématu jsou 

lokální skupiny 
vnímány jako 
rovnocenný 

partner ostatními 
relevantními 

subjekty 
(profesionálové, 

úřady). 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Hodně 
pravdivé 

(7) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Lokální skupiny 
pracují na tématu 

bez podpory 
komunitního 
pracovníka. 

(nic) 
(0) 

(nic) 
(0) 

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Kvalita lídrů  

Lídr/lídři z řad členů 
komunity jsou členy 

komunity akceptováni. 

16 %  

(nic) (0) 

16 %  

(nic) (0) 

80 %  

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

71 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

71 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

Lídři jsou ztotožněni s 
řešeným tématem a 

jsou schopni 
motivovat a 

aktivizovat komunitu. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

Lídři jsou schopni 
facilitovat skupinovou 

práci a pracovat se 
skupinovou 
dynamikou. 

(nic) (0) (nic) (0) 

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Lídři zapojují ostatní 
členy lokální skupiny či 

komunity do 
rozhodování, 

plánování a realizace. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Hodnoty kritérií

Rozvoj lidí
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Schopnost 
komunitně 
pracovat na 

tématu  

Členové komunity 
chápou, že k dosažení 
změny je nutné jejich 
zapojení a spolupráce 

s ostatními členy 
komunity. 

16 %  

(nic) (0) 

16 %  

(nic) (0) 

58 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

71 %  

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

71 %  

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

Komunita je soudržná 
při práci na tématech. (nic) (0) (nic) (0) 

Hodně 
pravdivé 

(7) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Komunita je schopná 
pracovat na řešení 
témat bez podpory 

komunitního 
pracovníka. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Málo 

pravdivé 
(3) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Členové komunity věří, 
že svým zapojením 

mohou téma vyřešit. 
(nic) (0) (nic) (0) 

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Rozvoj 
lidských 
zdrojů  

Členové komunity 
využívají příležitosti ke 

vzdělávání a rozvoji. 

16 %  

(nic) (0) 

16 %  

(nic) (0) 

76 %  

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

80 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

80 %  

Hodně 
pravdivé 

(7) 

Díky práci na tématu 
se sociální dovednosti 
členů lokální skupiny, 
případně komunity, 

rozvíjí. 

(nic) (0) (nic) (0) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Extrémně 
hodně 

pravdivé 
(9) 

Extrémně 
hodně 

pravdivé 
(9) 

Členové komunity se 
aktivně zapojují do 

řešení témat komunity 
a vnímají řešená 

témata jako výzvu. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Členové lokální 
skupiny, příp.komunity 

jsou schopni kriticky 
uvažovat  ve vztahu k 

řešení témat 
komunity.  

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 

Středně až 
hodně 

pravdivé 
(6) 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Charakteristika 
sociální sítě  

Velikost sociální sítě (jak 
uvnitř komunity, tak se 
subjekty vně komunity) 

je v rámci řešeného 
tématu optimální. 

16 %  

(nic) (0) 

16 %  

(nic) (0) 

74 %  

Středně 
pravdivé 

(5) 

71 %  

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

71 %  

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

V sociální síti jsou 
zastoupeny všechny 

důležité typy aktérů pro 
řešené téma (např. 

město, instituce, 
osoby). 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

V sociální síti jsou 
zastoupeni všichni 

důležití aktéři 
(konkrétní organizace a 
lidé) pro řešení tématu.  

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Jsou navázány dobré 
vztahy mezi aktéry 

sociální sítě, kteří jsou 
potřební řešení tématu. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Hodnoty kritérií

Sociální síť
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Efektivnost sítě  

Členové 
komunity/lokální 

skupiny identifikují a 
využívají vnitřní zdroje 

komunity k práci na 
řešených tématech. 

16 %  

(nic) (0) 

16 %  

(nic) (0) 

66 %  

Středně 
pravdivé 

(5) 

67 %  

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

67 %  

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Komunita/lokální 
skupina identifikuje a 

využívá vnější zdroje  k 
práci na tématech. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Sociální síť je efektivně 
organizována k 

dosahování 
stanovených cílů. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Spolupráce mezi členy 
komunity/lokální 

skupiny a aktéry sociální 
sítě přináší očekávané 

výsledky. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 
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Ukazatel  Doména  Hodnota 
domény 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
domény 

10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 4. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
domény 

30. 7. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

5. 12. 2019 
7:59:49 

'Zahájení 
tématu' 

Hodnota 
kritéria 
10. 2. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 4. 2020 
23:59:59  

Hodnota 
kritéria 
30. 6. 
2020 

23:59:59  

Hodnota 
kritéria 

30. 7. 2020 
23:59:59  

Udržitelnost a 
stabilita sítě  

Vazby mezi aktéry 
sociální sítě jsou 

formalizované (např. 
existují stabilní pracovní 

skupiny). 

