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C01 - TECHNIKY A  NÁSTROJE 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Úvod 
 
Tyto dopl�ující texty k Metodické pr�íru�ce  popisují široký rozsah metod a technik, které se 
používají p�i evaluaci socio-ekonomického vývoje. Nástroje jsou uplat�ovány v rámci r�zných 
fází evalua�ního procesu. N�které techniky ovšem mohou být aplikovány v n�kolika fázích. 
 
Výb�r metod a technik 
Výb�r metod a technik vychází z evalua�ního plánu nebo formy �ešení. Metody a techniky 
jsou vybírány podle toho, jak jsou vhodné k zodpov�zení evalua�ních otázek.  
 
Jak uvádí PR�VODCE, výb�r metod a technik závisí na:  
 

- Typu socioekonomické intervence;  
- Evalua�ním cíli – odpov�dnosti, zlepšení managementu, vysv�tlení procesu atd.;  
- Fázi cyklu programu/politiky – budoucí/zp�tná analýza;  
- Fázi evalua�ního procesu – plánování/strukturování dat, získávání dat, analýza dat, 

generování posudk� a záv�r�. 
 
Výb�r metod a technik závisí také na rozsahu evaluace, po�ínaje celkovou evaluací 
multisektorálního programu a kon�e hloubkovou studii konkrétního evalua�ního problému.  
 
Níže je uveden seznam jednotlivých technik a metod podle fáze evalua�ního procesu, ve 
které jsou nej�ast�ji využívány. K�ížky v tabulce ozna�ují okolnosti, za kterých jsou popsané 
metody a techniky použity vzhledem k za�len�ní do jedné ze �ty� fází evalua�ního procesu, 
budoucí a zp�tné analýze a celkové a hloubkové analýze.  
 
Popis technik poskytuje uživatel�m návod, jak mohou být aplikovány a jaké jsou p�i aplikaci 
hlavní kroky implementace. Je ale t�eba zd�raznit, že n�které techniky jsou dlouhodobé  
a založené na zkušenostech a literatu�e, což zde není pln� zachyceno. Hlavním cílem 
prezentací je ukázat, jak mohou techniky p�isp�t k evaluaci socioekonomického vývoje. 
Uživatel�m se doporu�uje studium p�íklad� a referencí d�íve, než použijí techniky poprvé, 
a�koliv informace podané zde by m�ly být dostate�né  pro pochopení  základ� evaluace  
a situací vhodných k aplikací t�chto technik. 
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    Budoucí (ex ante)  Zp�tná (mid term, ex post) 
                   
    Celková  Hloubková  Celková  Hloubková 
                   
  Design  Zís-

ká-
vání 
dat 

Ana-
lýza 
dat 

Posu
dky 

 Zís-
ká-
vání 
dat 

Ana-
lýza 
dat 

Po-
sud-
ky 

 Zís-
ká-
vání 
dat 

Ana-
lýza 
dat 

Po-
sudky 

 Zís-
ká-
vání 
dat 

Ana-
lýza 
dat 

Po-
sudky 

Konzultace se 
zainteresovanými 
subjekty 

 X  X    X    X    X   

Posouzení honotitelnosti  X                 
Logické modely  X   X        X    X  
Mapování koncepcí nebo 
otázek 

 X                 

Místní evaluace            X X   X X  
Sociální pr�zkumy    X    X    X    X   
Pr�zkumy p�íjemc�            X    X   
Individuální  pohovory se 
zainteresovanými 
subjekty 

   X    X    X    X   

Evaluace priorit      X    X         
Focus Groups    X X   X X   X X   X X  
P�ípadové studie    X X       X X   X X  
Participa�ní p�ístupy a 
metody 

 X    X    X        X 

Formativní/ rozvojová 
evaluace 

 X   X X   X X         

Využití dat ze 
sekundárních zdroj� 

   X        X       

Využití administrativních 
dat 

   X        X       

Techniky pozorování                X X  
Analýza vstup� a výstup�     X        X      
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Ekonometrické modely     X        X      
Regresní analýza                 X  
Experimentalní a 
kvaziexperimentalní 
p�ístupy 

               X X  

Pr�zkum Delphi         X X         
SWOT analýza  X            X     
Analýza náklad� a 
výnos� 

         X      X   

Benchmarking              X  X  X 
Analýza nákladové 
efektivnosti 

        X X        X 

Posouzení ekonomického 
dopadu 

         X    X    X 

Posouzení dopadu na 
rovnost muž� a žen 

         X    X    X 

Posouzení vlivu zám�r� 
na ŽP (EIA) 

         X    X    X 

Posouzení vlivu koncepcí 
na ŽP (SEA) 

    X X   X X         

Multikriteriální analýza      X    X    X     
Panely expert�     X X   X X   X X   X X 
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C02 - MAPOVÁNÍ KONCEPT� A ZÁM�R� 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
  
Návrh a plánování evalua�ní metodologie �asto za�íná tzv. mapováním klí�ových koncept�  
a zám�r�. K  mapování mohou sloužit r�zné metody jako použití obrázk�, koncep�ních map, 
nebo koncep�ních myšlenkových sítí. 
 
Koncep�ní mapování dopad� definuje bu� vlivy, které mají být hodnoceny, anebo p�i�azené 
indikátory, jestliže se jedná o více cíl� �i tyto cíle ješt� nebyly pevn� stanoveny. M�že to být 
velmi užite�né zejména v p�ípadech, kdy definovaný soubor cíl� postrádá up�esn�ní. Nástroj je 
vhodný k evaluaci, do které se zapojuje více partner�, jelikož je založena na sb�ru 
individuálních názor� ve snaze o dosažení konsenzu mezi partnery. 
 
Zdroje informací o technice mapování mohou být r�zné, nap�. dokumentace politik, historické 
záznamy, p�edchozí výzkum/evaluace, rámcové studie, interview, brífinky, atd. 
 
Technika zahrnuje strukturovaný proces a lze ji aplikovat na jednotlivcích, zainteresovaných 
subjektech pracujících ve skupinách  nebo prost�ednictvím statistické (vícerozm�rné) metody p�i 
shromážd�ní názor� r�zných stran. 
 
Koncep�ní mapování jako techniku vypracoval  Trochim a spol. jako strategický plánovací 
nástroj a také je možné ji využít p�i analýzách trhu a situací ohledn� vývoje produkt� v pr�myslu. 
 
Ú�el techniky 
 
Mapování koncept� a zám�r� slouží p�i formulování výzkumných dotaz�. Vzhledem k tomu, že 
umož�uje pracovat se skupinami, je to také vhodný nástroj pro za�le�ování zájmových skupin 
do p�ípravy evaluace. D�ležitým poznatkem je, že pokud se technika správn� aplikuje, jsou 
v diskusi zachyceny všechny názory. Je to tedy zárove� i technika, která umož�uje zpracovat 
komplexní pohledy a p�ispívá k rozvíjení konsensu ve skupinách. 
 
Jesliže se metoda aplikuje na evaluaci socioekonomického rozvoje, je obvyklým krokem nastavit 
hlavní parametry, na které by se hodnocení m�lo nebo mohlo soust�edit. Hlavním cílem je se 
ujistit, že evaluace bude jednotná ve svém designu. Také je nutno zabezpe�it, aby plán 
evaluace nezahrnoval v úvahu aspekty, které jsou irelevantní v oblasti politiky, programu 
nebo tématu. Výsledné mapy mohou být posléze také užity jako ´m��ítko´ nap�í� evaluací, 
jestliže je hodnocení vedeno správným sm�rem. Pokud se mapování zam��uje na výstupy  
a dopady program�, potom má proces d�ležitou funkci p�i identifikaci programových indikátor�. 
Metoda rovn�ž vytvá�í základ pro strukturování evalua�ních report�, protože t�ídí a klasifikuje 
všechny relevantní témata. 
 
Pokud je koncep�ní mapování zam��eno na dopady, které jsou d�sledkem ve�ejné intervence, 
výsledný obrázek m�že být navržen tak, aby vzal v úvahu zájmy všech protagonist� (skrze 
objasn�ní/hodnocení). Systematická povaha p�ístupu pomáhá zam��it se na práci a p�i aplikaci 
ve  skupinách lze dosáhnout k eliminace  zbyte�ných odchylek a zd�raznit podobnosti nebo 
rozdílnosti mezi dopady. Je možné provést spole�nou reflexi ve velkých heterogenních 
skupinách (do 200 lidí), strukturovat a ohodnotit hlavní dopady o�ekávané od intervence.  
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Situace vhodné pro aplikaci 
 
Koncep�ní mapování je relevantní u všech situací, když se evaluace plánuje, protože umož�uje 
efektivn�ji rozd�lit zdroje evalua�ního plánu, a tak uleh�it participaci zainteresovaných subjekt�.  
 
Technika je vhodná pro r�zné fáze:  

- V kontextu ex ante k ur�ení hlavních cíl� a priorit;  
- V kontextu ex post p�i mapování dopad�, kde se používá kv�li sestavení referen�ního 

systému evaluace (kritéria efektivity a indikátory dopadu). 
 
Tato technika je relevantní, pokud se o�ekává zlepšení dosahu programu v oblasti partnerství 
zahrnujícího n�kolik institucí d�ležitých pro rozhodování/financování, jelikož poskytuje spole�ný 
evalua�ní referen�ní systém navzdory rozdíl�m v cílech, které mohou existovat mezi partnery. 
Je také užite�ná v p�ípad� omezené srozumitelnosti, p�esnosti v programových cílech, 
o�ekávaných dopadech a v p�ípad� nedostatku p�eddefinovaných indikátor� dopadu. Jelikož je 
její implementace relativn� t�žkopádná, doporu�uje se omezit použití mapování dopad� na 
komplexní programy s mnoha o�ekávanými dopady. 
 
Technika koncep�ního mapování je velmi užite�ná v p�ípadech, kdy hodnocený program 
zasahuje do více sektor�. Na p�íkladech v ráme�ku 1 je popsán program, který poskytuje 
významnou podporu region�m zaostávajícím ve svém vývoji. Program financoval základní 
infrastrukturu a také pomoc firmám. Nastavené cíle byly po�etné, ale ne vždy p�esné. Jedna 
z otázek zodpov�zených týmem odpov�dným za st�edn�dobé evaluace byla následující: 
"Rozvíjí se regionální ekonomický kontext tak, aby byly cíle napln�ny?" Evaluace umožnila 
zjistit, jestli se regionální ekonomické problémy zlepšovaly nebo zhoršovaly. Na tomto p�íkladu 
bylo mapování dopad� použito k "objasn�ní a ohodnocení vliv�, které mají být hodnoceny" 
(srovnání dat p�ed a po m�lo objasnit, jestli v tomto sm�ru existuje n�jaký zajímavý vývoj). 
 

Ráme�ek 1: St�edn�dobá evaluace regionálního programu ve Špan�lsku 
Objasn�ní o�ekávaných dopad� Opera�ního programu ERDF 1994-99 v Generalitat de Valencia. 
Koncep�ní mapování dopad� použité ve st�edn�dobé evaluaci OP ERDF 1994-99 v Generalitat de Valencia m�lo 
dva cíle:  
   - Objasn�ní specifických a globálních dopad� programu ve snaze ur�it kritéria pro posouzení efektivity intervencí 
pro st�edn�dobou evaluaci;  
   - Návrh st�edn�dobých a globálních indikátor� dopad� ve snaze doplnit balík programových indikátor�. 
Evaluace se odehrála s pomocí manažer� jednotlivých programových opat�ení a �ídících orgán� celého programu 
ve dvou fázích  - nejd�íve se zam��ila na st�edn�dobé dopady  a poté na dopady  globální. 
Ú�edníci Generalitatu, dohlížející na implementaci opat�ení v rámci programu, byli rozd�leni do t�í skupin podle typu 
intervence (p�ímá podpora firmám, nep�ímá podpora firmám, infrastruktura). Posléze se uskute�nily t�í série setkání, 
na konci kterých každá ze skupin ur�ila specifická evalua�ní kritéria pro �innosti v oblasti zvažované intervence. 
Stejné skupiny potom ur�ily st�edn�dobé indikátory dopad�, které považovaly za nejvhodn�jší p�i poskytování 
informací  podle ur�ených specifických evalua�ních kritérií. Ve druhé fázi stejným zp�sobem nastavily tentokrát 
globální evalua�ní kritéria pro program �ídící orgány celého programu (zástupci Evropské komise, centrální 
špan�lské administrativy a regionálních institucí). Vycházely p�itom z výsledk� práce skupin a proces zakon�ily 
výb�rem odpovídajících indikátor� globálních dopad� programu. 
Zdroj: Programme MEANS 1996 - Instituto Valenciano de Investigationes Economicas, “Projet pilote de cartographie 
conceptuelle des impacts” 
MEANS Collection, 1999, Volume 3 
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Mapa dopad� je užite�ná p�i p�íprav� st�edn�dobé programové evaluace. To umož�uje 
systematicky set�ídit a nastavit skupiny dopad�, které procházejí skrze n�kolik opat�ení  
a následn� vytvo�it relevantní kritéria pro celkovou evaluaci programu. Celý postup m�žeme 
rozd�lit do dvou fází, jako v p�ípad� Valencie, který je shrnut v následujícím ráme�ku 2. 
 

Ráme�ek 2: Proces partnerství p�i mapování dopad� 

Operáto�i

Skupina A Skupina B Skupina C

Mapa
specifických
dopad� A

Skupina
manažer�

Mapa
Globálních dopad�

FÁZE 1

FÁZE 2

Mapa
specifických

dopad� B

Mapa
specifických
dopad� C

Operáto�i Operáto�i

 
ZDROJ: MEANS Collection, 1999, Volume 3 

 
Hlavní kroky 
 
Prvním krokem koncep�ního mapování je obvykle identifikace zainteresovaných subjekt�, které 
budou v mapování zahrnuty. O tomto procesu oby�ejn� rozhoduje hodnotitel v sou�innosti 
s osobami zabývajícími se dohledem nad evaluací.  
 
P�ed podniknutím koncep�ního nebo problémového mapování je dalším krokem zvážení toho, 
co se bude mapovat. Po�áte�ní mapování m�že vzít do úvahy �adu hledisek, jako jsou nap�. 
 

