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Klí�ové termíny 
 
 
A – Témata 
 
A01 – Témata a oblasti politiky 
 
A02 – Udržitelný rozvoj 

 
Baseline (výchozí stav) 
Case study (p�ípadová studie) 
Concept mapping of impacts (koncep�ní mapování dopad�) 
Cost benefit analysis (analýza náklad� a výnos�) 
Environmental Impact Assessment (hodnocení vliv� na životní prost�edí) 
Strategic Environmental Assessment (hodnocení vliv� strategií na životní prost�edí) 
Social cost benefit analysis (analýza sociálních náklad� a výnos�) 
Welfare (sociální prosperita, sociální pé�e) 
Weighting (vážení) 

 
A03 – Zvyšování institucionální a administrativní kapacity 

 
Administrative modernisation (modernizace ve�ejné správy) 
Decentralization (decentralizace) 
Deconcentration (dekoncentrace) 
Effective implementation (ú�inná implementace) 
Governance (výkon ve�ejné správy) 
Implementation research (pr�zkum implementace) 
Institutional capacity (institucionální kapacita)  
Intergovernmental relations (vztahy mezi orgány ve�ejné správy) 
Local Development (místní rozvoj) 

 
A04 – Rovnost muž� a žen 

 
Policy Actor (aktér politiky)   
Gender mainstreaming (genderový mainstreaming, rodová rovnost) 

 
A05 – Místní a územní rozvoj 

 
Participatory approaches (participa�ní postupy) 
Process evaluation (evaluace procesu) 

 
A06 – Podpora sociálního za�len�ní 

 
Social capital (sociální kapitál) 

 
A07 – Znalostní ekonomika a informa�ní spole�nost 
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Knowledge-Based Economy (KBE, znalostní ekonomika) 
Knowledge-Based Society (KBS, znalostní spole�nost) 
Information Society (IS, Informa�ní spole�nost) 
eEurope 
eLearning 
Information and Communication Technologies (ICT, informa�ní a komunika�ní 
technologie) 

 
     
B – Oblasti politiky 
 
B01 – Zem�d�lství, rozvoj venkova a rybolov 

 
Beneficiary (p�íjemce) 
Competitiveness (konkurenceschopnost) 
Environmental impact assessment (posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
Leverage effect (multiplika�ní efekt) 
Multi criteria analysis (multikriteriální analýza) 
Sample (vzorek) 

 
B02 – Politika podpory podnikání 

 
Competitiveness (konkurenceschopnost) 
Deadweight (mrtvá váha) 
Displacement effect (efekt dislokace, vyt�sn�ní) 
Substitution effect (efekt substituce) 
Confounding factors - factors acting independently from the public intervention 
(neovlivnitelné faktory – faktory nezávislé na ve�ejné intervenci) 
Benchmarking 
Counterfactual situation (srovnávací situace) 
Demand side effect (efekt na stran� poptávky) 
Gross effect (hrubý efekt) 

 
B03 – Doprava 

 
Absorption rate (míra absorpce) 
Cost benefit analysis (analýza výnos� a náklad�) 
Environmental impact assessment (posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
Externality (externalita, vn�jší vliv) 
Forecast (prognóza) 
Structuring effect (strukturující efekt) 
SWOT (analýza silných a slabých stránek, p�íležitostí a hrozeb) 

 
B04 – Po�áte�ní vzd�lávání, školení  a celoživotní u�ení 
 

Beneficiary (p�íjemce) 
Baseline (výchozí/referen�ní stav) 
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Case study (p�ípadová studie) 
Control group (kontrolní skupina) 
Evaluative question (evalua�ní otázka) 
Focus group 
Input output analysis (analýza vstup� a výstup�) 
Monitoring 
Participant observation (sledování ú�astník�) 
Pluralistic evaluation (pluralitní evaluace) 
Primary data (primární data) 
Questionnaire survey (dotazníkové šet�ení) 

 
B05 – Aktivní politiky trhu práce 
 

Deadweight (mrtvá váha)  
Crowding out (vyt�sn�ní) 
Gross effects (hrubé efekty) 
Net effects (�isté efekty) 
Displacement (dislokace) 
Substitution (substituce) 

 
B06 – Svoboda, bezpe�nost a spravedlnost 
 

Action Research (ak�ní pr�zkum)  
Administrative data (administrativní data) 
Cost benefit analysis (analýza výnos� a náklad�) 
Cost effectiveness analysis (analýza nákladové efektivnosti) 