16 %  

(nic) (0) 

16 %  

(nic) (0) 

58 %  

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

67 %  

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

67 %  

Středně 
až hodně 
pravdivé 

(6) 

Vazby mezi aktéry 
sociální sítě fungují i na 

neformální úrovni. 
(nic) (0) (nic) (0) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Velmi 
hodně 

pravdivé 
(8) 

Komunita/lokální 
skupina vytváří a 

pracuje se strategiemi k 
udržení a rozvoji 

sociální sítě. 

(nic) (0) (nic) (0) 
Hodně 

pravdivé 
(7) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Středně 
pravdivé 

(5) 

Komunita/lokální 
skupina sociální síť 

udržuje a rozvíjí 
samostatně, bez 

podpory komunitního 
pracovníka. 

(nic) (0) (nic) (0) 

Málo až 
středně 
pravdivé 

(4) 

Málo 
pravdivé 

(3) 

Málo 
pravdivé 

(3) 
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Míra participace

Vývoj míry participace

Partnerská spolupráce 2019-12-05 7:59:17

Partnerská spolupráce 2020-02-10 10:10:31

Zapojování 2020-04-23 20:35:23
Spontánní mobilizace 

Kahnova kritéria

ID Ukazatel 5. 12. 2019 
‒ Zahájení 

tématu

17. 2. 
2020 

23. 4. 
2020 

25. 6. 
2020 

26. 6. 
2020 

(Agregovaná hodnota) 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 

1
U problému/tématu společně s obyvateli 
vnímáme dosažení úspěchu jako vysoce 

pravděpodobné.
Spíše ano Spíše 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

2 Pro řešení problému/tématu je možné 
něco udělat na komunitní úrovni. Spíše ano Spíše 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

3 Problém/téma členy komunity spíše sjed-
nocuje než rozděluje. Spíše ne Spíše 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 

ne 

4 Většina lidí vnímá téma jako problém, kte-
rý by se měl řešit. Spíše ne Spíše 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 

ne 

5 Téma/ problém se týká významné části 
komunity. Spíše ano Spíše 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

6
Již od začátku je zřejmé, že řešení téma-
tu/problému bude umožňovat organizaci 

aktivit na komunitní úrovni. 
Spíše ano Spíše 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

7
Od počátku se jedná o zveřejnitelné téma/

problém (např. lidé jsou o něm ochotni 
mluvit veřejně).

Spíše ano Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

8 Lidé se chtějí od počátku na řešení pro-
blém/tématu podílet. Spíše ano Spíše 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

9 Téma/ problém je možné členům komunity 
a veřejnosti snadno vysvětlit. Spíše ano Spíše 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ano 
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Formuláře pro záznam dat 

V této  příloze  jsou uvedeny  všechny  formuláře  a  možnosti  odpovědí,  které  jsou  v rámci
softwaru  využity.  Slouží  Vám  jeho  přehled  o  zadávaných  datech.  Můžete  si  je  rovněž
vytisknout a používat k pracovnímu zaznamenávání údajů atd. Ve verzi pro tisk si je můžete
stáhnout na webových stránkách projektu zde: https://evkp.osu.cz/texty-a-publikace/ 

Prostředí komunitní práce

Název komunity…………………………………………………

Informace o podmínkách realizace komunitní práce

Personální zajištění komunitní práce v dané komunitě Poznámky

Celkový počet úvazků pracovníků 
využívajících metodu komunitní práce

Celkový počet pracovníků využívajících
metodu komunitní práce

Kumulace úvazků – úvazek v sociálních 
službách či na obci – se stejnou cílovou 
skupinou

Je to běžná praxe

Je to výjimečné

Neděje se to

Vzdělání pracovníků využívajících 
metodu komunitní práce

ZŠ

SŠ

VOŠ nebo VŠ obecně

VOŠ nebo VŠ v sociální p. 