• Ambice 
• Lidé 
• Geografie 
• Téma/obsah 
• Integrace/fragmentace 
• Politiky/cyklus politik 
• Trendy a trajektorie 
• Náklady 

 
N�které klí�ové problémy ve vztahu ke každému z uvedených veli�in jsou uvedeny v ráme�ku 3.  
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Ráme�ek 3: Co mapovat?  
Ambice 
Po�áte�ní mapování m�že otestovat ambice cíl� politiky. Jde o zjišt�ní, jak cíle politiky formují rozsah výstup�, 
eliminují problémy nebo symptomy vycházející z nedostate�né praxe  nebo radikáln� m�ní strukturu zkoumané 
oblasti. 
Lidé 
Jaké jsou rysy populace a lidé, kte�í jsou ovlivn�ni zkoumanou politikou? Mapování informací v této kategorii 
umož�uje zjiš�ovat rozdílnosti populace za ú�elem vytvo�ení odpovídajícího evalua�ního nástroje. 
Zem�pis 
Pod geografickým faktorem se skrývá mapování informací v kategoriích jako je evropská, národní, regionální, 
subregionální nebo místní podskupina. Prostorové mapování umož�uje také identifikaci dalších prvk� z pohledu 
charakteristik jako m�stské území, venkov, velkom�sto, malé m�sto, vesnice, statek, komunita nebo sousedství. 
Téma/obsah 
Oblasti politiky jsou z�ídka kdy bez dalšího propojení a po�áte�ní mapování proto m�že pomoci nadefinovat rámec 
témat, která mají být zahrnuta. Výsledek takového mapování m�že zvýraznit nejen hranice a p�ekryv území, do 
kterých politika zasahuje, ale také to, co v obsahu není explicitn� zahrnuto. 
Integrace/fragmentace 

- Uvnit� politik: Mapování m�že vzít v úvahu celou politiku a/nebo programovou oblast, nebo se m�že 
soust�edit jen na jeden projekt nebo soubor projekt�. Je zajímavé testovat soudržnost programu. Nap�. 
v p�ípad� D�tského fondu (národní politika a program Velké Británie, které implementují projekty na zlepšení 
situace 5-13iletých d�tí a jejich rodi��) by bylo zajímavé mapovat soudržnost politik, programu a projekt�. 
Nejhorším p�ípadem je, když program není nic jiného než rozt�íšt�ný seznam projekt�, a naopak nejlepším 
scéná�em je, když program celkov� disponuje souvislým výb�rem navzájem se dopl�ujících projekt�, které 
usm�r�ují a podporují celkové cíle politiky. 

- Mezi politikami: Po�áte�ní mapa m�že také prozkoumávat vzájemnou závislost mezi oblastmi politiky jako 
nap�íklad rozsah propojení mezi D�tským fondem jako primární politikou a programy Jistý Start (Sure Start) 
nebo Spojení (Connexions) – všechno hlavní britské politiky a programy zam��ené na d�ti a mladé lidi. 

Cyklus politik 
Mapování procesu politiky by m�lo být podniknuto na základ� ur�ité koncepce – cyklu politiky. Výstupem je mapa, 
která identifikuje hlavní ohniska evaluace nap�.: 

- Zkoumaný problém.  Jak je po�áte�ní problém prezentován a jak je mu porozum�no – co problém zp�sobilo 
a tudíž jaké jsou výzvy k �ešení? 

- Cíle a zám�ry. Jaké cíle a zám�ry byly nastaveny a jak jsou koncep�n� zpracovány? Je zde hierarchie cíl�? 
Jsou koherentní? Jsou m��itelné? Jak snadno jsou transformovatelné do metod a aktivit? 

-  Implementace. Jaké fondy zde jsou? Kdo je odpov�dný? Jsou zde p�ekážky? Jsou zde p�íležitosti? Jak jsou 
manažersky �ízeny? 

- Monitoring a evaluace. Jsou data sbírána pravideln�? Jak jsou tato data manažersky �ízena? Jak jsou 
využita? Jaké posudky se požity k m��ení úsp�chu? Existují konkrétní kritéria? 

- Cvi�ení. P�ehled cvi�ení vzniklých z evaluace – u�ení z evaluace k informování politiky. Širší diseminace  
a sdílení cvi�ení a p�íklad� praxe. 

Trendy a trajektorie 
Zájem zabývat se zm�nami v pr�b�hu �asu a pravd�podobnými budoucími sm�ry zm�n ve vztahu k �emukoli výše 
uvedenému. Mapa by m�la p�esn� vymezit relevantní �asový úsek, minulost a budoucnost, data a p�íležitosti. 
Náklady 
Mapa by m�la identifikovat, které náklady jsou spojené s r�znými aspekty politiky, a jak tato skute�nost ovliv�uje 
strukturu evaluace, p�i�emž v úvahu by byl brán rozsah, distribuce a forma (pen�žní hotovost, naturálie, lidské 
zdroje).  
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Dalším krokem je sb�r stanovisek a návrh� od zainteresovaných subjekt� vzhledem 
k identifikovaným témat�m. Metoda obvykle zahrnuje n�jaký typ metodického cvi�ení, nap�íklad 
uplatn�ní metody focus group. 
 
Jakmile jsou stanoviska získána, je v dalším kroku d�ležité ud�lat výsledné smysluplné shrnutí  
a prezentovat jej ú�astník�m k posouzení a odsouhlasení. Mapy by m�li zobrazit vazby  
a koncepce v grafické form�. P�íklad takového obrázkového p�evedení dopad� podle klastr� je 
v ráme�ku 4. 
 

Ráme�ek 4: Klastry deskriptor� dopad� 
 

 
 
ZDROJ: MEANS Collection, 1999, Volume 3 

 
Grafické p�evedení informací od ú�astník� obvykle realizuje software na zpracování dat, který 
pak vyjad�uje vnímání socio-ekonomické reality respondent� obecn� a posléze také z nich 
plynoucí o�ekávané dopady. Aplikaci speciáln� navrženou pro objasn�ní dopad� regionálního 
rozvojového programu a k nalezení spole�ných indikátor� uvnit� partnerského rámce (viz p�íklad 
v ráme�ku 1) vyvinul program MEANS. 
 
Trochim, který je p�edním expertem techniky koncep�ního mapování,  vyvinul také nástroje pro 
t�íd�ní a hodnocení stanovisek a aplikování statistických analýz k vytvo�ení mapy. Další 
informace o tomto typu p�ístupu je poskytnuta v ráme�ku 5. 
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Ráme�ek 5: Strukturování názor� a mapování 
 

1. Každý ú�astník t�ídí svá stanoviska do balí�k� podobných/p�íbuzných problém� a ozna�í názvem každý 
z t�chto balí�k� 

2. Každý ú�astník se�adí každé ze stanovisek podle relativní d�ležitosti v stanovené škále (nap�. 1-5) 
3. Výsledný statistický balí�ek je použit pro:  

- Vícedimenzionální m��ení (každé stanovisko je bodem na map�, stanoviska seskupená ve stejném 
balí�ku vyjad�ují vzájemnou názorovou blízkost)  

- Klastrovou analýzu (skupiny stanovisek a názor� jsou slou�eny do klastr� práv� na základ� 
vícedimenzionálního m��ení) 

4. Další fází je odsouhlasení formou diskuse s ú�astníky, popis klastr� a koncepcí a interpretace výsledné 
mapy.  

 
ZDROJ: http://trochim.cornell.edu/kb/conmao.htm 

 
Silné stránky a omezení 
 
Mapování dopad� je technika sloužící ke kvalitn�jšímu hodnocení program�. Poskytuje b�žný 
referen�ní systém pro evaluaci a bere v úvahu úhel pohledu r�zných partner�. Postupn� 
implementované skupinové diskuse, které jsou sou�ástí implementace tohoto nástroje, zaru�ují 
legitimitu systému a jeho spolehlivost. 
 
P�edností tohoto p�ístupu je, že dokáže vnést po�ádek a sm�r do evalua�ních aktivit. Jedná se  
o  základní atribut koncep�ního mapování, který není nezbytn� vy�erpávající. Je navržen tak, 
aby bylo možné upravovat evalua�ní procesy za pohybu a  aby bylo možné vzít v �vahu co 
možná nejvíce relevantních parametr�. I zde existuje jasný prostor pro revize a dodatky 
v pr�b�hu evaluace. Je to nástroj, který m�že být použit pro všechny funkce v etapách návrhu  
a strukturování evaluace. 
 
Koncep�ní mapování by m�lo být provedeno co nejv�tším po�tem lidí, kte�í budou zapojeni do 
evaluace tak, aby byly zohledn�ny r�zné disciplíny a úhly pohledu. To vyžaduje porozum�ní  
i zainteresovaným subjekt�m a ur�itou úrove� organizace �inností, aby se každý zapojil. 
Požadované zdroje (i když jsou omezené) a mobilizace po�etných zainteresovaných subjekt� 
b�hem následných sch�zek jsou oprávn�né,  pouze když se evaluace týká záležitostí jako je 
t�eba investice. 
 
Jakmile je zvládnuta organizace, další kroky mohou  být zrealizovány relativn� rychle, což vede 
k povzbuzení snah všech zapojených  a posílí aktivity p�i vytvá�ení konsenzu. K výsledk�m 
potom m�že dojít b�hem n�kolika dn�. Technika je tudíž kompatibilní s evalua�ním cyklem. 
 
Skupinová dynamika vytvá�ená touto technikou dokázala, že je užite�ná pro lepší osvojení 
r�zných manažerských �inností, a vede tedy k zlepšení v implementaci programu. Mobilizací 
zainteresovaných subjekt� v p�ípravné fázi evalua�ní práce jsou usnadn�ny následné fáze 
evaluace a výsledky jsou mnohem snadn�ji p�ijatelné. 
 
Proces vytvá�ení stanovisek a popis koncepcí ú�astníky zaru�uje, že použitý jazyk  
a terminologie budou p�ístupné všem. 
 
Koncep�ní mapování nejlépe funguje v situacích, kde je velký po�et zainteresovaných subjekt� 
a široká škála pohled� a post�eh�. Tato metoda je  mén� vhodná v situacích, kde participuje 
úzký okruh subjekt� s tradi�ními pohledy. 
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Použití po�íta�ového programu navíc vhodn� podporuje dosažení dohody, a to i navzdory 
r�znorodosti po�áte�ních úhl� pohled�. 
 
Sestavení partnerství m�že být obtížné a musí být provedeno opatrn�, aby byla zajišt�na 
rovnováha mezi zainteresovanými subjekty. P�ípadný konflikt m�že vyžadovat zna�né úsilí 
k jeho odstran�ní. 
 
A�koliv technika koncipování map dopad� omezuje rizika spojená s vedoucí rolí n�kolika �len� 
skupiny, toto riziko se zachovává b�hem fází tvorby popis� a následném využívání map. 
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Klí�ové termíny 
 
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) 
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C03 - KONZULTACE SE ZAINTERESOVANÝMI SUBJEKTY 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty je jedním z nástroj� participa�ních technik a cílem 
je zapojení zainteresovaných subjekt� do tvorby politik a programové evaluace. Technika se 
používá ve specifických fázích evaluace, v�tšinou p�i identifikaci evalua�ních priorit a otázek 
na po�átku evaluace, nebo m�že být p�idána v r�zných dalších fázích evaluace.  
V pozd�jších fázích evaluace je pravd�podobné použití celé škály konzulta�ních metod.  
Tato sekce se hlavn� zabývá využitím konzultací se zainteresovanými subjekty ve 
formativních fázích evaluace. D�vody pro použití techniky p�i sb�ru informací v interim a ex 
post evaluaci jsou stejné jako pro metodu individuálních pohovor�.  
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty v jakékoli form� vyžaduje, aby evaluátor bral 
systematicky v úvahu preference, zájmy a pohledy r�zných zainteresovaných subjekt�.  Je to 
také vhodná metoda, která evaluátorovi umožní identifikovat r�zné pohledy ú�astník� na 
problém, což je také d�ležité pro d�v�ryhodnost evaluace.  Bez získání náhled� z ´první 
ruky´ od t�ch, kte�í jsou odpov�dní za plán a implementaci programu, zde vznikne propast 
p�i chápání r�zných faktor�, které ovliv�ují úsp�ch nebo neúsp�ch programu. Navíc, jelikož 
evaluace m�že být vysoce politická a n�kdy také dost kontroverzní záležitost je d�ležité, aby 
klí�oví hrá�i byli zahrnuti do procesu od po�átku. Hodnotitel m�že p�istupovat k evaluaci 
zainteresovaných subjekt� mnoha zp�soby: 
 

• formou izolovaných získávání pohled� zainteresovaných subjekt�  
• získáním pohled�  zainteresovaných subjekt� a následným formováním konsensu 
• formou kolektivního, opakovaného procesu 
• pomocí participa�ního procesu, ve kterém evaluátor buduje komunika�ní mosty mezi 

zainteresovanými subjekty a vytvá�í mezi nimi konsenzus 
 
Existuje celá �ada metod zkoumající preference a priority zainteresovaných subjekt� 
v evalua�ním plánování od specifických technik a procedur k metodám více participa�ním, 
které mají formu diskusí a dialog�. N�kolik z nich je popsáno Weissem (1998).  
 
P�íklady specifických technik, ve kterých jsou názory na v�c získávány izolovan�, zahrnují 
utiliza�ní metody více atribut� a koncep�ní mapování. První se týká spíše d�ív�jších postup�, 
kde ú�astníci klasifikovali své priority podle kriterií, které umož�ovaly kombinaci výsledk� 
získaných od více osob. Koncep�ní plánování je technika získávání tvrzení a koncepcí od 
ú�astník� a poté pomocí statistických metod sestrojení mapy kolektivních skupinových 
koncepcí. Používá se pro identifikaci cíl�, teorií, opat�ení, priorit nebo témat pro evaluaci.  
 
Techniky pokrývající formální sb�r dat, který m�že být použit opakovan�, zkoumají 
zainteresované subjekty pomocí interview nebo dotazníku. Respondenti poskytují informace 
o svých p�edstavách o programu, strategických zájmech a prioritách, typech otázek, které 
pot�ebují zodpov�d�t a také o tom, jak mohou evalua�ní zjišt�ní nejlépe ovliv�ovat vlastní 
rozhodnutí. Také mohou být požádáni, aby své odpov�di se�adili podle d�ležitosti nebo aby 
popsali d�ležitost zkoumaných situací. Poté jsou data analyzována a po jejich shrnutí jsou 
data v n�kterých p�ípadech vrácena respondent�m s požadavkem na další reakce  
a komentá�e. Takové opakované šet�ení vede k vytvo�ení seznamu problém� podle 
d�ležitosti, které jsou posléze �ešeny programem.  
 
Nezpracovaná data plynoucí z odpov�dí zainteresovaných subjekt� jsou pak zpracována do 
smysluplných záv�r� pomocí r�zných postup�. Zahrnují analýzu obsahu, vážení odpov�dí 
podle prioritizace zainteresovaných subjekt� nebo další druhy kvalitativní analýzy.   
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Specifickým itera�ním konzulta�ním postupem je metoda Delphi, která se p�i konzultacích se 
zainteresovanými subjekty provádí prost�ednictvím pošty nebo emailu. Obsah evaluace 
m�že tvo�it ´hodnotové šet�ení´ v rámci ex ante evaluace, které objas�uje rozdíly mezi 
zainteresovanými subjekty co do vnímání ak�ní teorie programu, cíl� programu a cíl� 
evaluace. 
 
