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Kvantitativní část výzkumu 
Termín sběru dat: říjen 2012 
Metoda sběru dat: telefonické dotazování (CATI) 
Velikost zkoumaného souboru: 262 případů 
Technika výběru: kvótní 
Výběrová chyba: 6,2 % 

Metodika výzkumu 

Kvalitativní část výzkumu 
Termín sběru dat: říjen/listopad 2012 
Metoda sběru dat: individuální hloubkové rozhovory 
Velikost zkoumaného souboru: 66 rozhovorů 

V těchto bublinách jsou 
prezentovány  vybrané 

odpovědi z hloubkových 
rozhovorů, které dokládají 

nebo rozšiřují zjištění 
vyplývající z kvantitativního 

šetření. 



Cílová skupina = poskytovatelé 
sociálních služeb, kteří  poskytují 
následující typy služeb: pobytové 
péčové; terénní péčové;  preventivní 
děti, mládež, rodina; preventivní 
dospělí bez přístřeší; preventivní 
drogové a preventivní minority.  
 

Struktura poskytovatelů: 
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údaje jsou v procentech

preventivní minority
preventivní drogové
preventivní dospělí bez přístřeší
preventivní děti, mládež, rodina
terénní péčové
pobytové péčové

Struktura hloubkových rozhovorů : 

TRS 

POČET 
REALIZOVANÝCH 
INDIVIDUÁLNÍCH 
HLOUBKOVÝCH 
ROZHOVORŮ 

pobytové péčové 10 
terénní péčové 11 
preventivní děti, 
mládež, rodina 12 

preventivní dospělí  
bez přístřeší 11 

preventivní drogové 11 
preventivní minority 11 

CELKEM 66 



Percepce výkonnosti 



Spontánně uváděné definice výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových interview) 

Výkonnost je počet 
provedených výkonů  
v rámci poskytnutých 

služeb.“ 

„Výkonnost je statistika, kdy 
sledujeme počty uživatelů  

a počty kontaktů.“ 

„Výkonnost znamená výši 
výkonu za časovou 

jednotku. Ta ale musí jít 
ruku v ruce s kvalitou.“ 

„Výkonnost je o tom, 
jestli máme klienty, jestli 

se vracejí z důvodu 
spokojenosti.“ 

„Výkonnost znamená,  
že jsou naši lidi plně vytížení.“ 



Spontánně uváděné definice výkonnosti (TOP 10) 



Důležitost sledování výkonnosti poskytovaných služeb 

zásadní
36%

velmi důležité
59%

nepříliš 
důležité

4%

bezvýznamné
1%

„Sledování výkonnosti je  
životně důležité z pohledu 

toho, abychom byli 
schopni předložit těm, 

kteří nám přispívají, jakým 
způsobem naplňujeme 

jejich zakázku.“ 



Spontánně uvedené služby, u nichž poskytovatelé sledují 
výkonnost (TOP 3) – podle trsu služeb 



Spontánně uvedené důvody sledování výkonnosti (TOP 5) 

Spontánně uvedené hlavní důvody sledování výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových interview) 

„Sledování a hodnocení 
výkonnosti je důležité, 

protože tím monitorujeme 
náš přínos klientům.“ 

„Sledování výkonnosti je 
velmi důležité, protože se 
od toho odvíjí hodnocení 

zaměstnanců.“ 



Indikátory výkonnosti 



Definované klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

KPI jsou 
definovány

48%

KPI nejsou 
definovány

52%



Sledované ukazatele výkonnosti (KPI)  
(vybrané fragmenty z hloubkových rozhovorů) 

„Do OK systému zadáváme 
počet uživatelů, počet 

kontaktů, počet intervencí, 
počet odmítnutých klientů  

a tak.“ 

„Sledujeme, kolik 
pracovníků mělo kolik 

klientů. Třeba kolik terénní 
pracovníci strávili času  

na cestách, kolik strávili 
času s klienty.“ 

„Zaznamenáváme data o tom, jak a v jaké míře 
pracujeme s klienty tzn., kolik klientů podporujeme, 

kolik klientů jsme podpořili celkem v daném roce, kolik 
klientů oslovíme, kolik jich odejde, jak dlouho se 
dobrovolník s klientem schází, jak vztah funguje.“ 