Jiné:

Vaše předchozí délka praxe komunitních
pracovníků v komunitní práci

Komunitní pracovníci využívají podporu
supervizora

ano

ne

Komunitní pracovníci využívají podporu
metodika v oblasti komunitní práce (či 
metodické konzultace)

ano

ne

Změny na pozici komunitního Je to běžná praxe

https://evkp.osu.cz/texty-a-publikace/


pracovníka3 Je to výjimečné

Neděje se to

Zaměstnavatel komunitního pracovníka Obec

Nezisková organizace

Krajský úřad

Jiné:

Materiální zajištění komunitní práce Poznámky

Prostorové zázemí pro práci 
komunitního pracovníka (kancelář, 
pracovní místo, technika)

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Prostorové zázemí pro práci lokálních 
komunit

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Prostorové zázemí pro realizaci 
komunitních aktivit

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Finanční a materiální zdroje, které má 
komunitní pracovník k dispozici pro 
podporu komunitních aktivit

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Hodnocení materiálního a prostorového 
zajištění výkonu komunitní práce 
stručně zdůvodněte (předchozí 4 otázky)

Délka kontinuální komunitní práce 
v komunitě

3 Zatrhněte, zda dochází k fluktuaci komunitních pracovníků u evidované komunity.



Co bylo podnětem/důvodem pro 
zahájení komunitní práce v komunitě?

Kdo komunitní práci inicioval?

Na jaké aktivity komunitní práce 
navazuje?

Kým byly aktivity předcházející 
komunitní práci realizovány?

Jak dlouho byly aktivity předcházející 
komunitní práci realizovány?

Jaké jsou další souběžné aktivity vaší 
organizace v komunitě?



Kontext komunity

Název komunity…………………………………………………

Mikrokontext -- informace o komunitě

Charakter komunity Poznámky

Počet členů komunity

Demografická skladba komunity 
z hlediska věku

Rodiny s dětmi

Rodiny s dospělými dětmi/
bezdětné rodiny

Senioři

Žádná věková skupina není 
z hlediska počtu 
dominantní

Demografická stavba komunity 
z hlediska etnicity

Spíše majorita

Spíše Romové

Rovnoměrné zastoupení

Jiná převažující etnicita

Komunita je sociálně vyloučená 
(z pohledu komunitního 
pracovníka)

Souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

Intenzita mezilidských vztahů 
v komunitě

Anonymní vztahy, 
minimální komunikace

Neosobní vztahy, častá 
komunikace

Osobní vztahy, častá 
komunikace

Spolupráce



Hodnocení kvality mezilidských 
vztahů

Velmi dobré

Dobré

Spíše špatné

Špatné

Nejčastější důvody špatných vztahů
v komunitě

Mezokontext ‒ „sousedství“, bezprostřední místo bydliště

Charakter lokality Poznámky

Jedná se o lokalitu, kterou 
bychom mohli charakterizovat 
jako sociálně vyloučenou

Souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

Pokud se jedná o lokalitu, která
je sociálně vyloučená, o jaký 
typ se jedná?

Sociálně vyloučený rodinný dům

Sociálně vyloučený bytový dům

Bytový dům s vyšším podílem 
sociálně vyloučených bytů

Skupina sociálně vyloučených 
rodinných domů

Skupina sociálně vyloučených 
bytových domů

Skupina bytových domů s vyšším
podílem sociálně vyloučených 
bytů

Lokalita s vyšším podílem 
sociálně vyloučených rodinných 
domů

Lokalita s vyšším podílem 
sociálně vyloučených bytových 
domů

Lokalita s vyšším podílem 
bytových domů s vyšším podílem
sociálně vyloučených bytů



Zdroj: Agentura pro sociální začleňování (nedatováno)4

Dostupnost občanské 
vybavenosti (osvětlení, 
chodníky, školy, úřady, 
obchody, pošta atd.)

Velmi dobré

Dobré

Spíše špatné

Špatné

Dopravní obslužnost lokality Velmi dobré

Dobré

Spíše špatné

Špatné

Okolnosti vzniku lokality, ve 
které probíhá realizace 
komunitní práce

Důsledek privatizace bytového 
fondu nebo změny vlastníka

Snaha obce soustředit 
skupinu/minoritu na jedno místo

Přirozeně vzniklá lokalita 
z důvodu nižší kvality bydlení

Důsledek byznysu s chudobou 
(např. ubytovny)

4 ASZ. (nedatováno). Typologie lokalit, ve kterých žijí sociálně vyloučení. Praha: ASZ. Nepublikováno.



Jiné faktory:

Investice majitele do bytového fondu
ve srovnání s běžným standardem v 
daném místě