Participa�ní p�ístupy v konzultacích se zainteresovanými subjekty koncentrují subjekty ke 
spole�ným osobním  diskusím a vým�n� názor� moderovaným evaluátorem. V tomto 
p�ípad� lze použít široký výb�r formy v�etn� diskusních fór, workshop� a seminá��. Klí�em 
k úsp�chu takového p�ístupu jsou dovednosti hodnotitel� pohybovat se v mezilidských 
vztazích, zjiš�ovat názory r�zných zainteresovaných subjekt� a �ídit vzájemné tenze  
a konflikty.V n�kterých p�ípadech tento p�ístup požaduje ur�itý stupe� konflikt managementu, 
obzvlášt� tam, kde jsou konfrontovány zainteresované subjekty r�zných stran, nap�íklad 
poskytovatelé a uživatelé služeb. 
 
Ráme�ek 1: Metody získávání pohled� zainteresovaných subjekt� 
Zjiš�ování názor� r�zných zainteresovaných subjekt� se provádí prost�ednictvím mnoha 
p�ístup�. Bezpochyby když se provádí evaluace, r�zným zainteresovaným subjekt�m mohou 
vyhovovat r�zné p�ístupy. Nap�íklad n�kte�í vyžadují osobní diskuzi, zatímco u jiných je 
možné provést pr�zkum po telefonu (nap�. p�íjemci programu). 
P�íklady metod: 
Individuální pohovory se zainteresovanými subjekty jako jsou nap�. strategické instituce, 
programoví manaže�i  
Individuální pohovory se zainteresovanými subjekty po telefonu nap�. s p�íjemci pomoci, 
ur�itými ú�astníky projekt�  
Ú�ast na relevantních sch�zkách nap�. setkání výboru programového monitoringu 
Ú�ast na sch�zkách �ídící skupiny aby došlo k vým�n� informací s Evalua�ní �ídící skupinou 
Tematické workshopy nap�. workshop pro projektové ú�astníky/sponzory, workshop pro 
programové hodnotitele, workshop pro p�íjemce 
Poštovní pr�zkum/dotazník pro r�zné zájmové skupiny nap�. p�íjemce, projektové sponzory  
Online pr�zkumy, kde jsou zainteresované subjekty vyzvány ke komentá��m a zp�tné vazb� 
za použití online mechanism� 
Metody pro konzultace se zainteresovanými subjekty se liší v závislosti na provád�né 
evaluaci, pohledu zainteresovaných subjekt� a samoz�ejm� na objemu zdroj� dostupných 
pro konzultace s t�mito aktéry.  
 
Ú�el techniky 
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty použitá v po�áte�ní fázi plánování evaluace je 
zam��ená na: 

� zjišt�ní preferencí subjekt� a jejich priorit, 
� identifikování zájm� a vzájemných rozdíl� v požadovaných výsledcích, které 

zainteresované subjekty od evaluace o�ekávají, a 
� nastavení souboru priorit nejlépe prost�ednictvím konsenzu. 

 
Primárním cílem je dát evaluaci správné sm�rování a ujistit se, že napl�uje o�ekávání, 
pot�eby a zájmy relevantních zainteresovaných subjekt�. Co je považováno za ‘relevantní´ 
bude z velké �ásti ur�eno cílem evaluace. To pom�že vyhnout se nesplnitelným cíl�m  
a podpo�í zainteresované subjekty p�i definování realistických cíl�.  
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty mají široké použití, pokud jsou aplikovány 
participa�n�. V takovém p�ípad� vtahují zainteresované subjekty hloub�ji do evalua�ních 
proces�, vzbuzují v nich dojem vlastnictví a zvyšují pravd�podobnosti že evalua�ní zjišt�ní 
budou využitá a že se podle nich bude postupovat.   
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Situace vhodné pro aplikaci 
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty bývá sou�ástí proces� aplikace strukturálních 
fond� a je taktéž podkladem pro jejich evaluaci. P�i jejich použití jde hlavn� o výb�r správné 
metody nebo p�ístupu a o to, jestli jde o jednorázové použití nebo se v evaluaci opakují 
vícekrát. 
 
Technika je zárove� osv�d�ená ve fázích ex ante evaluace, kde p�ispíva k objasn�ní hodnot, 
pomáhá p�i jednáních o ak�ních teoriích a nastavuje priority nezbytné k úsp�šnému vývoji 
evaluace. 
 
Hlavní kroky 
 
Identifikace zainteresovaných subjekt� 
Prvním úkolem hodnotitel� je zjistit, kte�í z mnoha zainteresovaných subjekt� jsou pro 
evaluaci d�ležití a které pot�eby a zájmy je t�eba vyslyšet. Je tedy d�ležité hned na po�átku 
s pomocí �ídícího výboru nebo jiných souvisejících mechanism� ur�it, kdo tvo�í skupinu 
zainteresovaných subjekt�, která má být kontaktována pro ú�ely evaluace. Tímto zp�sobem 
dosáhneme zapojení všech relevantních hrá�� do evaluace již v po�áte�ních fázích  
a v návaznosti na to se m�že odvíjet vlastní evalua�ní proces. Výsledný seznam 
zainteresovaných subjekt�, kte�í mají být skonzultováni, bude velmi záviset na cílech 
evaluace. Pro úplnost je pot�eba p�i�íst váhu specifickým skupinám jako jsou �lenové 
�ídících orgán� nebo tv�rci politik a program�. Evaluace, které mají silný sociální podklad   
a �eší sociální zm�ny, vyžadují mezi zainteresovanými subjekty zejména programové 
p�íjemce a zástupce ob�anské spole�nosti. Jiné cíle vyžadují jiné specifické zainteresované 
subjekty. 
 
Je obvykle jednodušší identifikovat zainteresované subjekty s jistým vlivem nebo autoritou. 
Za�len�ní programového personálu a zamýšlených p�íjemc� pak vzbuzuje otázky, koho 
zastupují a kdo je bude zastupovat. P�edpokládá se, že programoví manaže�i budou 
´reprezentovat´ zájmy p�íjemc� a kone�ných uživatel�. V p�ístupech participa�ní evaluace 
nejsou obecn� nep�ímé reprezentace tohoto druhu prot�žovány.  
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Ráme�ek 2: P�íklad konzultace se zainteresovanými subjekty ve st�edn�dobé evaluaci programu West 
Midland, Cíl 2  
Proces identifikace zainteresovaných subjekt� je jedním ze základních krok� pro získání kompletního obrázku o 
programu – jeho designu, implementaci a operacích. Nedávná evaluace programu strukturálních fond� ve West 
Midlands poskytuje užite�ný p�íklad toho, jak provád�t obsáhlé mapování zainteresovaných subjekt� a následné 
konzultace.   
Vyjma p�íjemc� program� prob�hly konzultace s více než 100 zainteresovaných subjekt�, kde se zaznamenaly 
jejich pohledy a názory na program a jeho provád�ní. Skupiny zainteresovaných subjekt� tvo�iliy tyto instituce a 
osoby: 
 Vládní ú�ad vo West Midlands (�ídící/smluvní orgány): 
�ídící orgán programu 
Poradci pro horizontální témata (udržitelnost životního prost�edí, inovace, rovné p�íležitosti) 
Plus další ú�astníci zahrnutí do denního p�sobení programu 
Ostatní:  
P�edsedové prioritních pracovních skupin (skupiny vedené �editeli Regionálních rozvojových agentur, které 
pracují podle priorit jednotného programového dokumentu: skupina zabývající se dynamickým obchodem, 
skupina zabývající se podmínkami pro ekonomický r�st, skupina zabývající se regenerací komunit) 
�lenové subregionalních skupin (skupiny vedené reprezentanty místních orgán�)  
Zástupci programového monitorovacího výboru z r�zných organizací  
Ú�astníci projektu: 
Místní orgány  
Dobrovolnické organizace 
Další vzd�lávací instituce 
Instituce vyššího vzd�lávání 
Regionální rozvojové agentury pro West Midlands  
Obchodní instituce  
Regionální asociace místní vlády 
 
P�íjemci.: 
Jedinci získávající podporu nap�. malé a st�ední podniky, �lenové komunity   
 
Zdroj: GHK Consulting Ltd. (2003) Mid Term Evaluation of West Midlands Objective 2 Programme 

 
Strukturování konzultací se zainteresovanými subjekty  
V další fázi se hodnotitelé musí rozhodnout, která konzulta�ní technika je vhodná k té které 
konkrétní situaci a vzít v úvahu také vlastní osobní schopnosti a hodnoty. Tam, kde je více 
zainteresovaných subjekt� na r�zných vládních úrovních, je nejlepším zp�sobem, jak získat 
názory a preference zainteresovaných subjekt� a ur�it jejich priority více technický p�ístup. 
Evidentní nesouhlas, nebo dokonce konflikt mezi subjekty, který jasn� ovlivní �ízení 
evaluace, bude vyžadovat více participa�ní, dialogovou formu diskuse.   
 
P�i vybírání pat�i�né techniky nebo p�ístupu musí mít evaluátor jasno o: 

� hlavním cíli evaluace, jak s tím souvisí konzultace se zainteresovanými subjekty a na 
co bude informace použita.  

� zp�sobu p�ekonání siln� rozdílných názor�, nebo náro�ných evalua�ních cíl�  
a zám�r�, ale taká zdali má dostatek interpersonálních dovedností �ídit participa�ní 
aktivity integrujícím zp�sobem v�etn� odhodlání dosp�t ke konsenzu, 

� �ase a rozpo�tu na evaluaci,  
� po�tu zainteresovaných subjekt�, které je t�eba zapojit do procesu a o nákladech 

(v�etn� �asu požadovaného po zainteresovaných subjektech) a 
� výb�ru techniky, nástroji nebo sad� nástroj� relevantních na té které úrovni evaluace.  
 

Analýza dat 
Tento krok zahrnuje zpracování dat (kde byly takové techniky použity) nebo zp�tnou vazbu 
od zainteresovaných subjekt� a ú�astník� a za�len�ní výsledk� do evalua�ního plánu  
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a implementa�ního procesu. Požadovaným výstupem z analytické fáze je p�íprava pro 
následná více participa�ní fóra nebo p�epracování evalua�ních priorit a otázek, které mají být 
zodpov�zeny v dalších fázích evaluace. 
 
Nastavení mechanismu pro další konzultace 
Jestliže je zám�rem provád�t konzultace se zainteresovanými subjekty v pr�b�hu celého 
evalua�ního procesu, bude muset hodnotitel ur�it, jaké metody nebo mechanismy použije. 
B�žn� používané metody zahrnují seminá�e nebo workshopy umož�ující periodickou 
zp�tnou vazbu a diskuzi, takže p�ispívají k celkovému zlepšení práce a výkon�. Další 
p�ístupy, které se v souvislosti se zainteresovanými subjekty využívají, spo�ívají v za�len�ní 
klí�ových zainteresovaných subjekt� p�ímo do evalua�ního týmu, sestavení panelu 
zainteresovaných subjekt� pro pravidelné konzultace, nebo složení poradního výboru 
z t�chto subjekt�.  
 
Silné stránky a omezení 
 
Silné stránky techniky souvisí s její strukturovaným p�ístupem, který zabezpe�uje, že 
evaluace napl�uje pot�eby t�ch, kte�í se evaluace a programu ú�astnili nebo do n�j n��ím 
p�isp�li. Konzultace se zainteresovanými subjekty ponechává kontrolu v rukou hodnotitel�, 
takže se v procesu zachovává profesionalita práce. Zárove� se také zainteresované subjekty 
seznamují s evaluací evaluaci a mohou být solidární k evalua�ním postup�m a výb�ru 
metodologie. Pokud se evaluace provácí participa�ním zp�sobem, p�ináší to prosp�ch ve 
form� zvýšené relevance a napomáhá integrovat do evalua�ních cíl� a otázek také 
hromadné ale �asto jen okrajové názory slabších aktér�. Proces participace jim �asto nabízí 
lepší porozum�ní programu a jeho hlubší poznání.  
 
Konzultace zainteresovaných subjekt� je �asto vnímána jako p�ímý proces zjiš�ování 
informací. Toto není p�ípad evropských strukturálních fond�. V tomto p�ípad� z d�vodu 
mnohovrstevných systém� s mnoha zainteresovanými subjekty vyvolává jisté nap�tí mezi 
centrálními orgány a místními aktéry. R�zné pot�eby, zájmy a perspektivy není lehké slou�it, 
a tak hodnotitel musí ke konzultacím p�istupovat spíše jako k �ízení nap�tí a konflikt� než 
jako ke hledání �ist� technického �ešení.  
 
�ím více zainteresovaných subjekt� evaluace zahrnuje, tím složit�jší bude proces 
konzultace �ídit. Proto je vhodné omezit, kolik subjekt� m�že být ve skute�nosti do procesu 
zahrnuto.  
 
Konzultace zainteresovaných subjekt� �asto chybují v  tom, že nebere v potaz opravdové 
rozdíly v pozicích, úrovni autority a zájmu ú�astnit se evaluací, které mezi zainteresovanými 
subjekty existují. Tyto rozdíly nevyhnuteln� ovliv�ují to, jak jednotliví lidé reagují. P�ekonání 
rozdíl� v úrovni znalostí nap�í� r�znými skupinami zainteresovaných subjekt� není snadné  
a mnoho evaluací se prost� vyhýbá �ešení tohoto problému. P�ístupy, které se snaží rozdíly 
omezit, po�ítají se školením ú�astník� o základech evaluace, s konzultacemi se 
zainteresovanými subjekty skrze práci v malých skupinách, které  jsou složeny z r�zných 
ú�astník� bez ohledu na jejich pozice, nebo hledáním zp�sob� získávání vstup� od skupin 
jako jsou p�íjemci jako odd�lené aktivity. 
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C04 - POSOUZENÍ ZHODNOTITELNOSTI 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Posouzení zhodnotitelnosti' je technika, která p�edchází samotné hodnocení, a která 
posuzuje zda program nebo metody mohou být v�bec hodnoceny a identifikuje možné 
p�ekážky ovliv�ující efektivnost a užite�nost hodnocení. K dosažení tohoto cíle je nezbytný 
p�ehled programové soudržnosti a logiky programu nebo up�esn�ní dostupnosti dat. D�ležité 
je také odhadnout míru, do které jsou manaže�i nebo zainteresované subjekty ochotni 
používat záv�ry plynoucí z hodnocení z pohledu zájm� a na�asování evaluací vzhledem  
k budoucí situaci program� nebo rozhodovacích proces�. Krom� využívání této techniky jako 
pomoc hodnotitel�m, byla technika 'Posouzení zhodnotitelnosti' ozna�ena jako užite�ná 
metoda pro tv�rce politik, programové manažery a další zainteresované subjekty nebo 
partnery. V�asné hodnocení m�že napomoci k ujasn�ní logiky programu a vede k jeho 
dolad�ní �i zlepšení na samém jeho po�átku. 
 