 
B07 – Environmentální politika 

 
Baseline (výchozí/referen�ní stav) 
Causal analysis (kauzální analýza) 
Comparability (srovnatelnost) 
Concept mapping of impacts (koncep�ní mapování dopad�) 
Cost effectiveness analysis (analýza nákladové ú�innosti) 
Environmental Impact assessment (posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
Strategic Environmental Assessment (posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí) 
Externality (externalita) 
Sustainable development (udržitelný rozvoj) 

 
B08 – Energetika 

 
Benchmarking 
Cost benefit analysis (analýza náklad� a výnos�) 
Cost-effectiveness analysis (analýza nákladové ú�innosti) 
Delphi panel (delfská metoda)  
Environmental Impact Assessment (posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
Social cost benefit analysis (analýza sociálních náklad� a výnos�) 
Strategic environmental assessment  (posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí) 
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B09 – Výzkum, technický rozvoj a inovace 
 

Additionality (adicionalita) 
Aggregative methods (agrega�ní metody) 
Benchmarking 
Structural Funds (strukturální fondy) 
European Added Value (EAV) (evropská p�idaná hodnota) 
European Regional Development Fund (Evropský fond regionálního rozvoje) 
First circle impacts (dopady prvního okruhu) 
Macroeconomic methods (makroekonomické metody) 
Second circle impacts (dopady druhého okruhu) 
Subsidiarity (subsidiarita) 
Third circle impacts (dopady t�etího okruhu) 

 
      
C – Plánování, sestavení výzkumných a evalua�ních otázek, strukturování 
evaluací 
 
C01 – Techniky a nástroje 
 
C02 – Mapování koncept� a zám�r� 
 

Policy cycle (Cyklus politiky) 
Ambition (Ambice) 
People (Lidé) 
Geography (Zem�pis) 
Theme/content (Téma/obsah) 
Integration/fragmentation (Integrace/fragmentace) 
Trends and Trajectories (Trendy a trajektorie) 
Costs (Náklady) 

 
C03 – Konzultace se zainteresovanými subjekty 
 

Concept mapping (Koncep�ní mapování) 
Multi-attribute utility methods (Utiliza�ní metody více atribut�) 
Stakeholder (Zainteresovaný subjekt) 

 
C04 – Posouzení zhodnotitelnosti 
 

Evaluability (Zhodnotitelnost) 
Logic models (Logické modely) 
Logical framework (Logický rámec) 

 
C05 – Logické modely 
 

Logic models (Logické modely) 
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Objective tree (Strom cíl�) 
Internal factors (Vnit�ní faktory) 
External factors (Vn�jší faktory) 

 
C06 – Formativní evaluace 
 

Participative approaches (Participa�ní p�ístupy) 
 
 
D – Získávání dat 
 
D01 – Sociální pr�zkumy 
 

Sampling (Výb�r vzork�) 
Sampling Error (Chyba ve výb�ru vzork�) 
Statistical significance (Statistická významnost) 

 
D02 – Pr�zkumy p�íjemc� 
 

Sampling (Výb�r vzork�) 
Sampling Error (Chyba ve výb�ru vzork�) 
Statistical significance (Statistická významnost) 

 
D03 – Individuální pohovory 
 

Structured interview (Strukturovaný pohovor) 
Semi-structured interview (Polostrukturovaný pohovor) 
Sampling (Výb�r vzork�) 

 
D04 – Evaluace priorit 
 

Existence value (Existen�ní hodnota)   
Option value (Hodnota alternativy)    

 
D05 – Technika focus groups 
 
D06 – P�ípadové studie 
 

Sample frame (Rámec vzork�) 
Qualitative analysis (Kvalitativní analýza) 

 
D07 – Místní evaluace 
 

Self-evaluation (Samoevaluace) 
Cluster model (Klastrový model) 
Stakeholder consultation (Konzultace se zainteresovanými subjekty) 
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Participatory methods (Participa�ní metody)  
 
D08 – Participa�ní p�ístupy a metody 
 

Local evaluation (Místní evaluace) 
Self-evaluation (Samoevaluace) 
Stakeholder consultation (Konzultace se zainteresovanými subjekty) 
Sampling (Výb�r vzork�) 
Triangulation (Triangulace) 
Rapid appraisal methods (Metody rychlého posouzení) 

