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PŘÍLOHA	7	-	OKRUHY	POKLÁDANÝCH	OTÁZEK	
 

Fotbal	pro	rozvoj	
 
Polostrukturované	rozhovory	
 
Mgr. Štěpán Kyncl, hlavní koordinátor projektu Fotbal pro rozvoj (INEX-SDA), 
19.4.2017 a 23.5.2017, Praha 
 
1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. „Historie“ iniciativy 
3. „Mise“ projektu 
4. Působení projektu 
5. Plánovaný a vnímaný dopad na cílové skupiny  
6. Zajišťování odbornosti a spolupráce s experty  
7. Zajištění udržitelnosti  
8. Dobrá praxe  
9. Prezentace projektu navenek a získávání účastníků  
10. Synergie projektu s jinými iniciativami 
11. Projekt v rámci dotačního titulu GRV a osvěta – zkušenost s administrací dotace 
12. Vnímání genderové rovnosti ve vztahu k projektu 
13. Vnímání ohleduplnost vůči životnímu prostředí ve vztahu k projektu 
14. Vnímání podpory demokratické správy věcí veřejných v rámci projektu 
 
Ansley Hoffman, MSc., koordinátor projektu Fotbal pro rozvoj (INEX-SDA), 5.10.2017, 
Praha 
 

1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. Působení projektu 
3. Plánovaný a vnímaný dopad na cílové skupiny  
4. Koordinace projektu s multiplikátory 
5. Spolupráce se zahraničními partnery 
6. Synergie projektu s jinými iniciativami 
7. Vnímání genderové rovnosti ve vztahu k projektu 
8. Práce se stereotypy 

 
Kristián, Jula a Matyáš, hráči FC Roma Ostrava, 7.10., Praha 
 

1. Motivace k zapojení se do fotbalové iniciativy 
2. Průběh tréninků a zápasů 
3. Vnímání dívek – hráček 
4. Rozdíly férového a běžného fotbalu 
5. Co se naučili 
6. Celkové hodnocení 
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Focus	groups	
 
Ambasadoři Fotbalu pro rozvoj 2013 a dále, 14.7., Hartenberg, 5 osob (v anglickém 
jazyce) 
 

1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. Motivace k zapojení se do iniciativy 
3. Vnímané přínosy na úrovni znalostí 
4. Vnímané přínosy na úrovni postojů a hodnot 
5. Vnímání projektu před jeho začátkem – očekávání vs. Realita 
6. Změna jednání 
7. Přínosy pro různé stakeholdery 
8. Co by v projektu ponechali, co by změnili (silné a slabé stránky) 

 
Multiplikátorky Fotbalu pro rozvoj 2013 a dále, 7.10, Praha, 5 osob  
 

1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. Motivace k zapojení se do iniciativy 
3. Koordinace a management projektu 
4. Vnímané přínosy na úrovni znalostí, postojů a hodnot 
5. Vnímané přínosy pro děti a mládež 
6. Využívání vytvořené příručky 
7. Změna jednání u dětí 
8. Co by v projektu ponechali, co by změnili (silné a slabé stránky) 

 
Další stakeholdeři byli osloveni prostřednictvím dotazníkových šetření – jejich náhled je 
uveden v Příloze 9. 

Letní	škola	rozvojové	spolupráce	
Polostrukturované	rozhovory	
 
Mgr. Lenka Mařincová – koordinátorka projektu Letní škola rozvojové spolupráce 
(UPOL), 9.5.2017, Praha 
 

1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. „Historie“ iniciativy 
3. „Mise“ projektu 
4. Působení projektu 
5. Plánovaný a vnímaný dopad na cílové skupiny – zejm. Letní škola pro SŠ 
6. Zajišťování odbornosti a spolupráce s experty – zejm. Letní škola pro SŠ 
7. Zajištění udržitelnosti – zejm. Letní škola pro SŠ 
8. Dobrá praxe – zejm. Letní škola pro SŠ 
9. Prezentace projektu navenek a získávání účastníků – zejm. Letní škola pro SŠ 
10. Synergie projektu s jinými iniciativami 
11. Projekt v rámci dotačního titulu GRV a osvěta – zkušenost s administrací dotace 
12. Vnímání genderové rovnosti ve vztahu k projektu 
13. Vnímání ohleduplnost vůči životnímu prostředí ve vztahu k projektu 
14. Vnímání podpory demokratické správy věcí veřejných v rámci projektu 