Mezi klí�ové otázky pro hodnotitele zejména pat�í: jak program, metody nebo projekty budou 
hodnoceny; jaké metody hodnocení budou používány, a vymezení ú�el� manažery  
a zainteresovanými subjekty. Na základ� t�chto okruh� otázek byl vypracován postup, který 
by m�l sloužit jako asistentská pomoc tv�rc�m politik a programovým manažer�m. 
Nejpropracovan�jší zp�sob použití techniky 'Posouzení zhodnotitelnosti' byl aplikován 
týmem lidí pracující od sedmdesátých let v Urban Institute ve Spojených státech amerických, 
i když byl tento zp�sob pozd�ji dopln�n a dále propracován. P�edevším byl tvarován díky 
myšlenkám managementu zam��eným na výzkum využití evaluací. 
 
Ú�el techniky 
 
Obecným zám�rem posouzení zhodnotitelnosti je rozhodnout zda se hodnocení vyplatí  
v kontextu užitk�, následk� a náklad�. Náro�n�jším cílem je rozhodnout zda program není 
nutné modifikovat, zda by m�l pokra�ovat �i být zastaven. Další specifické zám�ry jsou: 
 

� jasn� nastavit interven�ní logiku tj. p�edpoklady, zamýšlené mechanismy  
a p�edpokládané výstupy programu; 

� posoudit do jaké míry jsou strategie, zdroje a implementa�ní mechanismy  
v souvislosti s nastavením interven�ní logiky vhodné; 

� posoudit do jaké míry program sm��uje k vyty�eným cíl�m nebo nastaveným 
prioritám; 

� posoudit charakter p�ístupu k d�ležitým informacím v�etn� primárních a druhotných 
zdroj� informací a ochoty a spolupráce subjekt� dat; 

� asistovat �ídícím orgán�m program� a tv�rc�m politik p�i zdokonalování všeobecné 
programové soudržnosti a p�edevším interven�ní logiky; 

� ujasnit si používání hodnocení a zvlášt� jejich záv�r� v�etn� dalších výstup�  
a procesních následk� s zainteresovanými subjekty a partnery; 

� posoudit jak dalece vede hodnocení k vylepšování pr�b�hu programu v souvislosti  
s vynaloženými náklady a vynaloženým úsilím v rámci hodnocení. 

 
Je d�ležité poznamenat, že v n�kterých p�ípadech je  hodnocení vliv� bez konkrétních cíl�. 
Tyto p�ípady, kdy chybí koherentní stategie nebo klasifikace výstup� a efekt� i když 
interven�ní logika bývá základem program�, nejsou d�vodem k záv�ru, že tyto programy 
nejsou hodnotitelné.  
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Situace vhodné  pro aplikaci 
 
Posouzení zhodnotitelnosti je vhodné použít na samém po�átku programu – kdy byl program 
již naplánován, ale ješt� nedošlo k samotnému spušt�ní tohoto programu. Op�tovné 
posouzení programu, jakož i jeho silných stránek a logiky je vhodné uskute�nit op�t 
v úvodních fázích, kdy se ješt� dají slabé stránky odstranit. Podobná hodnocení by m�la být 
také naplánována na za�átek realizace program� a to i p�esto, že je pozd�ji rozhodnuto, že 
evaluacei jako takovou není t�eba ihned implementovat. Nap�íklad je rozhodnuto, že pro 
program je d�ležité pouze posouzení dopad� a tudíž není nutné podstupovat celé procesní 
nebo formativní hodnocení. Jenže již na samotném po�átku programu je vhodné odhadnout, 
jestli veškeré pot�ebné údaje pro tento pr�zkum bude pak možné získat. 
 
Hlavním p�edpokladem úsp�chu metody posouzení zhodnotitelnosti je, že zainteresované 
subjekty a zvlášt� pak �ídící orgány program� a tv�rci politik berou v úvahu výstupy  
z hodnocení a adekvátn� na n� reagují.  
 
Tuto techniku, která analyzuje míru pot�ebnosti informací pro ú�ely budoucích hodnocení 
daných program�, lze také využít k monitorování implementace a sledování pln�ní 
plánovaných aktivit (t.j. ú�elem m�že být jak p�íprava programu na budoucí hodnocení, tak  
i zlepšení samotného programu).  
 
Hlavní kroky 
 
1. Kontrola programové dokumentace. Tato aktivita odhaluje více informací o cílech 
programu, organizaci, zdrojích atd. Tato kontrola m�že také vest ke zjišt�ní nedostatk� 
programové dokumentace – d�vod k zamyšlení. 
 
2. Analýza informa�ního systému definovaného v programu (nebo v souvislosti  
s programem) a ur�ení informa�ních pot�eb.  
 
3. Pohovory s hlavními zainteresovanými subjekty. Pohovory dopl�ují analýzy dokument�  
a ujas�ují zám�ry zainteresovaných subjekt� a jejich o�ekávání. V souvislosti s t�mito 
pohovory je nutné také provést mapování a identifikovat, kdo vlastn� hlavní zainteresované 
subjekty tvo�í. Obecn� to jsou klí�oví �ídící pracovníci, tv�rci politik, zástupci 
p�edpokládaných p�íjemc� a ti, kdo jsou odpov�dni za implementaci programu.  
 
4. P�íprava analýz program� a teorie. Sou�ástí t�chto materiál� by m�l být p�edpokládaný 
mechanismus k úsp�šné implementaci nebo odhad pravd�podobných úsp�ch� v reálných 
podmínkách programu. Jako vhodné nástroje k provád�ní analýz jsou vnímány logické 
modely a programové teorie. Komplexn�jší nástroje jakou jsou “reálné” analýzy Kontextu/ 
Mechanism�/ Výstupních konfigurací. Simulace nebo modelování nebo workshopy na téma 
teorie zm�n mohou být užite�né hlavn� v souladu se zkoumáním socioekonomického 
rozvoje. 
 
5. Zp�tná vazba a kontrola výše uvedených analýz se zainteresovanými subjekty. Kontrola je 
nevyhnutelná v souvislosti s technikou posuzování zhodnotitelnosti fungující na základ� 
pot�eb a komunikace. Toto je jediná cesta, kdy nap�íklad �ídící orgány program� mohou 
vylepšit oblasti programového modelu, který byl ozna�en jako nedosta�ující nebo kdy mohou 
p�ijmout navržený model hodnocení. Zp�tná vazba však m�že zastávat v nastavení 
strukturálních fond� úpln� jinou funkci. Je také možné, že nebude nalezena ani jedna 
konzistentní teorie programu. Ve více partnerských programech mohou sou�asn� existovat 
zcela rozdílné nebo �áste�n� rozdílné koncepce, teorie a logiky, což znamená nutnost 
vyjasnit si cíle, interven�ní logiku a implementa�ní mechanism�.  
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Silné stránky a omezení  
 
Silnou stránkou této metody je, že má potenciál vedoucí ke zlepšení program� a jejich 
realizace, a že jen ty evaluace, které obsahují popsané aktivity posouzení zhodnotitelnosti, 
jsou od�vodn�né.  Silné stránky techniky jsou tedy podmín�ny následujícími skute�nostmi: 
 

- Pot�eby by m�ly být aplikovány s lehkostí. Metoda by m�la být vnímána jako rychlá, 
nenákladná a �asov� omezená intervence za�azená do funkcí managementu. 

- O�ekávání by m�la být realistická a ne p�íliš ambiciózní. K zamezení neporozum�ní 
bu� m�že sloužit cvi�ení jehož výstupem by m�lo být nabytí spolehlivosti nebo 
technika posouzení zhodnotitelnosti m�že nahradit jiná pot�ebná hodnocení. 

- Pot�eby by m�ly být aplikovány selektivn�. Ne každý program by benefitoval z tohoto 
p�ístupu a tudíž �ídící orgány program� by museli nastavit vlastní kritéria tak, aby se 
metoda vyplácela, nap�. kdy jsou partne�i otev�eni zm�nám  nebo situace, kdy existují 
pochybnosti o form� hodnocení a její implementace atd. 

 
Rezervy mohou nastat z t�chto d�vod�: 
 

� Opera�ní omezení. P�eprogramování na samém po�átku programu m�že být  
v nastavení strukturálních fond� operativn� složité. Rozhodování, schvalování  
a mechanismus �ízení by musel být p�izp�soben tak, aby poskytl další  možnosti 
kontroly a potenciálních zm�n.  

� Zájem zainteresovaných subjekt� a konsorcií. Partne�i, kte�í jsou zavázáni k ur�itým 
intervencím korespondujících s jejich zájmy a bojující za schválení programu, mohou 
být i v tomto stádiu odmítnuti. 

� P�etížení evaluace. Kdyby posouzení zhodnotitelnosti prob�hlo po evaluaci ex ante  
a p�ed mid term evaluací, vznikl by prostor pro kritiku dalšího dopl�ujícího prvku už  
i tak rozší�eného balí�ku hodnocení. Toto by mohlo být vnímáno jako p�edstavení 
dalších nežádoucích výdaj�. 

� Averze v��i riziku. Technika posouzení zhodnotitelnosti m�že napomoci k nastavení 
rámce na jehož základ� dojde k ur�itému posunu vp�ed. P�esto však nejde odstranit 
všechny pochybnosti, nep�edvídané výstupy a nové možnosti, které jsou typické pro 
sociáln� ekonomický rozvoj.  
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Klí�ové termíny 
 
Evaluability (Zhodnotitelnost) 
Logic models (Logické modely) 
Logical framework (Logický rámec) 
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C05 - LOGICKÉ MODELY 
Sourcebook II: Metody a techniky 
  
Popis techniky 
 
Logické modely 
Logické modely jsou sou�ástí velké skupiny evalua�ních postup�, jejichž cílem je popsat teorii 
program�. Dalším �lenem této skupiny jsou “teorie zm�n” a realistické evaluace. Chen (1990) 
popisuje programovou teorii jako “specifikaci toho co musí být ud�láno, aby bylo dosaženo 
požadovaných cíl�, jaké další d�ležité dopady mohou být o�ekávány a jak tyto cíle a dopady 
mohou být dosaženy”.  Chen rozlišuje mezi dv�mi fázemi teorie programu; 1) normativní teorie 
nabízí zd�vodn�ní a up�esn�ní programové struktury a aktivit a 2) kauzální teorii p�edstavující 
empirickou znalost kauzálního vztahu mezi intervencí a výstupem.   
 
Tyto dv� fáze jsou reflektovány v logickém modelu, který popisuje aktivity o nichž se 
domníváme, že mohou p�inést zm�nu a p�i�azuje tyto aktivity o�ekávaným výsledk�m programu. 
Výsledky nebo �ešení jsou obecn� popisovány ve form� výstupu, výsledk� a dopad�. Owen 
(1999) nazna�uje, že klí�ové k pochopení logických model� je programová kauzalita. Události 
jsou sledem vzájemn� navazujících akcí, kde výskyt jedné akce vede nebo zap�í�iní navazující 
akci nebo událost. Tato p�edstava vychází z p�edpokladu linearity, která není konzistentní  
s komplexností programového návrhu a jeho implementací. Kauzální p�ístup je základem pro 
programové plánování bez n�hož by nebylo možné rozvíjet intervence.   
 
P�i aplikaci této techniky evaluátor sleduje odlišnou logiku oproti návrhu programu. Plánování  
a evaluace jsou dv� strany stejné mince, kauzální �et�z problém� a p�í�in je obrácený obraz 
kauzálního �et�zce cíl� a nástroj�. Role evaluátor� je p�eklenout mezery v kauzálním �et�zci  
z d�vodu vylepšení programu. 
 
Logický rámec je založen na logických modelech a nabízí praktický nástroj pro analýzu, návrh, 
�ízení a management a vylepšení program�. Následující kapitola rozvíjí základ p�ístupu  
a techniky logického rámce. 
 
Logický rámec   
Technika logického rámce spo�ívá v strukturování komponent projektu (nebo jednotného 
programu) a v analýze interních a externích logických souvislostí projektu. Výsledkem této 
techniky logického rámce je formální maticová reprezentace interního fungování projektu, 
zp�sobu verifikace dosaženého pokroku a vnit�ních a vn�jších faktor� ovliv�ující kone�nou 
úsp�šnost. P�íklad tohoto postupu je uveden v ráme�ku 1.  
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Ráme�ek 1: Logický rámec projektu �ešícího rozvoj lokálního trhu s rybami a rybolovu 
Tento p�íklad se týká projektu financovaného Evropskou unií v rámci její rozvojové pomoci. Globální cíle projektu 
jsou následující :  

• zvýšení životního standartu,  
• zajišt�ní stabiln�jšího zásobování potravinami,  
• zvýšení p�íjm� z exportu,  
• zvýšení míry zam�stnanosti, a  
• udržitelné využití p�írodních zdroj�. 

Specifický cíl projektu spo�ívá ve zvýšení p�íjmu ekonomických subjekt� ú�astnících se místního rybího trhu. Pro 
ú�ely evaluace pokroku tohoto cíle bylo užito n�kolik objektivn� verifikovatelných indikátor� jako vývoj p�íjmu  
z rybá�ské �innosti, rozložení p�íjmu mezi ekonomické ú�astníky (rybá�i, pr�mysl, p�epravní firmy, velkoprodejci atd.) 
rovné zastoupení obou pohlaví v aktivitách a rybá�ské zóny. 
Mezi faktory ovliv�ující dosažení t�chto cíl� pat�í zejména pot�eba dostate�ného množství zboží za rozumnou cenu  
i dosta�ující p�ístup k jiným službám (zdravotnictví, vzd�lání, poradenství atd.). 
O�ekávané výsledky jsou: optimální produkce, optimální zpracování ryb, dostate�ná komercializace rybolovu  
a adekvátní nadefinování místních rybolovných zón. Evaluace dosahování t�chto výsledk� spoléhá na objektivn� 
ov��itelné indikátory: velikost úlovku, po�et prodaných produkt�, doba prodeje atd. 
Mezi faktory ovliv�ující dosažení cíle pat�í zejména skute�nost, že poptávka musí být dostate�n� velká  
a korespondovat s cenami výrobc�. 
Následující aktivity jsou sou�ástí projektu: vytvo�ení rybolovného a zpracovatelského družstva (zejména s ú�astí 
žen), zajišt�ní disponibility pot�ebného vybavení, vysušování k�len a sklad�, organizace p�epravy, informace  
o poptávce a trhu, školení nových technik (zejména s ú�astí žen), zavád�ní nových balících technik, adekvátní 
informace o potenciálních rybá�ských zónách, sjednávání dohod mezi rybá�i, zavedení kontrolního mechanismu nad 
rybá�skými aktivitami atd. 
ZDROJ :  Evropská Komise - DG VIII 

 
Ú�el techniky 
 
Technika logického rámce podporuje objektivní nadefinování projektu v�etn� naformulování 
operací, implementace, monitorování a evaluace. Sou�asn� napomáhá k : 
 

• systematickému, syntetizujícímu a p�esnému popisu projektu; 
• zd�razn�ní a vyjasn�ní cíl�; 
• vyjasn�ní podp�rných p�edpoklad� projektu; 
• vyjasn�ní podmínek nezbytných pro úsp�šnou realizaci projektu; 
• identifikaci kauzálních vztah� mezi zdroji, výsledky a cíly; a 
• v pr�b�hu plánování projektu identifikaci kritérií úsp�šnosti a nástroj� verifikace 

dosaženého pokroku. 
 