 
D09 – Použití sekundárních zdroj� dat 
 

Confidence level (Úrove� d�v�rnosti) 
Desk research (Teoretický výzkum) 

 
D10 – Používání administrativních dat 
 

Beneficiaries (P�íjemci) 
Target groups (Cílové skupiny) 
Prevalence (Obecné rozší�ení) 
Incidence (Výskyt) 
Desk research (Teoretický výzkum) 

 
D11 – Pozorovací techniky 
 

Participant observation (Participa�ní pozorování) 
Ethnographic research (Etnografický výzkum) 

 
 
E – Analýza informací 
 
E01 – Analýza vstup� a výstup� 
 

Demand-side effects (Efekty na stran� poptávky) 
Supply-side effects (Efekty na stran� nabídky) 

 
E02 – Ekonometrické metody  
 

CGE – Computable General Equilibrium Models (Vypo�itatelné modely všeobecné 
rovnováhy)  
Demand-side effects (Efekty na stran� poptávky) 
Supply-side effects (Efekty na stran� nabídky) 
Exogenous factors (Exogenní factory) 

 
E03 – Regresní analýzy 
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Variable (Prom�nná) 
Relationship (Vztah) 
Causal Model (Kauzální model)  
Correlation coefficient (Korela�ní koeficient) 
Error term or residual (Chyba nebo residuum) 

 
E04 – Experimentální a kvaziexperimentální metody 
 

Attrition (Opot�ebení) 
External validity (Externí platnost)  
History effects (Historické vlivy)  
Instrumentation effects (Nástrojové vlivy) 
Internal validity (Interní platnost) 
Positivism (Pozitivizmus) 
Randomised control trial (Náhodný kontrolní pokus) 
Selection effects (Výb�rové vlivy) 
Solomon Four-Group (Solomonova model �ty� skupin) 
Temporal priority (Do�asná priorita) 

 
E05 – Metoda Delphi 
 

Delphi survey (Delphi pr�zkum) 
Cross-impact matrix forecasting (Prognóza pomocí matice p�í�ných dopad�)  

 
E06 – SWOT analýza 
 

Strengths (Silné stránky) 
Weaknesses (Slabé stránky) 
Opportunities (P�íležitosti) 
Threats (Hrozby) 
BCG Matrix (BCG Matice – Matice Bostonské konzulta�ní skupiny) 
Portfolio management (Portfolio management) 
Strategic analysis (Strategická analýza) 

 
 
F – Informa�ní evalua�ní nástroje 
 
F01 – Analýza náklad� a výnos� 
 

Cost-benefit analysis (Analýza náklad� a výnos�) 
Discounting (Diskontní sazba) 
Economic analysis (Ekonomická analýza) 
Financial analysis (Finan�ní analýza) 
Traded goods (Obchodovatelné zboží) 
Non-traded goods (Neobchodovatelné zboží) 
Socio-economic costs and benefits (Socioekonomické náklady a výnosy) 
Opportunity cost (Náklady alternativních p�íležitostí) 
Distortion (Deformace) 
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Willingness to pay (Ochota zaplatit) 
Externalities (Externality) 
Conversion factor (Koeficient p�epo�tu) 
Border price (Hrani�ní cena) 
Shadow price (Stínová cena) 
Economic Rate of Return - ERR (Ekonomická návratnost) 
Internal rate of return – IRR (Vnit�ní výnosové procento) 
Discount rate (Diskontní sazba) 
Net Present Value - NPV (�istá sou�asná hodnota) 
Residual value (Zbytková hodnota) 
Do nothing, Do minimum, Do something alternatives (Nulová alternativa, minimální 
alternativa, alternativa v�tšího rozsahu) 

 
F02 – Benchmarking 
 

Indicators (Indikátory) 
Best Practice (Osv�d�ená praxe) 

 
F03 – Analýza nákladové ú�innosti 
 

Cost effectiveness (Nákladová ú�innost) 
Cost-benefit analysis (Analýza náklad� a výnos�) 
Economic Impact Assessment (Posouzení ekonomického dopadu) 
Value for Money (Ú�elné vynaložení prost�edk�) 
Value for money assessment (Posouzení ú�elnosti vynaložení prost�edk�) 

 
F04 – Posouzení ekonomického dopadu 
 

Dislocation (Dislokace) 
Additionality (Adicionalita) 
Deadweight (Mrtvá váha) 
Substitution (substituce) 
Crowding out (Odliv) 
Crowding in (P�íliv) 
Multiplier effects (Multiplika�níefekty) 