Zcela adekvátní

Spíše adekvátní

Spíše neadekvátní

Zcela neadekvátní

Převažující způsob oddělení lokality 
od zbytku města

Výrazné fyzické bariéry

Symbolické bariéry

Žádné viditelné bariéry

Obyvatelé lokality Poznámky

Počet členů lokality (včetně dětí)5

Podle věku Rodiny s dětmi

Rodiny s dospělými dětmi / 
bezdětné rodiny

Senioři

Žádná věková skupina není 
z hlediska počtu dominantní

Struktura dle etnicity Spíše majorita

Spíše Romové

Rovnoměrné zastoupení

Jiná převažující etnicita

Přírůstek nových obyvatel Žádný

Malý

Střední

Velký

Přírůstek nových obyvatel vnímám 
jako problém

Ano

Spíše ano

5 Obyvatelé lokality jsou lidé žijící v konkrétním místě nebo v oblasti, ve které je vykonávána komunitní práce.
Lokalita je nějakým způsobem ohraničena. Tyto hranice mohou, ale nemusí mít fyzickou podobu. Může to být
městská čtvrť, ulice, dům, či skupina domů nebo oddělená osada.



Spíše ne

Ne

Úbytek obyvatel Žádný

Malý

Střední

Velký

Úbytek obyvatel vnímám jako 
problém

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Obyvatelé lokality se mezi sebou 
znají a mají mezi sebou dobré 
vztahy, mohli bychom je nazvat 
dobrými sousedy

Souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

Bytový fond Poznámky

Obvyklá délka nájemních smluv

Nejčastější délka nájemních smluv 
pro nově příchozí obyvatele

Kvalita bytového fondu6 Vysoká

Spíše vysoká

Spíše nízká

Nízká

Pokud je kvalita bytového fondu 
spíše nízká nebo nízká, co je hlavním
důvodem špatné kvality bytového 
fondu?

plísně

špatný stavební stav domu, 
závady

6 Kvalita  bytového  fondu  je  ukazatelem,  který  vypovídá  jak  o  samotné  kvalitě  bydlení  (např.  technická
vybavenost), tak o způsobu bydlení obyvatelstva (např. užitná plocha připadající na jednu osobu v bytě) a odráží
životní úroveň obyvatel.



štěnice

vytápění

vybavenost bytů (soc. 
zařízení, kuchyň atp.)

Jiné:

Kdo je vlastník bytového fondu 
v lokalitě

soukromý vlastník 
pronajímající bytový fond ve 
více obcích

soukromý vlastník 
pronajímající bytový fond 
v jedné obci

obec

bytové družstvo

NNO

družstvo vlastníků

osobní vlastnictví

Vybavení lokality Poznámky

Dostupnost občanské vybavenosti Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Dopravní obslužnost z hlediska 
potřeb obyvatel

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Podmínky pro sociální život (př. 
místo pro setkávání obyvatel, 
architektonické bariéry)

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující



Nevyhovující

Stav  zeleně  ve  srovnání  s  běžnými
standardy v daném místě

Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Místo pro vyžití menších dětí Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Místo pro vyžití mládeže Vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Nevyhovující

Vnímání lokality

Lokalita je obyvateli obce vnímána 
jako dobré místo k životu, jsou 
s životem v lokalitě spokojeni

Souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

Sociální služby v lokalitě

Nabídka sociálních služeb v lokalitě 
odpovídá potřebám obyvatel

Souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím



Makrokontext

Charakter obce, regionu Poznámky

Socioekonomická situace v obci, 
případně regionu je7

Velmi dobrá

Dobrá

Spíše špatná

Špatná

Sociální vyloučení obyvatel je 
v obci, regionu problém

Závažný

Spíše závažný

Spíše nezávažný

Není problém

Dynamika sociálního vyloučení Podíl sociálně 
vyloučených osob
roste

Podíl sociálně 
vyloučených osob
se snižuje

Podíl sociálně 
vyloučených osob
se nemění

Postoj obce k lokalitě Poznámky

Obec má vypracován strategický 
plán sociálního začleňování

Ano

Ne

Obec spolupracuje s Agenturou pro
sociální začleňování

Ano

Ne

Obec komunitně plánuje sociální 
služby

Ano

Ne

7 Při  hodnocení  socioekonomické  situace  vezměte  v  úvahu  zejména  životní  úroveň  obyvatel,  míru
nezaměstnanosti, úroveň a dostupnost služeb.