Tato technika je nejefektivn�jší, pokud je p�ipravována v rámci týmové interakce a zapojení 
všech ú�astník� projektu od samého za�átku. Díky tomu se z ní stává nástroj u�ení a �ízení 
využitelný pro celý pr�b�h “životního cyklu” projektu a kontinuáln� se rozvíjí a expanduje  
v závislosti na prost�edí projektu.   
 
Logický rámec je také nástroj pro koordinaci projektu umož�ující formulování klí�ových 
okamžik� projektu nap�. vytvo�it detailní rozpo�et, alokovat zodpov�dnost, plánovat aktivity  
a vytvo�it plán monitoringu a plán probíhajících a ex post evaluací. 
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Situace vhodné pro aplikaci 
 
P�estože byla technika logického rámce zformulována p�ibližn� p�ed 30 lety v U.S.A., stává se  
preferovaným metodickým nástrojem plánování rozvojových projekt�. Tento p�ístup je v dnešní 
dob� využíván v�tšinou národních a nadnárodních organizací v�etn� Evropské unie. 
 
Její úsp�ch spo�ívá v její schopnosti popsat postupn� kauzálním a logickým zp�sobem vnit�ní 
fungování projektu v daném prost�edí. Je to práv� tato schopnost, která zp�sobila její �asté 
využití. Technika logického rámce potvrdila, že je ideální v p�ípad� jednoduchých program�, kde 
cíle a hlavní ú�astníci (od sponzor� k ú�astník�m) jsou jednozna�n� ur�eni. 
 
A�koliv tento nástroj má tendenci být využíván spíše v kontextu ex ante analýzy nebo 
monitorování. V n�kterých p�ípadech strategie programu závisí na jeho souvislosti a tudíž by 
bylo vhodn�jší využití pro ex post hodnocení p�í�in úsp�šnosti �i neúsp�šnosti programu s cílem 
posoudit, jestli intervence mohou sloužit jako p�íklad osv�d�ené praxe pro ostatní. 
 
Hlavní kroky 
 
Aplikace logického rámce na projekt vyžaduje kompletní analýzu vlastního obsahu, cíl�  
a strategií. 
 
Krok1. Analýza obsahu.  
Obsah je všeobecný rámec rozsahu projektu. Analýza obsahu p�ispívá k identifikaci problém�, 
které jsou p�edm�tem �ešení. Je nezbytné realizovat následující: 
 

• definování politického, institucionálního, sociálního a ekonomického prost�edí; 
• analýza motiv� a o�ekávání p�íjemc� a hlavních ú�astník�; 
• identifikace a ohodnocení problém� a jejich pravd�podobných p�í�in; 
• analýza jiných program� (pop�. relevantních  vládních politik), které mohou mít 

s hodnoceným programem synergické efekty (pozitivní �i negativní). 
 
Krok 2. Analýza cíl�  
Identifikace problém�, které má projekt za cíl vy�ešit, vedou k nadefinování cíl� projektu. P�i 
procesu formulování je nutné se zam��it na: 
 

• popis budoucí situace, kdy problémy budou vy�ešeny; 
• rozd�lení cíl� na celkové cíle, díl�í cíle a zám�ry. Toto rozd�lení na cíle a zám�ry není 

jen formální. Souvisí s metodologií tvorby logického rámce a zaru�uje koherenci modelu, 
proto je pot�eba definovat n�kolik hlavních cíl� a n�kolik díl�ích cíl�. Velmi vhodným 
nástrojem pro klasifikaci cíl� je tzv. „strom cíl�“; 

• vizualizaci vztah� mezi mobilizovanými zdroji a zám�ny. 
 

Krok 3. Analýza logiky projektu 
Logika projektu se obecn� skládá ze �ty� r�zných "úrovní hodnot": zdroje nebo vstup  (nap�. 
lidské, finan�ní, materiální zdroje), produkty (výstupy), hlavní cíle (specifické cíle) a zám�ry 
(obecné cíle). Tyto úrovn� jsou navzájem propojené p�edpoklady o kauzalit� (podmínka typu 
"když...pak.." ). P�i�emž první t�i úrovn� jsou interní z pohledu projektu, �tvrtá úrove� je 
vztažena k širšímu kontextu programu nebo politiky. Ty jsou velmi �asto stanoveny mimo sféru 
�ízení projektu. 
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Tudíž, vertikální logika nebo interven�ní logika by m�la objasnit zám�ry projektu. Slouží k popisu 
logického �len�ní r�zných “úrovní hodnot” i kritických podmínek ovliv�ující jejich realizaci. Tyto 
kritické podmínky, a� interní nebo externí z pohledu projektu, jsou vyjád�ením omezení 
nezbytných k p�esunu z jedné úrovn� hodnot do jiné v rámci logického rámce. Tyto p�esuny 
musí být formulovány na základ� kauzálních vztah�, které jsou vyjád�eny ve form� p�edpoklad�.  
 
Posláním horizontální logiky je identifikovat a popsat p�esn� to, co vzniká na každé ze �ty� 
“úrovní hodnot”. A to pomocí dvou koncept�: objektivn� verifikovatelných indikátor� (OVI)  
a zdroj� verifikace (ZV) t�chto indikátor�. 
 
OVI jsou zobrazením kritérií stanovujících s vysokou pravd�podobností napln�ní o�ekávaných 
výstup�. Jedná se v jistém smyslu o deklaraci zám�ru interven�ní logiky nebo hmatatelné 
vyjád�ení úsp�chu na všech �ty� úrovních: vstup�, výstup�, cíl� a zám�r�. ZV t�chto indikátor� 
jsou pospány informa�ními nástroji a zdroji nezbytných k získání dat. 
 
Vzájemný vztah prvk� logického rámce je schématicky nazna�en v ráme�ku 2.  
 

Ráme�ek  2: Základní prvky logického rámce 

Intervencní
logika

Kritické
podmínky

Zámer
Poslání programu

do nehož patrí
projekt

Cíl
Poslání projektu

Výstupy
Všechny konkrétní kroky
nebytné k dosažení

cíle

Vstupy
Všechny zdroje nezbytné

k zajištení produkce

Objektivne verifikovatelné
indikátory

Merení poklesu
sledovaných

parameru

Prvky úspešnosti
projektu z pohledu

príjemce

Indikátory využívané
k posouzení výstupu

a korelaci s plánovanými
hodnotami

Monitorované vstupy

Když…vstupy,
pak…výstupy"

Kauzální predpoklady

”Když…cíl, pak…zámer"

”Když…cíl, pak…zámer"

Predbežné podmínky
pred zahájením projektu

Zdroje
verifikace

Data mimo
projekt

Data mimo
projekt

Data z
projektu

Data z
projektu

Kauzální predpoklady

Kauzální predpoklady

 
 
Zdroj: ACDI (1981) Guide d'utilisation de la Méthode du Cadre Logique dans la gestion et 
l'évaluation des projets de coopération de l'ACDI, Toronto: ACDI. 
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Aplikování na strukturální fondy 
Výhoda tohoto nástroje pro evaluaci strukturálních fond� je jeho schopnost vyjas�ovat  
a strukturovat ve�ejné projekty a jejich zám�ry. Jeho p�ínos je ješt� posílen, pokud se ve�ejné 
projekty  týkají jednoho hlavního cíle. Technika logického rámce je v t�chto p�ípadech 
používána jako procedura analyzující celkovou konzistentnost projektu. 
 
V p�ípad� komplexních program� tento nástroj pomáhá strukturovat cíle do stromové struktury. 
Kmen je stromu zám�rem, který se v�tví do podprogram�, priorit, opat�ení a projekt�. Výhodou 
tohoto typu kompletní interpretace v krocích je její jednoduchost, ale �asto se prokáže, že je 
neefektivní pro uchopení komplexní skute�nosti. 
  
Silné stránky a omezení 
 

• Jako analytický proces pro plánování a monitoring projekt� se technika osv�d�ila v praxi 
jako strukturovaný rámec, který je vysoce oce�ován profesionály. Je to nástroj, který 
spojuje informace, objas�uje spojení mezi prost�edky a cíly a identifikuje externí omezení 
a �ešení, která mohou být použita k hlídání proti jejich vlivu. Nástroj také pomáhá ustavit 
monitorovací a kontrolní systém od plánovací fáze projektu. Navíc je také použit 
k p�esnému omezení odpov�dnosti každého ú�astníka zapojeného do implementace 
projektu. 

• Tato technika poskytuje rámec pro zkoumání logiky projektu, ale neidentifikuje lidi 
odpov�dné za projekt a to, kdo vyplní rámec. Tato technika by tedy m�la být 
implementována s ú�astí partner� zahrnutých do projektu. 

• Logický rámec je složit�jší p�i aplikaci v p�ípadech komplexních projekt� a program� 
s mnoha cíly. 

• A�koliv je tento nástroj vhodný k použití v kontextu ex ante analýz nebo monitorování, 
pro ex post evaluaci je jeho použití dopl�kem dalších, men� systematických p�ístup�, 
které se zam��ují p�ím�ji na hlavní evalua�ní otázky. 

• P�ítomnost n�kolika osob s rozhodovacími pravomocemi (n�kdy s r�znými zájmy) m�že 
svád�t ke konstrukci programu s nejasnými rysy a mechanismy. V takových p�ípadech 
m�že pouze p�ítomnost do�asných fází kolektivní reflexe a pravidelného silného 
konsenzu zabezpe�it, aby byl nástroj pln� realizován. 

• Pokud je aplikace techniky logického rámce vnímána pouze jako povinné technokratické 
cvi�ení v plánování projektu, pak bude její schopnost reflektovat vývoj stavu projektu 
b�hem jeho aplikace siln� podlomena. Toto by mohlo být škodlivé pro všechny 
dokumenty, které z n�ho vycházejí jako nap�íklad zadání pro evaluaci. 
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C06 - FORMATIVNÍ EVALUACE 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Formativní evaluace usiluje o dodání  nebo zlepšení programu nebo intervenci prov��ováním 
kvality implementace a organiza�ního kontextu, pracovník�, struktur a postup�. Tato evaluace 
se zam��uje zvlášt� na vyhodnocování nesrovnalostí mezi o�ekávanými cíli a výstupy 
programu, reálných situací, analýz silných a slabých stránek. Dále se snaží odhalovat možné 
p�ekážky, bariéry nebo neo�ekávané možnosti a snahou je také p�íprava jednodušší 
implementace programu. Formativní evaluace vnímá dynamický kontext programu a usiluje  
o zlepšení nedostatk�, které jsou sou�ástí komplexních a víceú�elových program�. 
 
Formativní evaluace v�nuje zvláštní, ale ne výhradní, pozornost dodání programu  
a interven�nímu systému. Hodnotitel formativní evaluace musí analyzovat interven�ní logiku, 
výstupy, výsledky a dopady.  
 
Sou�ástí aktivit formativní evaluace je nejen shromaž�ování dat a analýzy, které probíhají 
b�hem  celého programového cyklu, ale také zp�tná vazba ze záv�r� evaluace programu, která 
slouží k informování o probíhajících rozhodovacích procesech a aktivitách.  Zde  je d�ležitá 
efektivní strategie shromaž�ování informací,  �asto související s monitorováním dat soub�žn� 
s aktivitami evaluace. Zp�tná vazba je d�ležitá nejen kv�li harmonizaci programu, ale m�že být 
p�ínosná i pro  tv�rce politik.  
 
Hodnotitelé, kte�í �ídí formativní evaluace, pokládají rozli�né otázky a používají rozdílné metody.  
Tyto otázky, které jsou �asov� neomezené, se zam��ují na odhalení proces�, které daný 
program dotvá�ejí a vysv�tlují, jak a pro� se p�vodní model pozm�nil nebo vyhodnocují 
organiza�ní faktory,  jakou je technika ´buy in’ o jejíž rozší�ení a požadované výstupy se 
zasloužili p�íslušní odborníci. Formativní evaluace také zkoumá vztahy mezi vstupy a výstupy, 
což m�že zahrnovat formulaci a m��ení prvotních nebo krátkodobých výstup�. V�tšinou se 
jedná o p�echodné hodnoty, které p�edcházející konkrétn�jším dlouhodobým výstup�m.   
 
Technika formativního hodnocení sm��uje k metod� p�ípadových studií, a to p�edevším 
používáním kvalitativní metody pr�zkumu. N�které metody jsou preferované z d�vodu 
schopnosti zvýraznit podstatu reforem a obtížnosti organiza�ního kontextu. Metody, které lze 
použít, obsahují analýzy zainteresovaných subjekt�, koncep�ní mapování, techniku focus 
groups, nominální skupinové techniky, pozorovací techniky a analýzy vstup� a výstup�.  
Technika formativní evaluace se zam��uje na ú�innost a hospodárnost projektového �ízení a lze 
ji adresovat prost�ednictvím metod zam��ených na �ízení, jakou jsou nap�. �asový harmonogram 
projektu, PERT/CRM (Programme Evaluation and Review Technique and Critical Path Method) 
a projektový plán.  M��ení do�asných nebo krátkodobých výstup�, obsahující teorii  
o budoucích zm�nách, m�že také obsahovat sestavení jakostních nebo procesních indikátor�  
a použití základních forem jakostních m��ení. 
 