 
F05 – Posouzení dopad� na rovnost muž� a žen 
 

Gender disaggregated data (Data v rozlišení podle pohlaví) 
Gender gap (genderové rozdíly, rozdíly v rovnosti muž� a žen) 
Gender planning (plánování z hlediska rovnosti muž� a žen) 
Gender perspective (hlediska rovnosti muž� a žen) 
Gender impact assessment (posouzení dopad� na rovnost muž� a žen) 

 
F06 – Posouzení vliv� na životní prost�edí 
 

Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
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Strategic Environmental Assessment (Posouzení vlivu /koncepcí/ na životní 
prost�edí) 
Natura 2000  

 
F07 – Posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí  
 

Strategic Environmental Assessment (Posouzení vlivu /koncepcí/ na životní 
prost�edí) 
Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 

 
F08 – Multikriteriální analýza 
 

Compensation Metod (Metoda kompenzace) 
Outranking methods (Metoda nad�azování) 

 
F09 – Odborné panely 
 
 
 
 
 

Zkratky 
 

OECD = Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic  
  Co-operation and Development)  

EIA  = Posouzení vliv� (zám�r�) na životní prost�edí (Environmental Impact  
   Assessment) 

SEA  = Posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí (Strategic Environmental  
   Assesment) 

NPM  = Nový ve�ejný management (New Public Management) 
EES  = Evropská strategie zam�stnanosti (European Employment Strategy) 
PPA  = Participa�ní posuzování chudoby (Participle poverty assessments) 
GIS  = Geografický informa�ní systém (Geographical information system) 
RPS  = Rámec podpory spole�enství 
ECU  = Evropská m�nová jednotka (European currency unit) 
KBE  = Znalostní ekonomika (Knowledge-Based Economy)  
FTE  = P�epo�tená pracovní místa (Full time equivalent)  
DG  = Generální �editelství (Directorate generale)  
JPD  = Jednotný programový dokument (Single programming document) 
TEN  = Transevropské sít� (Trans-European Network) 
MIS  = �ídící informa�ní systém (Management information system)  
LFS  = Pr�zkumy pracovních sil (Labour force surveys) 
EEA  = Evropská enironmentální agentura (European Environmental Agency)  
VTRI  = Výzkum, technický rozvoja a inovace 
RIS  = Regionální informa�ní strategie 
PERT  = Znázorn�ní �asového harmonogramu projektu (Programme evaluation and  
      review technique) 
CRM  = metoda kritické cesty (Critical path method) 
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NKP  = Náhodný kontrolní pokus 
GIA  = Posouzení dopad� na rovnost muž� a žen (Gender Impact Assessment) 
ALMP = Aktivní politiky na trhu práce (Active Labour Market Policies) 
CIP = Program na podporu konkurenceschopnosti a inovací (Programme for  

   Competitiveness and Innovation) 
EK   = Evropská Komise 
MAP   = Víceletý Program na podporu firem a podnikání (Multiannual Programme for  

      Enterprise and Entrepreneurship) 
MSP  = Malé a st�ední podniky 
ICT  = Informa�ní a komunika�ní technologie (Information and Communication  

   Technologies) 
EIF  = Evropský investi�ní fond (European Investment Fund) 
NNO  = Nevládní neziskové organizace 
SF  = Strukturální fondy 
WWF  = Sv�tový fond na ochranu divoké p�írody (World Wildlife Fund) 
ERDF  = Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund) 
ESF  = Evropský sociální fond (European Social Fund) 
EAGGF=Evropský zem�d�lský �ídící a garan�ní fond (European Agriculture Guarantie  

   and Guidenance Fund) 
FIFG  = Finan�ní nástroj pro podporu rybolovu, Financial Instrument for Fisheries  

   Guidance 
OP  = Opera�ní programy 
NCATE= Národní rada pro akreditaci u�itelského vzd�lávání (National Council for  

 Accreditation of Teacher Education) 
ISPA  = Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
CBA  = Analýza náklad� a výnos� (Cost Benefit Analysis) 
CEA  = Analýza náklad� a ú�ink� (Cost Efectiveness Analysis) 
ENPV  = Ekonomická �istá sou�asná hodnota (Economic Net Present Value) 
NPV  = �istá sou�asná hodnota (Net Present Value) 
 

 