Indikátory tématu

Název komunity…………………………………………………

Název tématu……………………………………………………

Organizační kapacita

Míra organizovanosti Poznámky

Většina obyvatel má informace
o aktivitách lokálních skupin a 
jejich kontaktních osobách.8

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Lokální skupiny obyvatel 
reprezentují různorodost zájmů
členů komunity vzhledem 
k řešenému tématu (např. 
z hlediska, věku, etnicity, 
potřeb, zájmů apod.).

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Skupiny jsou stabilní 
z hlediska složení ve vztahu 
k řešenému tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

8 Lokální (akční) skupina je nezávislé společenství občanů a dalších subjektů, které spolupracuje na rozvoji
lokality. Zpravidla vzniká kvůli společnému prosazování zájmů. Základním cílem skupiny je zlepšování kvality
života a životního prostředí v lokalitě.



Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Frekvence setkávání lokální 
skupiny odpovídá řešenému 
tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Skupinové chování Poznámky

Členové lokální skupiny mají 
rozděleny úkoly ve vztahu 
řešenému tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Vztahy mezi členy lokální Extrémně málo pravdivé



skupiny pracující na tématu 
jsou spolupracující a solidární.

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Lokální skupiny jsou při práci 
na tématu otevřeny dalším 
členům komunity a jednají 
transparentně.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Všichni členové lokální 
skupiny spolurozhodují 
a diskutují o cílech a rozdělení 
úkolů při řešení tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Soběstačnost a udržitelnost skupiny Poznámky



Členům lokálních skupin 
přináší práce na tématu 
uspokojení.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Lokální skupiny jsou schopny 
zajistit podmínky pro svoje 
fungování při práci na tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Extrémně málo pravdivé

Při práci na tématu jsou lokální
skupiny vnímány jako 
rovnocenný partner ostatními 
relevantními subjekty 
(profesionálové, úřady...).

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé



Extrémně hodně pravdivé

Lokální skupiny pracují na 
tématu bez podpory 
komunitního pracovníka.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Rozvoj lidí

Kvalita lídrů Poznámky

Lídr/lídři z řad členů komunity 
jsou členy komunity 
akceptováni.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Lídři jsou ztotožněni s řešeným
tématem a jsou schopni 
motivovat a aktivizovat 
komunitu pro řešení tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé



Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Lídři jsou schopni facilitovat 
skupinovou práci lokální 
skupiny při práci na tématu 
a pracovat se skupinovou 
dynamikou (např. s konflikty 
ve skupině, dělbě úkolů, 
facilitaci diskuse).

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Lídři zapojují ostatní členy 
lokální/akční skupiny či 
komunity do rozhodování, 
plánování a realizace řešeného 
tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Schopnost komunitně pracovat na tématu Poznámky

Členové komunity chápou, že 
k dosažení změny je nutné 
jejich zapojení a spolupráce 
s ostatními členy komunity.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé



Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Komunita je soudržná při práci
na tématech.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Komunita je schopná pracovat 
na řešení témat bez podpory 
komunitního pracovníka.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Členové komunity věří, že 
svým zapojením mohou téma 
vyřešit.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé



Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Rozvoj lidských zdrojů Poznámky

Členové komunity využívají 
příležitosti ke vzdělávání 
a rozvoji znalostí a dovedností 
k řešení tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Díky práci na tématu se 
sociální dovednosti (např. 
schopnost navazovat kontakty, 
schopnost komunikace 
s různými aktéry) členů lokální
skupiny, případně komunity, 
rozvíjí.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Členové komunity se aktivně 
zapojují do řešení témat 
komunity a vnímají řešená 
témata jako výzvu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé



Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Členové lokální skupiny, 
případně komunity jsou 
schopni kriticky uvažovat 
(tj. vysvětlovat/analyzovat) ve 
vztahu k řešení témat 
komunity.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Sociální síť

Charakteristika sociální sítě Poznámky

Velikost sociální sítě (jak 
uvnitř komunity, tak se 
subjekty vně komunity) je 
v rámci řešeného tématu 
optimální.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

V sociální síti jsou zastoupeny 
všechny důležité typy aktérů 
pro řešené téma (např. město, 

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé



instituce, osoby). Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

V sociální síti jsou zastoupeni 
všichni důležití aktéři 
(konkrétní organizace a lidé) 
pro řešení tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Jsou navázány dobré vztahy 
mezi aktéry sociální sítě, kteří 
jsou potřební k řešení tématu.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé



Efektivnost sítě Poznámky

Členové komunity/lokální 
skupiny identifikují a využívají
vnitřní zdroje komunity k práci
na řešených tématech.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Komunita/lokální skupina 
identifikuje a využívá vnější 
zdroje (např. materiální, lidské,
finanční) potřebné k práci na 
identifikovaných tématech.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Sociální síť je efektivně 
organizována k dosahování 
stanovených cílů.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé



Extrémně hodně pravdivé

Spolupráce mezi členy 
komunity/lokální skupiny 
a aktéry sociální sítě přináší 
očekávané výsledky.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Udržitelnost a stabilita sítě Poznámky

Vazby mezi aktéry sociální 
sítě jsou formalizované (např. 
existují stabilní pracovní 
skupiny, dohody o spolupráci).