Formativní evaluace lze naplánovat a �ídit mnoha zp�soby. Nejb�žn�jší praxí  je, aby si jak 
hlavní ú�astníci programu (tv�rci politik, programoví manaže�i),  tak i osoby odpov�dné za �ízení 
programu nastavily priority související s informacemi, �ímž je umožn�na i místním ú�astník�m 
(místní �ídící orgány, místní pracovníci) a klient�m ú�ast v nespecifikovaných rolích zam��ených 
na základ� zp�tných vazeb na p�etvá�ení plán� a strategií. Nov�jší koncepce formativní 
evaluace (nap�. vzájemný katalytický model formativní evaluace navržen Chacon-Moscoso  
a spol., 2002) klade d�raz na koncepci, kde by m�ly figurovat také zainteresované subjekty. 
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Tato koncepce  usiluje o to, aby zainteresované subjekty byly v procesu evaluace vnímáni spíše 
jako spolupracovníci než pouze jako zdroje informací.  Role hodnotitel� se postupn� m�ní od 
role zabývající se shromaž�ováním dat a komunikací související s výsledky evaluace až k roli 
najímání ú�astník� do programu.  Organizáto�i napomáhají s generováním vlastních dat  
a se zp�tnou vazbou prost�ednictvím kolektivního vzd�lávacího procesu. 
 
Formativní evaluace zahrnuje mnoho odlišných úkol�:  
 

� ur�ení evalua�ních cíl�, shromaž�ování dat,  
� obohacování metologických možností,  
� tvorba hodnotových posudk� a  
� formulování záv�r� evaluace.   

 
Role, které mohou nebo by m�ly jednotlivé skupiny zainteresovaných subjekt� hrát v pr�b�hu 
formativní evaluace, musí být ur�eny tak, aby poznatky všech t�chto skupin byly p�ínosem  
k lepší realizaci programu. Hodnotitelé musí posoudit rozdílné pot�eby jednotlivých skupin 
zainteresovaných subjekt� a rozhodnout, jaký druh mechanismu zp�tné vazby je pro jednotlivé 
p�ípady vhodný. Nap�íklad �ídící orgány program� si mohou vyžádat evidenci postupu 
sm��ujícího ke stanoveným cíl�m a identifikaci problematických oblastí implementace, ve 
kterých je vyžadována intervence. Pro tento ú�el jsou efektivní formální prezentace. Pro místní 
�ídící orgány a praktické uživatele jsou užite�né takové evalua�ní záv�ry, které popisují 
organiza�ní kulturu, politiky a postupy a  zhodnocení, jak tyto záv�ry ovliv�ují jejich práci nebo 
do jaké míry se o tyto zkušenosti získané z tohoto programu. Na evaluaci pohlížejí i jako  na 
možnost vedoucí k zdokonalení poskytování informací související s rychlejším procesem 
rozhodování v prost�edí, kde poptávka po službách je stále vyšší , ale k dispozici je �ím dál tím 
mén� zdroj�. Hodnotitelé by m�li vytvo�it ur�itá fóra, která by slou�ila místní ú�astníky programu 
a p�im�la je k dialog�m o a vlastních zkušenostech  a záv�rech z hodnocení. Hodnotitel se  
v podstat� snaží vytvo�it kolektivní vzd�lávací proces, p�i n�mž si ú�astníci vym��ují názory, 
snaží se komplexn� porozum�t problému implementace daného programu, posuzují souvislosti 
mezi aktivitami, posuzují jednotlivé aktivity a zamýšlené výstupy, snaží se  ur�it oblasti, kterým je 
t�eba uzp�sobit jejich chování a myšlení.  
 
Ú�el techniky 
 
Rozsáhlé st�edn�dobé až dlouhodobé socioekonomické programy jsou v�tšinou nastaveny  
a implementovány v dynamickém kontextu, který je charakterizován nedosta�ujícími 
informacemi, �asto se m�nící strukturou metod a nastavenými cíly, neo�ekávanými podmínkami 
prost�edí a prom�nlivou cílovou skupinou uživatel�. Formativní hodnocení je strategie zabývající 
se touto oblastí. Na p�edpokladu, jak rozsáhlý program je, v�bec nezáleží, protože vždy existuje 
nutnost �ízení programu �i p�esm�rování a jeho následné vylepšování  díky kladným �i 
záporným reakcím zainteresovaných subjekt� na to, co je a co není funk�ní a jaké zm�ny je 
nutné provést. Formativní evaluace má perspektivní orientaci a je spjatá se opakujícím se 
cyklem sb�ru informací a analýz, dialog� a reakcí a utvá�ení rozhodnutí a �inností. Formativní 
evaluace souvisí s formami evalua�ního pr�zkumu, které navrhují organiza�ní vzd�lávací 
modely a procesy s d�razem na rozvoj organizace jako celku a na rozvoj �len� organizace. 
 
Formativní evaluace jsou participa�ní. Místní programoví ú�astníci zahrnutí do t�chto evaluací 
figurují jako aktivní spolupracovníci a ú�astníci hodnotícího procesu. Vedle zlepšování 
profesionálního rozvoje a organiza�ní kapacity p�ináší i pragmatické užitky. Díky t�mto 
spolupracovník�m je možné nejen vytvo�ení soubor� obsahující spolehlivé informace, ale také 
soubor� obsahujících informace aktivn� používané k vylepšování denních aktivit programu.   
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Formativní evaluace m�že napomoci k posílení horizontálních struktur a proces� díky vytvo�ení 
mechanism� zp�tných vazeb a diskusních platforem, které umož�ují sdílení zkušeností. Tím 
m�že dojít k vytvo�ení hustší sít� odborných a neformálních kontakt� mezi jednotlivými stupni 
rozhodovacího procesu prost�ednictvím vzd�lávání a intra- a inter- dialog� v organizaci. 
  
Formativní evaluace m�že p�inášet také efekty, které napomáhají k rozvíjení aktivit a zapojení 
managementu do uvažování o budoucích možnostech. Patton p�edstavil  metodu tzv.  ‘process 
use’, ve kterém popsal možnosti využití zainteresovaných subjekt� vtažených do plánování  
a implementace evaluací bez ohledu na záv�ry hodnocení a doporu�ení.  Vedlejším efektem 
formativní evaluace je vývoj a rozvoj kapacit.  
 
P�esto, že formativní evaluace kontrastuje se sumariza�ní evaluací, vymezit rozdíl mezi t�mito 
dv�mi evaluacemi lze velice t�žko. Proces formativní evaluace m�že být nedílnou sou�ástí 
sumariza�ní evaluace. Formativní evaluace m�že poskytnout prvotní výstupy, které mohou 
posloužit jako do�asné hodnoty programových efekt�. Díky zaznamenávání zm�n a souvislostí 
mezi vstupy, výstupy a výsledky lze identifikovat p�í�inný mechanismus, který poslouží jako 
podklad pro sumariza�ní evaluaci. V n�kterých p�ípadech by bylo užite�n�jší použít oba druhy 
evaluací.  
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Mnoho komentátor� by tvrdilo, že veškeré aktivity strukturálních fond� probíhají v nejistých 
podmínkách a že formativní hodnocení je žádaný komponent všech program� (Sanderson, 
2002). Formativní evaluace souvisí s programy,  jejichž cíle nebylo možné p�edem vyty�it, které 
jsou otev�eny rozli�ným interpretacím na r�zných úrovních systému a  nebo se v pr�b�hu cyklu 
programu mohou zm�nit.  Cílem mnoha nových program� EU je p�edstavit zm�ny v pokrokovém 
fungování spole�ností a v  regionech a zahájit proces kolektivního vzd�lávání. Formativní 
evaluace m�že být hnacím motorem a p�ispívat ke vzd�lávání a tvorb� poznatk�, které v rámci 
region� a sítí samy existují a  mají být chápány jako vývojový proces.  
 
Formativní evaluace nejvíce souvisí s fází ex ante a mid-term. N�které programy se neustále 
rozvíjejí a nikdy nemusí dojít k jejich ukon�ení. Aktivity formativní evaluace mohou být v pr�b�hu 
celého cyklu rozší�eny  a napomoci tak dalšímu rozvoji programu.  Evaluace post-ante n�kdy 
využívá evidenci formativní evaluace, i když její primární zam��ení je sumariza�ní.  
 
Formativní evaluace je v ideálním p�ípad� zabudována do programového designu jako 
pokra�ující aktivita, spíše než jako dopln�k konkrétní fáze. A�koliv m�že mít odlišnou formu 
v r�zných stádiích životního cyklu evaluace.  
 
Ve fázi hodnocení pot�eb v ex ante evaluaci, m�že formativní evaluace ur�ovat, kdo pot�ebuje 
program a kdo by mohl pracovat na napln�ní pot�eb.   
 
Formativní evaluace m�že být podkladem pro posuzování zhodnotitelnosti. Práce se sponzory, 
programovými manažery, personálem a ú�astníky v po�áte�ních fázích objas�ování cíl�  
a strategií, u�in�ní procesu realistickým a hodnotitelným, ustanovení kolik je konsenzu mezi cíli 
a intervencemi a kde jsou rozdíly, to všechno vytvá�í podklad pro formativní evaluaci. Posuzení 
zhodnotitelnosti se zam��uje na zlepšení proces�, které vedou ke znatelným programovým 
zm�nám a sdíleným porozum�ním, spíše než pouze jako plánované cvi�ení p�ipravující pro 
sumariza�ní evaluaci.  
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Formativní evaluace sleduje životní cyklus iniciativy p�es implementaci, zaznamenávání 
odchylek programu od cíl�, zkoumání proces� dodávání služeb, diagnostikování zp�sobu, 
jakým se �ásti programu vzájemn� propojují a podporují nebo oslabují a �ešení problém�, jen co 
se objeví. Programová implementace je v�tšinou pokra�ující adaptací na místní podmínky. 
Metody použité ke studiu implementace by také m�ly být otev�ené, objevné a schopné popisu 
vývojového procesu a programových zm�n.  
 
Hlavní kroky 
 
Krok � 1.   
Prvním krokem je získání p�íslibu klí�ových zainteresovaných subjekt� a ú�astník� programu na 
všech úrovních k formativní evaluaci jako k procesu kolektivního u�ení. To m�že mezi jiným 
vyžadovat také vyjednávání o p�ístupu a použití informací, objasn�ní rolí a vztah� a souhlas 
s tím, jaký druh informace bude relevantní tomu kterému typu zainteresovaných subjekt�.  
 
Krok �: 2.   
Zabudování evaluace do programového plánu tak, aby byla vnímána jako základní nástroj �ízení 
programu a napomohla jeho adaptaci místním podmínkám uvnit� dynamického prost�edí. Tato 
aktivita pokládá základy pro formativní evaluaci v po�áte�ních fázích odhadu pot�eb  
a posuzování zhodnotitelnosti, stejn� jako zakotvení formativní evaluace do organiza�ních 
proces� a struktur. Úsp�šná formativní evaluace závisí na po�áte�ním p�ijetí efektivní strategie 
sb�ru dat a v mnoha p�ípadech na databázi manažérských informací, která umožní 
hodnotitel�m a programovému personálu jednoduchý p�ístup k dob�e organizovaným 
programovým informacím.  
 
Krok �: 3.   
Vytvá�ení evalua�ní infrastruktury pro podporu formativní evaluace jako vzd�lávací zm�nové 
vývojové aktivity. Toto zahrnuje práci s programovým personálem na: 

� vytvo�ení kultury, která podporuje riziko, omezuje obavu z neúsp�chu a hodnotí  zp�tnou 
vazbu z chyb 

� nastavení komunika�ních kanál�, které podporují diseminaci informací a umož�ují 
�len�m organizace pou�it se od druhých p�isp�ním k novým pohled�m a sdíleným 
porozum�ním 

� vytvo�ení nových p�íležitostí pro sdílené u�ení a vytvá�ení znalostí 
� modifikaci systém� a struktur, které brání organiza�nímu u�ení 

 
Krok �: 4.   
�tvrtý krok se týká zjišt�ní o rozhodovacím cyklu, r�zných zainteresovaných subjektech a jejich 
pot�ebách a zájmech. Tyto aktivity m�žou zahrnovat tv�rce politik a program� na centrální 
úrovni, místní programové manažery a opera�ní personál. Každá skupina subjekt� definuje 
svoje evalua�ní otázky formuluje svoje preference ohledn� zp�sobu prezentace a komunikace 
záv�r�. Tam, kde je nedostatek pat�i�ných mechanism� nebo p�íležitostí pro zp�tnou vazbu, 
hodnotitel nastaví strukturovaný zp�sob, jak získat od zainteresovaných subjekt� požadovanou 
zp�tnou vazbu. 
 
 
Krok �: 5.   
Formativní evaluace zahrnuje opakující se cyklus sb�ru dat a analýz. Výb�r metod je ur�en 
širokým dotazováním a metodickými preferencemi r�zných zainteresovaných subjekt�. V�tšina 
formativních evaluací používá celou škálu metod. Tam, kde se pro formativní evaluaci používá 



��������	
���������
 

 - 288 - 

participa�ní p�ístup, budou metody pravd�podobn� zahrnovat ty, kte�í živí a podporují interakci, 
dialog, u�ení a aktivitu.  
 
Krok �: 6.   
Existují r�zné pohledy na to, zda odpov�dnost hodnotitele kon�í u zjišt�ní zp�tné vazby  
a podpory vzd�lávacích proces� mezi ú�astníky programu, nebo zda jeho role pokra�uje 
v jiných aktivitách. Tam, kde je evaluátor externí vzhledem k organizaci, bude jeho role v tomto 
sm�ru pravd�podobn� omezena. Formativní evaluáto�i ale mohou pracovat intern�, zvlášt� tam, 
kde je preferovaný model formativní evaluace ovliv�ován vzd�lávacími koncepty a praxí 
organizace. Za t�chto okolností bude pravd�podobn� formativní cyklus evaluace obsahovat 
sdílenou odpov�dnost za implementaci ak�ního plánu a monitorování jeho pokroku. 
 
Silné stránky a omezení 
 
Formativní evaluace poskytuje bohatý obraz celého programu. Je zdrojem hodnotného u�ení 
nejen pro sou�asný program, ale také pro budoucí programy. 
 
Formativní evaluace je výhodn� dopl�ková pro celkovou sumariza�ní evaluaci a je d�ležitá pro 
pochopení úsp�ch� nebo neúsp�ch� programu a jaké celkové faktory zde pracují. Mnoho 
program� je �asto postiženo nesouladem mezi formální programovou teorií a tím, co je  ve 
skute�nosti implementováno. Formativní evaluace m�že pomoci ur�it,  zda teorie stojící za 
programem je vadná, nebo jestli implementace neusp�la kv�li ur�itým dodate�ným p�í�inám. 
 