Spontánně uvedené ukazatele výkonnosti (KPI),  
které organizace sledují (TOP 10) 

Pozn.: data se vztahují k organizacím, které mají 
definované klíčové ukazatele výkonnosti (48 %) 



Konkrétní KPI sledované v současné době 
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údaje jsou v procentech
Pozn.: data se vztahují k organizacím, které mají 
definované klíčové ukazatele výkonnosti (48 %) 



Stanovování cílových hodnot ukazatelů výkonnosti 
ano, u 
všech

6%

ano, u 
většiny

32%

ano, ale 
jen u 

některých
48%

ne
14%

„Pro ty dlouhodobý cíle  
si nemyslím, že bychom  

to byli schopný 
naplánovat dopředu.“ 



Problémy ve stávajícím 
systému vykazování 

výkonnosti 



Spontánně uvedené příčiny nedosahování výkonnosti (TOP 5) 



! nejednotný a nejasný význam používaných pojmů 

! metodika sledování jednotlivých ukazatelů není popsána a ustálena 

! vykazovaná výkonnost má jen informační charakter (dosažené 
    výsledky se neodrážejí v poskytovaných  finančních prostředcích) 

! časový rámec pro sledování řady ukazatelů výkonnosti je příliš krátký 
    a neumožňuje přijímat adekvátní opatření 

! stávající systém požaduje doplňování mnoha ukazatelů zpětně 

Problémy ve stávajícím systému vykazování výkonnosti 



Problémy ve stávajícím systému vykazování výkonnosti 

„Není jednotný výklad, každá 
organizace k tomu přistupuje 
jinak. Takže tam něco dáme  
a víme, že nás ministerstvo 
porovnává s daty, které jsou 

zpracovávané úplně jinou 
optikou.“ 

„Sledujeme značný nárůst 
zájmu krajů o výkaznictví, 

ale každý kraj je jako 
zvláštní stát. Pravidla, která 

platí v jednom, neplatí  
v druhém.“ 

! nejednotný a nejasný význam používaných pojmů 



Problémy ve stávajícím systému vykazování výkonnosti 

! metodika sledování jednotlivých ukazatelů není popsána a ustálena 

„Byla by užitečná domluva 
mezi ministerstvem, kraji  

a městy, aby to bylo 
stejné, stejnou formou.“  

„Pokud by někdo dal 
jednotnou metodiku, tak je 
to usnadnění práce, prostě 

vykazuje se jedno číslo  
pro všechny.“ 

„Pokud stát zavede jednotný systém hodnocení 
sociálních služeb s jasnou metodologií, co se 

měří v jakých službách, s daty, které jsou 
srovnatelné, tak to by bylo nejjednodušší jak  

pro stát, tak pro poskytovatele.“ 



Problémy ve stávajícím systému vykazování výkonnosti 

! vykazovaná výkonnost má jen informační charakter (dosažené 
    výsledky se neodrážejí v poskytovaných  finančních prostředcích) 

„Poskytujeme přesná data  
a jiná zařízení si tu práci  

nedají. Poskytují nepřesná 
data a můžou být hodnoceni 

lépe, protože ta data mají 
lepší, i když ne validní.“ 

„Stávající systém není 
objektivní.“ 



Problémy ve stávajícím systému vykazování výkonnosti 

! časový rámec pro sledování řady ukazatelů výkonnosti je příliš krátký 
    a neumožňuje přijímat adekvátní opatření 

„Pro  stabilitu služeb je 
důležité, abychom věděli,  
s čím můžeme počítat.“ 

„Potřebujeme víceleté 
financování, abych měl jistotu, 
že tři roky dostanu tolik a tolik 

peněz a mohl se věnovat 
rozvoji firmy, zaměstnancům,  

a tak dále.“ 



Problémy ve stávajícím systému vykazování výkonnosti 

! stávající systém požaduje doplňování mnoha ukazatelů zpětně 

„Někteří donoři nedají 
dopředu vědět, co máme 

sledovat. Takže my to 
potom musíme nějak 

zpětně dopočítávat, někdy  
i odhadovat.“ 

„Určitě by nám pomohlo,  
kdyby se to vše ustálilo.  