 
Mgr. Eva Žwaková, koordinátorka projektu Letní škola rozvojové spolupráce (UPOL) 
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25.4.2017, Olomouc 
 
1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. „Mise“ projektu 
3. Plánovaný a vnímaný dopad na cílové skupiny – zejm. Letní škola pro SŠ 
4. Organizační záležitosti 

a. Jak nejlépe oslovit účastníky 
b. Jak oslovit partnery 
c. Administrace dotazníkového šetření 
d. Administrace fokusních skupin 

5. Domluva ohledně předání primárních dat 
a. Prezentace lektorů 
b. Interní evaluace 
c. Záznamy z přihlášek 

 
Doc. RnDr. Pavel Nováček, PhD, odborný garant projektu Letní škola rozvojové 
spolupráce (UPOL) 12.5.2017, Olomouc 
 
1. Cíle projektu 
2. Historie Letní školy a její koncepce 
3. Plánovaný a vnímaný dopad na cílové  
4. Výběr témat a lektorů pro Letní školu 
5. Vnímaná užitečnost / oblíbenost jednotlivých prvků Letní školy 
6. Zdroje prostředků; finanční udržitelnost 
7. Viditelnost a publicita 
8. Plány a potenciál Letní školy do budoucna 
 
Mgr. Lenka Voleníková, koordinátorka projektu Letní škola rozvojové spolupráce 
v současnoti (nikoli v hodnocených ročnících) (UPOL) 
 
1. Cíle projektu 
2. Plánovaný a vnímaný dopad na cílové skupiny  
3. Synergie projektu s jinými iniciativami 
4. Projekt v rámci dotačního titulu GRV a osvěta; hodnocení podpory GRV a osvěty ze 

strany ČRA 
5. Vnímání genderové rovnosti ve vztahu k projektu 
6. Vnímání ohleduplnost vůči životnímu prostředí ve vztahu k projektu 
7. Vnímání podpory demokratické správy věcí veřejných v rámci projektu 
8. Zajištění udržitelnosti 
 
Skupinový	rozhovor	
 
Dva zástupci absolventů Letní školy rozvojové spolupráce pro SŠ; dva zástupci Letní 
školy rozvojové spolupráce pro VŠ, 30.6., Praha 
 
1. Představení účelu, způsobu a principů evaluace 
2. Motivace k zapojení se do iniciativy 
3. Vnímané přínosy na úrovni znalostí 
4. Vnímané přínosy na úrovni postojů a hodnot 
5. Vnímání projektu před jeho začátkem – očekávání vs. Realita 
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6. Změna jednání 
7. Co by v projektu ponechali, co by změnili (silné a slabé stránky) 
 
Další stakeholdeři byli osloveni prostřednictvím dotazníkových šetření – jejich náhled je 
uveden v Příloze 9. 

Rozhovory	týkající	se	obou	hodnocených	projektů,	příp.	dotačního	
titulu	

 
Mgr. Martin Náprstek, zástupce gestora (Česká rozvojová agentura) 
 
1. Rozdělení dotačního titulu GRV a osvěta 
2. Prodlužování jednoletých projektů 
3. Krácení dotace oproti projektovým žádostem 
4. Smysl logického rámce v hodnotícím procesu 
5. Vodítka naplňování průřezových kritérií pro realizátory 
6. Směřování GRV a osvěty / příprava nové Národní strategie GRV 

 
Mgr. Lenka Pánková a Mgr. Pavel Žwak, zástupci partnerské organizace projektu Letní 
škola rozvojové spolupráce a Fotbal pro rozvoj (ARPOK) 
 
1. Důvody spolupráce na daných projektech  
2. Jak konkrétně spolupráce s INEX, resp. s UPOL probíhala  
3. Vnímané silné a slabé stránky hodnocených projektů (příp. příklady dobré praxe, které by 

mohly být využitelné v jiných projektech) 
4. Odborný obsah projektů  
5. Vnímané dopady projektů na zapojené děti/mládež, přínosy pro ARPOK 
6. Vnímaná kvalita GRV v ČR ve formálním a neformálním vzdělávání (hlavní silné stránky 

a problémy) 
7. Hodnocení podpory GRV ze strany České rozvojové agentury  
8. Příležitosti pro zkvalitnění podpory GRV ze strany ČRA 
9. Hodnocení stávající Národní strategie GRV a příležitosti pro koncepční změny 

 
  