Abychom byli efektivní a dosáhli programového zdokonalení, vyžaduje formativní evaluace 
silnou podporu jak zhora , tak i zdola. Toto musí být schváleno t�mi, kte�í v programu rozhodují 
a dalšími, kte�í budou muset s t�mito rozhodnutími zacházet. Podpora m�že být stažena zp�t 
otev�en� nebo skryt�, pokud záv�ry ukáží slabiny v programovém plánu nebo implementaci,  a 
to zvlášt� tam, kde je organiza�ní kultura jednou z p�í�in neúsp�chu a odrazuje od inovací nebo 
pou�ení z chyb. Záv�ry výzkum� navrhují, aby programoví manaže�i byli více vnímaví ke 
´špatným zprávám´, které jsou p�inášeny interními evaluátory (´jeden z nás´) spíše než 
ke zprávám nezávislých evaluátor�. 
 
Formativní evaluace m�že napomáhat zám�ru rozvoje organizace, budování kapacit celkov� 
nebo pro jednotlivé �leny tam, kde je to vnímáno jako forma organiza�ního u�ení. 
 
Formativní evaluace je �asov� a pracovn� intenzivní v porovnání s v�tšinou ostatních forem 
evaluace. Primárn� se spoléhá na kvalitativní metody, které se velmi využívají p�i �asové  
a evalua�ní expertíze, p�i fázi sb�ru dat �i analýze. V závislosti na p�íjemcích výsledk� 
formativní evaluace, m�že spoléhání se na kvalitativní metody pochybit v napln�ní o�ekávání  
n�kterých zainteresovaných subjekt� kv�li masivním kvantitativním opat�ením pokroku. 
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Konzultace se zainteresovanými subjekty vedené Evropskou Komisí p�i p�íprav� 
programu CIP 

 
 
Úvod 
 
Rozsáhlý záb�r p�i konzultacích se zainteresovanými subjekty ukázal jen nedávný p�íklad 
Evropské Komise (dále jen EK) p�i p�íprav� návrhu Programu na podporu 
konkurenceschopnosti a inovací, tzv. CIP (Programme for Competitiveness and Innovation). 
Zjevná snaha nepodce�ovat vliv zainteresovaných subjekt� na tak d�ležitý zám�r vedla 
k hloubkové p�íprav� a následné d�kladné implementaci celého procesu konzultací, která se 
projevila: 
 

a) ve vypracování a publikaci n�kolika dokument�, které zám�r p�edstavily,  
b) výb�rem, kategorizaci a oslovením zainteresovaných subjekt� a 
c) zna�ným úsp�chem p�i získávání odpov�dí z pohledu kvalitativního (použitelné 

názory p�i úprav� návrhu programu) a také kvantitativního (relativn� vysoké procento 
návratnosti). 

 
Implementace programu na podporu konkurenceschopnosti a inovací na spole�ném trhu 
Unie je plánována na období 2007-2013. Hlavním zám�rem je znásobit ú�inky dosavadních 
program� se stejným zam��ením, a to prost�ednictvím jejich spojení (a následn� 
zjednodušení) do jednoho celku. Vybrané programy jsou považovány za nejd�ležit�jší, které 
Spole�enství využívá k podpo�e produktivity a ekonomického r�stu na evropském trhu. 
Jedná se o tyto programy: 
 

• Víceletý Program na podporu firem a podnikání (Multiannual Programme for 
Enterprise and Entrepreneurship – MAP), 

• Program inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy-Europe programme), 
• Program Life zam��ený na propagaci a podporu environmentálních technologií, 
• Programy Modinis (program na podporu zlepšování sítí a informa�ní bezpe�nosti), e-

Content (program na podporu digitálního obsahu) a e-TEN (program na podporu 
rozvoje technologických sítí), 

• Vybrané aktivity z oblasti inovací v Rámcovém programu pro výzkum a technologický 
vývoj. 

 
Zmín�né programy budou ukon�eny jako samostatné celky a veškeré jejich aktivity budou 
integrovány do nového programu CIP. P�itom bude zvláštní pozornost kladena na 
bezproblémový p�echod na nový systém a dosavadní implementace starých program� bude 
probíhat bez p�erušení až do spušt�ní nového rámcového programu 1. ledna 2007. 
 
 
P�edstavení CIP 
 
Prvním krokem p�i zahájení konzultací se zainteresovanými subjekty byla p�íprava 
základního dokumentu, který popisoval výhody a p�idanou hodnotu zám�ru slou�it více 
r�zných systém� do jednoho programu a také souvislosti s jinými opat�eními Spole�enství 
v oblasti konkurenceschopnosti a inovací. 
 
V úvodu dokumentu byl zám�r podrobn�ji rozebrán a p�edstaven. Byla rozebrána historie 
zám�ru a stru�n� uvedeny hlavní cíle. Mezi n� pat�í posílení inovací a udržitelného využívání 
zdroj�, zefektivn�ní informa�ních a komunika�ních technologií, zlepšení p�ístupu malých  
a st�edních podnik� (MSP) k ve�ejným financím a podpora ekonomických a administrativních 
reforem za ú�elem rozvoje efektivn�jšího podnikání a podnikatelského prost�edí. Posléze 
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dokument shrnul podle zmín�ných cíl� hlavní problémy v�etn� statistiky, které k formulaci 
cíl� vedou, a které by m�l nový rámcový program eliminovat. 
 
V další kapitole auto�i analyzovali, jak se Spole�enství s popsanými problémovými oblastmi 
vyrovnává. V první �ad� se jedná o zd�vodn�ní intervencí z ve�ejných zdroj�, které souvisejí 
s vypln�ním mezer na trhu a mají za cíl doplnit aktivity �lenských stát� v této oblasti. Jde 
zejména o zmírn�ní náklad� podnik� souvisejících s dlouhodobými investicemi, nebo tzv. 
spole�enských náklad�, se kterými trh nepo�ítá jako jsou environmentální náklady nebo 
náklady související s regulací p�i využívání zdroj�. Dále auto�i analyzovali, jak jsou 
intervence zam��ovány do oblasti podpory podnikání, zejména MSP v jejich za�átcích nebo 
do posílení informa�ních a komunika�ních technologií - ICT (information and communication 
technologies).    
 
Mezi konkrétní formy intervencí pat�í následující: 
 

a) právn�-regula�ní rámec 
Jedná se o základní p�ísp�vek Spole�enství do fungování jednotného trhu a projevuje 
se implementací stejného základního právního rámce pro všechny �lenské státy. Zde 
pat�í právní záruky týkající se volného pohybu zboží a kapitálu, uplat�ování obecn� 
platných technických norem, prosazování a ochrana vlastnických prav, fungující 
hospodá�ská sout�ž, ochrana životního prost�edí, zavád�ní sociální politiky.  
 

b) formování politik a definice strategií 
Jedná se o prosazování spole�ných zájm� prost�ednictvím obecn� platných politik  
a rovn�ž jejich podpora p�es benchmarking a p�íklady osv�d�ené praxe. Dále je tento 
typ intervencí prosazován formou r�zných ak�ních plán�, zelených a bílých knih  
a dalších dokument� definujících evropskou strategii v oblasti podpory 
konkurenceschopnosti a inovací. Prezentace interních politik mimo p�sobení 
Evropské Unie se zase d�je prost�ednictvím samostatných program� zam��ených na 
ekonomickou spolupráci s rozvojovými zem�mi nebo prost�ednictvím p�edvstupní 
pomoci kandidátským zemím. 
 

c) programy Spole�enství 
Programy Evropské Unie p�edstavují p�ímou formu intervencí Spole�enství. N�které 
z nich vyžadují �ízení na úrovni Spole�enství, jiné po�ítají s ú�astí regionálních nebo 
národních institucí �lenských stát�.  
 
V p�ípad� podpory konkurenceschopnosti a inovací v oblasti interních politik Unie 
jsou používány 2 nástroje: Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj 
(posílení v�dy a její aplikace v praxi, vývoj klí�ových technologií, vzd�lávání  
a mobilita v�deckých pracovník�) a vzd�lávací a školící programy (posílení 
celoživotního u�ení, které p�isp�je k zlepšení dovedností a znalostí zam�stnanc�). 
 
V p�ípad� podpory konkurenceschopnosti a inovací v oblasti politiky soudržnosti jsou 
to strukturální fondy, které tento cíl napl�ují v praxi, kde pomoc p�ednostn� sm�ruje 
do mén� rozvinutých región� nebo region� postiženích strukturálními zm�nami a �eší 
tak jejich konkrétní specifické problémy. 
 

Ve smyslu zmín�ných forem intervencí by nový rámcový program na podporu 
konkurenceschopnosti a inovací m�l zaujmout jasnou pozici v portfoliu ostatních program�  
a ve spojení s nimi p�inést pot�ebnou synergii na trhu Spole�enství. 
 
V poslední �ásti se dokument zam��il na detailní popis cíl� nového programu s vý�tem 
výhod a propojení na konkrétní politiky a programy Spole�enství.  
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1. posílení inovací a udržitelného využívání zdroj� 
V rámci tohoto cíle se rámcový program zam��í na: 
• zlepšování prost�edí pro inovace zvyšováním pov�domí a konkrétních dovedností 

pro uplat�ování inovací v praxi, a to zejména inovací v oblasti podnikání, 
• podporu inovací v podnicích hlavn� v MSP p�es služby v oblasti práv duševního 

vlastnictví, transfer nových technologií z výzkumu do praxe, zakládání 
obchodních sítí v�etn� regionálních sítí a pomoc p�i zavád�ní inovací do praxe, 

• zefektivn�ní využití energie a zdroj� a stimulaci k používání ekologických  
a energicky úsporných technologií a obnovitelných energetických zdroj�. 

 
2. zefektivn�ní a nejlepší využití informa�ních a komunika�ních technologií (ICT) 

Vzhledem k rostoucímu vlivu informa�ních technologií a zám�ru Spole�enství zlepšit 
jejich využívání v praxi rámcový program bude �ešit: 
• využití ICT v podnikatelských procesech a nových obchodních modelech zejména 

v MSP a zvýšení d�v�ry podnikatel� a ve�ejnosti v bezpe�nost a v�rohodnost ICT 
systém� a sítí, 

• zvýšení kvality ve�ejných a státních služeb v��i podnik�m/MSP, malým 
podnikatel�m a ob�an�m souvisejících s ICT. Zmín�ný cíl se týká oblastí 
eGovernment, zdraví, vzd�lávání využití zdroj� a energie, bezpe�nosti a �ízení 
rizik, kde p�jde zejména o pilotní projekty a výstavbu evropské elektronické 
infrastruktury, 

• zlepšení podmínek pro vývoj digitálního obsahu jak v soukromé tak ve ve�ejné 
sfé�e. Znamená to p�edevším zrušení veškerých právních, technických  
a kulturních p�ekážek v oblasti digitálního rozvoje, 

• podporu otev�ené spolupráce p�es benchmarking, ší�ení p�íklad� osv�d�ené 
praxe a cílené marketingové kampan�. 

 
3. zlepšení p�ístupu malých a st�edních podnik�  k ve�ejným financím 

V p�ípad� podpory MSP rámcový program: 
• podpo�í p�ekonávání finan�ních mezer na trhu pro MSP v�etn� investování do 

zvyšování pov�domí o dané oblasti, 
• bude motivovat ke komer�ním pobídkám v oblasti inovací p�edevším pro 

spole�nosti na za�átku podnikání, 
• bude stimulovat ší�ení p�íklad� osv�d�ené praxe efektivního využití financí p�es 

partnerství ve�ejného a soukromého sektoru. 
 

4. podpora ekonomických reforem a reforem ve�ejné správy za ú�elem rozvoje 
efektivn�jšího podnikání a podnikatelského prost�edí 
Díl�ími cíli v této kategorii jsou: 
• posílení rozvoje a vým�na zkušeností mezi podniky a státní správou, a s tím 

souvisejícího vzájemného dialogu, 
• ší�ení p�íklad� osv�d�ené praxe, za�len�ní zainteresovaných subjekt� do 

procesu, podpora komunikace, 
• posílení spolupráce mezi jednotlivými podniky zvlášt� MSP, 
• zajišt�ní fungování a dalšího rozvoje Euro Info Center jako institucí na podporu 

obchodu a podnikání operujících na regionální a místní úrovni, posílení služeb ze 
strany EU p�edevším v oblasti interního trhu, prosazování legislativy a norem 
Spole�enství a podpora obchodní spolupráce v rámce celé EU. 

 
Ke spln�ní cíl� zamýšlí Spole�enství v rámci programu CIP použít následující nástroje: 

• p�ípravná opat�ení na definování, implementaci, analýzy, benchmarking  
a monitorování politik a strategií, 
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• projekty, v�etn� pilotních, zam��ených na transfer technologií, ší�ení nových 
technologií a osv�d�ených praxí podporujících udržitelný rozvoj, 
konkurenceschopnost a inovace jak na národní tak na regionální úrovni, 

• finan�ní nástroje Spole�enství (p�j�ky, garance, mikrop�j�ky, kofinancování), 
• podpora místních, regionálních, tematických, sektorových a elektronických sítí  

a služeb jako jsou nap�. služby Euro Info Center, inova�ních center a agentur pro 
využití energie, 

• studie a analýzy, konference, publikace, vým�na v�domostí a zkušeností, webové 
portály. 

 
Aplikování nástroj� programu CIP je plánováno t�emi cestami: 

1. nep�ímým �ízením prost�ednictvím výkonné agentury, která bude provád�t specifické 
úkoly z pov��ení EK v oblasti koordinaci procesu podávání a implementace projekt� 

2. nep�ímým �ízením finan�ních nástroj� prost�ednictvím evropského investi�ního fondu 
(EIF) v oblasti p�ístupu MSP k ve�ejným financím 

3. p�ímým �ízením prost�ednictvím EK v oblasti analýz jednotlivých politik, implementace 
a monitoringu 

 
 

Provedení konzultací 
 
Samotné konzultace se zainteresovanými subjekty prob�hly od prosince 2004 do února 2005. 
Zapojili se do nich jak organizace tak individuální zájemci, p�i�emž zp�sob konzultací 
prob�hl online na specializované internetové stránce a zvoleným nástrojem byl strukturovaný 
dotazník. EK získala 186 odpov�dí a navíc 100 písemných p�ísp�vk�, ve kterých ú�astníci 
popsali sv�j názor na vybrané oblasti programu. 
 
