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Základní informace – polostrukturované rozhovory

• Doplňující informace k měření inovací 2019 –2021

• Sběr příkladů dobré praxe

• II. polovina 2022

• 21 online rozhovorů (ministerstva, úřady státní 
správy, obce, kraje)

• Přepis

• Tematická analýza (12/2022)



Okruhy otázek

A. Obecné informace o respondentovi a jeho pracovišti 

B. Popis inovace (jak chápou inovace, jak moc jsou aktivní)

C. Šíření inovací a spolupráce

D. Praktické aspekty implementace

E. Testování

F. Evaluace

G. Systémový přístup a jeho podpora



Testování

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

• testování vnímají velmi pozitivně

• velmi často testují průběžně 

• někdy testování probíhá velmi 
zjednodušeně 

• testování považují za dotazník 
spokojenosti

• ostrý provoz vs. testování 

• u některých typů inovace 
testování nebylo možné, nebo 
nebylo potřeba

DOPORUČENÍ

• vyjasnění pojmů „testování“ a 
„evaluace“

• osvěta o metodách testování a 
evaluace u různých typů inovací



Evaluace

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

• orientace na dopad

• interní (externí u finančních programů)

• nedůvěra k evaluátorům

• neprobíhá sofistikovaným způsobem, 
pouze pokud jsou lehce dostupná data a 
prostřednictvím dotazníků spokojenosti 
(osobní zkušenost)

• nikoliv finanční vyhodnocení, (zda jim 
inovace přinesla úsporu, jaká je 
návratnost apod.)

• nadbytečný krok, není čas 

• nevyužití ze strany managementu

DOPORUČENÍ

• zaměřit se také na metody, které by
změřily úsporu nákladů, ať už finanční,
časovou apod. (vhodná argumentace
a motivace pro zavedení podobné
inovace)

• jednoduchý metodický návod, jak
postupovat pro správné vyhodnocení
inovace, včetně přehledu základních
evaluačních metod a určení dopadových
indikátorů.

• sdílet příklady úspěšných externích
evaluací



Formalizovaný způsob zavádění inovací

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

• Neformální komunikace

• Aktivní přístup aktérů

• Formální procesy

• Komise

• Směrnice

• Strategie

• Systém řízení kvality

• Inovační komise

• Důležitější je posílení inovační kultury 
v úřadu (poptávka a podpora ze strany 
nadřízených), motivace lidí, formální 
proces pak je výborný doplněk

DOPORUČENÍ

• Sdílet příklady dobré praxe – jak 
namotivovat lidi?

• Osvěta mezi nadřízenými?



Co by Vám pomohlo s implementací inovací?

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

• Příklady dobré praxe

• Lidské zdroje
• Inovativní zaměstnanci a jejich motivace
• Podpora politiků, vedení a ústřední 

veřejné správy
• Aktivní občané

• Systémová podpora a koordinace
• Síťování inovátorů
• Koordinační role ústřední veřejné správy
• Chybí koordinace, sandboxy, inovační 

laboratoř, metodické vedení, poradenství 
apod.

• Byrokratická zátěž
• Školení
• Digitalizace

DOPORUČENÍ

• Multifunkční web

• Inovační laboratoř

• Spolupráce na experimentech a 
sandboxech

• Změna legislativy

• Snížení byrokracie 

• Motivace zaměstnanců

• Posílení inovační kultury +branding
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