Jak čísla, která máme sbírat,  
tak i názvy jednotlivých 

faktorů.“ 

Dopředu nevíme, co se po nás bude 
chtít na konci roku, pak to musíme 

dohledávat a dělat to prostě zpětně.“ 



Modely pro sledování 
výkonu 



Používání systému, postupu či mechanismu pro systematické 
sledování výkonnosti  

používají
63%

nepoužívají, 
ale plánují 
využívat v 
budoucnu

15%

nepoužívají 
a ani 

neplánují 
využívat

22%



Konkrétní systémy, postupy nebo mechanismy 
systematického sledování výkonnosti (TOP 5) 

Pozn.: data se vztahují k organizacím, které používají 
konkrétní systémy, postupy nebo mechanismy 
systematického sledování výkonnosti (63 %) 



Spontánně uvedené metody/ukazatele kalkulace a sledování 
nákladů 



Využívání Activity Based Costing (ABC) a Balanced 
Scorecard (BSC) 
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nepoužívají a ani neplánují využívat

nevyužívají, ale plánují využívat v budoucnu

využívají v současnosti



Problémy při měření 
výkonu 



Konkrétní problémy při sledování výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových rozhovorů) 

„Pořád jsme sledovali tu 
kvalitu a toto je opravdu 

nová věc.“ 

„My nejsme výrobní 
podnik, kde se dá říct,  

že z linky vyjelo dvacet aut, 
tak jsme lepší než linka,  

ze který vyjelo patnáct aut. 
Tady je důležitý do toho 

dávat tu kvalitu.“ 

„Čas, aby někdo mohl sedět a vytahovat  
z dokumentace tu statistiku a zpracovávat výstupy, 

které by mě zajímaly. Ale je to o tom, že je zapotřebí 
další kapacity, aby to někdo mohl dělat“. 



Četnost výskytu konkrétních problémů při sledování 
výkonnosti I. 
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Četnost výskytu konkrétních problémů při sledování 
výkonnosti II. 
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údaje jsou v procentech



Způsoby využití 
poznatků o výkonu 



Využití údajů o výkonnosti 

informace 
donátorům

40%

zpětná vazba 
zaměstnancům

60%



Způsoby využití výsledků výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových rozhovorů) 

„Sledování výkonnosti nám 
slouží k optimalizaci řízení.“  

„Používáme to jako podklad 
pro vlastní myšlenky. Ne 
jako statistiku, která se 

nějak tváří, aby nám 
ministerstvo dávalo více 

peněz.“ 

„Hlavně ty pracovní výkazy, protože se ukázalo, že pracovníci měli 
nastavený čas na určité věci a buď ten čas nedostačoval nebo byl zbytečně 

velký. Tak se to upravovalo. Pak taky v těch výstupech, kdy se nestíhalo  
z důvodu vysokého počtu klientů. Vyhodnotili jsme, že musíme zvednout 

kapacitu a přijmout dalšího člověka.“ 

„Údaje o výkonnosti slouží  
k tomu, aby se zlepšovala 

kvalita a efektivita té 
asistence.“ 



Způsoby využití výsledků výkonnosti 
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zkontroluje dosažení úkolu

výsledky výkonnosti rozšířily spektrum
informací používaných při řízení
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uděleny odměny jednotlivým pracovníkům

údaje jsou v procentech



Děkuji za pozornost 
Mgr. Jiří REMR, Ph.D. 

jiri.remr@inesan.eu 
+ 420 602 373 855 
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