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Vazby mezi aktéry sociální 
sítě fungují i na neformální 
úrovni.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé



Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Komunita/lokální skupina 
vytváří a pracuje se 
strategiemi k udržení a rozvoji 
sociální sítě.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé

Komunita/lokální skupina 
sociální síť udržuje a rozvíjí 
samostatně, bez podpory 
komunitního pracovníka.

Extrémně málo pravdivé

Velmi málo pravdivé

Málo pravdivé

Málo až středně pravdivé

Středně pravdivé

Středně až hodně pravdivé

Hodně pravdivé

Velmi hodně pravdivé

Extrémně hodně pravdivé



Akční plán

Formulář není součástí softwaru, ale můžete ho využívat pro akční plánování práce na tématu (ke stažení zde:  https://evkp.osu.cz/texty-a-
publikace/). 

AKČNÍ PLÁN PRO PRÁCI NA TÉMATU

Název tématu:

Cíl:

Analýza zdrojů k řešenému tématu

Lidské zdroje v komunitě

Označení (např. jméno 
příjmení) 
a charakteristiky (např. 
člen lokální/tematické 
skupiny, rodinný 
příslušník koho? apod.) 
aktivních členů komunity 
při řešení témat:

1.

2.

3.

4.

5.

Poznámky:

https://evkp.osu.cz/texty-a-publikace/
https://evkp.osu.cz/texty-a-publikace/


Koho dalšího v komunitě 
oslovit pro řešení 
tématu):

1.

2.

3.

3.

4.

5.

Finanční a materiální zdroje

Předpokládané náklady 
k řešení tématu:

Zdroje: Vnější zdroje: Vnitřní zdroje:

Sociální síť realizátora k řešenému tématu

Jméno a typ 
zapojeného 
aktéra:

Typ vztahu:

(napište, jaký je 
aktuální vztah 
s aktérem, např. 
výborný, 
v kontaktu, dobrý,

Ochota ke 
spolupráci na 
tématu:

1 připraven ke 
spolupráci až 5 ‒ 
nepřipraven 



špatný apod.) vůbec ke 
spolupráci

1.

2.

3.

4.

Sociální síť komunity k řešenému tématu

Možnosti využití potencionálu sítě členů komunity

Jméno: Druh spolupráce9 

9 Druhem spolupráce je zde myšleno, v čem daný člověk/obyvatel může pomoci, či jak může spolupracovat na řešení tématu. Např. pokud některý z aktivních členů
při tématu opravy zná někoho, kdo má kontakt na opraváře, může být druhem spolupráce oslovení potenciálních opravářů. 



Rizika řešeného tématu

Identifikace rizik Pravděpodobnost
výskytu rizika

Dopad (jaký dopad by
měl výskyt rizika na

řešení tématu)

Prioritizace
(přiřaďte

identifikovanému riziku
prioritu v porovnání
s ostatními riziky)

Strategie řešení
rizika

1.

2.

3.

4.

5.



Kroky k řešení tématu:

Aktivity k řešení tématu

Zdroje Zodpovědná
osoba aktivity

Termín plnění

Aktivita 1: Název aktivity Personální
zdroje
komunity

Využití
aktérů
(Jméno,
typ
aktéra)

Finanční
a hmotné
zdroje

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:



Aktivita 2: Název aktivity Personální
zdroje
komunity

Využití
aktérů
(jméno,
typ
aktéra)

Finanční
a hmotné
zdroje

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:



Dosažené výsledky při řešení tématu

Název
a popis
výsledku 

Datum 
zahájení 
práce na 
výsledku 

Datum
dosažení
výsledku 

Významnost 
výsledku pro 
komunitu

Míra přispění 
výsledku 
k řešení 
stanoveného 
tématu

Finanční 
zátěž 
výsledku

Finanční 
vyjádření 
výsledku

Zapojené 
subjekty

Míra 
zapojení/vkladu 
subjektů

Výsledek 1

Výsledek 2
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