Odpov�di z dotazník� byly posléze zpracovány a vyhodnoceny. Ze statistického hlediska se 
zpracovatelé zam��ili zejména na typ respondent�, oblast jejich aktivit, zemi, odkud 
pocházejí a orientaci v programech Spole�enství, kterých se CIP týká. 
První ukazatel (typ respondenta) identifikoval 16% individuálních odpov�dí, 15,5%  
z podnikatelských asociací, 14% z ve�ejné sféry a 13% z podnik� (hlavn� MSP). Ostatní 
kategorie v�etn� po�tu odpov�dí a procentuálního podílu jsou se�azeny v následující tabulce: 
 

Typ respondenta Po�et odpov�dí % odpov�dí 
Fyzické osoby 30 16,1% 
Podnikatelské asociace 29 15,6% 
Ve�ejný sektor 26 14,0% 
Podniky 24 12,9% 
Agentury pro transfer technologie 15 8,1% 
Nevládní organizace 10 5,4% 
Agentury pro inovace 10 5,4% 
Obchodní komory 6 3,2% 
Jiný (nebankovní) finan�ní sektor 1 0,5% 
Banky 0 0% 
Joint ventures  0 0% 
Jiné 35 18,8% 

 
Tém�� polovina respondent� (45%) identifikovala jako její hlavní oblast �inností výzkum  
a vývoj, následuje ICT (37%), služby v obchod� (36%), technologické centra (26%), sít� 
(26%), vzd�lávání (23%). Kompletní p�ehled p�ináší druhá tabulka: 
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Sektor Po�et odpov�dí % odpov�dí 
Výzkum a vývoj 85 45,7% 
Informa�ní a komunika�ní technologie (ICT) 69 37,1% 
Služby v obchod� 67 36,0% 
Technologické centra, inkubátory 49 26,3% 
Sít� 48 25,8% 
Životní prost�edí 44 23,7% 
Vzd�lávání 43 23,1% 
Energetika 28 15,1% 
Výroba 28 15,1% 
Turismus 28 15,1% 
Strojírenství 27 14,5% 
Ostatní 23 12,4% 
Finan�ní služby 21 11,3% 
Doprava a logistika 18 9,7% 
Obchod (velkoobchod i maloobchod) 14 7,5% 
Jiné finan�nictví 11 5,9% 
Stavebnictví 10 5,4% 
Živnosti 9 4,8% 
T�žební pr�mysl 5 2,7% 

 
Z pohledu zem� p�vodu bylo nejvíce odpov�dí z nejv�tších �lenských stát� Unie zejména  
z N�mecka, Itálie, Špan�lska, Francie, Velké Británie, Nizozemí. Nejmén� odpov�dí bylo 
získáno z malých zemí a z nových �lenských stát�. 
 
V problematice dosavadních program�, kterých se CIP dotýká, se orientuje v�tšina 
respondent�, nejvíc (75%) zná rámcový program pro výzkum a vývoj, pak následuje Víceletý 
Program na podporu podnik� a podnikání (60%). Ostatní programy byly mén� známy. 
 
Dopl�kových 100 písemných p�ísp�vk� bylo vyhodnoceno a za�azeno do t�chto kriterií: 
 

• Podniky, 
• Ve�ejné instituce, 
• Finan�ní sektor, 
• Obchodní komory, 
• Podnikatelské a pr�myslové asociace, 
• Asociace zam��ené na energetiku, životní prost�edí a dopravu, 
• Sít�, 
• Univerzity a výzkumné instituce, 
• Jiné. 
 

Nej�ast�jší p�ísp�vky pocházely od podnikatelských a pr�myslových asociací, asociací 
zabývajících se energetikou a životním prost�edím, ve�ejných institucí a sítí organizací pro 
podporu podnikání a inovací. Mnohé z nich šly výrazn� do detailu a týkaly se zam��ení, 
struktury a obsahu navrhovaného programu, mnohé p�inesly jiný pohled na problematiku 
z pozice specifických oblastí, ze kterých p�isp�vatelé pocházeli. Všechny materiály byly 
postoupeny autor�m programu na zapracování. 
 



���������	
��
��

������
��
��
������
��������������������
���������������
 �������
	�!�������������������
���"#$���%
��������	���������	
��&���	�'�������

 VI 

 
Výsledky konzultací 
 
Nejd�ležit�jším výstupem konzultací a úkolem pro respondenty bylo reagovat a ohodnotit  
4 cíle nového rámcového programu a taktéž nástroje sm�rující k napln�ní cíl�. Pro úplnost 
základních výsledk� konzultací se ješt� vyjád�ili k potenciálním duplicitám, které mohou 
nastat p�i zavedení programu, a to jak na úrovni národní, regionální nebo místní, tak na 
úrovni komunitární. Posledním bodem byla identifikace nejd�ležit�jších a 
nejpožadovan�jších výstup�, které od programu o�ekávají.  
 
Všeobecný ohlas na nový rámcový program byl pozitivní a navrhované akce hodnocené 
kladn�. Na druhé stran� mnoho respondent� požadovalo více detailn�jší diskusi podle 
jednotlivých oblastí programu a n�kte�í argumentovali, že spojení zvažovaných program� 
p�íliš rozší�í okruh p�íjemc� a cíle tak nebudou pln� dosáhnuty, nebo že se cíle rozptýlí do 
obecn�jších formulací a jejich efektivita se sníží.  
 
Další názory proti navrhované struktu�e programu vycházely z obavy o oslabení t�ch 
opat�ení, která jsou politicky citlivá a pokrývají rozsáhlou množinu zainteresovaných subjekt�. 
Jde zejména o program Inteligentní energie pro Evropu, který by podle mnohých tvrzení m�l 
z�stat mimo spole�ný program.  
 
Zvláštní skupinu p�edstavují vyjád�ení ohledn� �ízení a administrativy, ve kterých se �asto 
objevovaly  požadavky na zjednodušení administrace a usnadn�ní p�ístupu k programu 
p�edevším MSP a menším institucím. 
 
Vyjád�ení souhlasu nebo nesouhlasu s jednotlivými cíly a jejich dopln�ní shrnovalo ješt� 
jedno všeobecné zjišt�ní, a to posouzení zda navrhovaná �ešení jsou již kompletní, nebo 
ú�astníci k nim vidí dopl�ující alternativy. Jedna t�etina (33,3%) respondent� uvedla, že 
nezná další nástroje, které by �ešení navrhovaných cíl� doplnili, 47,8% je p�esv�d�eno, že 
návrh programu pokrývá celou škálu nástroj� k dosažení cíl�, 18,8% uvedlo další alternativní 
nástroje, o kterých se program nezmi�uje. Jednalo se zejména o úpravy t�ch �ástí programu, 
do kterých výrazn� zasahují jiné politiky jako je zejména politika zam�stnanosti, ale které na 
problematiku inovací a konkurenceschopnosti nemají p�ímý vliv. 
 
 
Komentá�e k navrhovaným cíl�m programu 
 
Následující text poskytuje shrnutí zp�tné vazby respondent� podle každého ze �ty� cíl� 
programu. 
 
Cíl 1 – Posílení inovací a udržitelného využívání zdroj� 
Podporu inovací ohodnotila v�tšina respondent� jako primární záležitost jdoucí nap�í� celým 
programem, která je nejd�ležit�jší pro r�st produktivity. �astá shoda názor� spo�ívala 
p�edevším v názorech na konkrétní akce zmín�né v materiálech p�edstavujících CIP (nap�. 
d�raz na dodržování a širší uplatn�ní prav duševního vlastnictví, aplikování nových 
technologií do praxe nebo budování podnikatelských sítí), které zainteresované subjekty 
považovaly za nejvhodn�jší p�i prosazování podnikatelských inovací a doporu�ily autor�m 
programu jejich vliv posílit.  
 
Mnozí ocenili zejména p�esun akcí podporujících inovace z rámcového programu pro 
výzkum a vývoj do CIP v souvislosti s efektivn�jším zam��ením se na podnikatelské inovace. 
Na druhé stran� p�edevším podnikatelé zd�raznili d�ležitost propojení pr�myslu, inovací  
a rámcového programu pro výzkum a vývoj a poukázali na skute�nost, že p�esun n�kterých 
opat�ení z rámcového programu pro výzkum a vývoj do rámcového programu na podporu 
konkurenceschopnosti a inovací m�že p�ecenit význam základního výzkumu a poškodit 
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výzkum aplikovaný. Zárove� vyjád�ili obavu, že p�esun opat�ení a financí mezi zmín�nými 
programy m�že redukovat ú�ast MSP v dosavadních akcích a proto navrhli spíš posílit 
existující programy, které MSP využívají. Rovn�ž se shodly na vyšší podpo�e a rozší�ení 
služeb inova�ních center také vzhledem k zájm�m MSP, a to v otázce p�ístupu k novým 
znalostem a technologiím. 
 
Snaha o dosažení efektivn�jšího a udržitelného využívání zdroj� pomocí nových technologií 
se st�etla s p�íznivým ohlasem u v�tšiny ú�astník�. Zvlášt� ty subjekty, které se realizují 
projekty v oblasti environmentalistiky, požadovaly v�tší synergii a vzájemnou propojenost 
cíl� programu p�i posílení konkurenceschopnosti a inovací vzhledem k ochran� životního 
prost�edí. 
 
Cíl 2 – zefektivn�ní a nejlepší využití informa�ních a komunika�ních technologií (ICT) 
P�i posuzování cíle programu zam��eného na lepší využití ICT se respondenti shodli na 
vzájemné provázanosti r�stu produktivity a objemu využití ICT jak v soukromém, tak ve 
ve�ejném sektoru. Zárove� poukázali na �asovou prodlevu pozitivních výsledk� ICT na r�stu 
produktivity a doporu�ili s tímto aspektem v programu po�ítat. 
 
N�kte�í zástupci podnikatel� požadovali p�id�lit prioritu t�m opat�ením, které podporují širší 
využívání informa�ních technologií v MSP zejména v tzv. „tradi�ních“ sektorech jako je 
výroba a služby. Na druhé stran� mnozí ze zainteresovaných subjekt� propagovaly 
zd�razn�ní pot�eby ICT v oblastech, kde by došlo k podpo�e univerzálnosti systém� na 
evropské úrovni a slad�ní s dalšími programy Spole�enství, zejména s cíli ak�ního plánu 
eEurope. 
 
Cíl 3 – zlepšení p�ístupu malých a st�edních podnik� k ve�ejným financím 
V rámci cíle 3 programu CIP byla snaha autor� programu pochopena jako prosazování 
takových intervencí, které se zam��í na identifikaci mezer na trhu, na uleh�ení p�ístupu 
k národním finan�ním podporám a na ší�ení osv�d�ené praxe. To vedlo k smíšeným reakcím 
zainteresovaných subjekt�, kde mnozí podnikatelé a obchodní komory prosazovali finan�ní 
podporu nejen subjekt�m v oblasti high-tech inovací, ale také ostatním, a to ve všech fázích 
podnikání. Jiní zase preferovali více selektivní p�ístup s d�razem na malé a inovativní 
spole�nosti v období r�stu spojeného s kapitálovým rizikem. Další respondenti žádali, aby se 
p�ipravovaná opat�ení dokázala p�i implementaci rychle p�izp�sobovat zm�nám na trhu, 
nebo aby byla aplikována paraleln� jak na stran� poptávky tak na stran� nabídky, což by 
m�lo  zabezpe�ili celkovou efektivitu a vyváženost. 
 
Cíl 4 – podpora ekonomických a administrativních reforem za ú�elem rozvoje efektivn�jšího 
podnikání a podnikatelského prost�edí 
V rámci posílení administrativních reforem pro rozvoj podnikání respondenti zd�raznili, že 
hodnocení dopad� programu a konzultace se zainteresovanými subjekty by m�li být 
provedeny p�i každém legislativním návrhu vzhledem k posouzení vlivu na problematiku 
konkurenceschopnosti a tyto interakce by m�ly trvat v pr�b�hu celého legislativního procesu 
od fáze hrubého návrhu až po jeho p�ijetí. 
 
Zp�tná vazba od podnikatelských asociací a spole�ností vyjad�ovala zvláš� zájem na 
zlepšení podmínek pro podnikání a rozvoj MSP, p�i�emž vhodná pravidla v této oblasti jsou 
definována v Evropské chart� pro malé podniky jako nejvhodn�jším a hlavním nástrojem 
podporujícím r�st konkurenceschopnosti MSP jak na evropské tak na národní úrovni. 
 
Za klí�ovou aktivitu je považována spolupráce, vým�na zkušeností a osv�d�ené praxe mezi 
podniky navzájem, ale také mezi podniky a administrátory programu. V této souvislosti 
n�kte�í respondenti doporu�ili analyzovat a posléze v programu uplatnit také zkušenosti 
z t�etích zemí, nejen z �lenských stát� a tak posílit evropský reformní proces. 
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Otázka kooperace mezi podniky vyvolala dva typy reakcí. Jeden proud (zejména zástupci 
MSP, ale také n�které ve�ejné instituce) zd�raznil posílení spolupráce mezi MSP navzájem 
ale také mezi MSP a velkými korporacemi v�etn� spole�ností z rozvojových zemí. Druhý 
proud hájil spíše upušt�ní od t�chto interven�ních aktivit. 
 
Budování a posílení sdružení a asociací vyvolalo pozitivní odezvu, ale mnoho respondent� 
identifikovalo jisté p�ekrývaní aktivit n�kterých sdružení a asociací a tudíž snížení jejich 
efektivity. N�kte�í respondenti také poukázali na konkrétní nedostatky a mezery ve službách 
a aktivitách takových sdružení a asociací a navrhovali do programu za�lenit jejich 
optimalizaci. 
 
 
Reakce  k navrhovaným nástroj�m implementace 
 
Navrhované nástroje implementace byly v�tšinou respondent� posouzeny jako vhodné 
k implementaci programu v praxi. Jejich komentá�e ovšem zd�raz�ovaly pot�ebu použití 
t�chto nástroj� nap�í� celým programem za ú�elem spln�ní všech programových cíl� a jisté 
integrace jednotlivých programových �ástí. Taktéž poukázali na pot�ebu zajišt�ní maximální 
ú�innosti nástroj� nejlépe prost�ednictvím specifických výstup�, které p�inesou jednozna�nou 
p�idanou hodnotu programu na evropské úrovni. 
 
N�které ze zainteresovaných subjekt� zmínily skute�nost, že je vhodné p�ebrat fungující 
nástroje z dosavadních program�, které má program CIP pokrýt, konkrétn� Víceletý Program 
na podporu firem a podnikání, kde existuje n�kolik funk�ních databází a adresá��, jenž 
pot�ebují pravidelnou aktualizaci, ale uživatel�m stále p�inášejí mnoho užite�ných výhod. 
 
Opakujícím se p�ísp�vkem v odpov�dích respondent� byla žádost k zabezpe�ení vhodného 
monitoringu a pravidelné evaluace programu a s tím související definice kvantitativních  
a kvalitativních indikátor� na m��ení progresu a dopadu realizovaných projekt�. 
 
Zárove� se po�ítá s užším zapojením zainteresovaných subjekt� (soukromých a ve�ejných 
institucí na národní i regionální úrovni) ve fázích návrhu programu, ale také p�i jeho 
implementaci a p�i �ešení konkrétních projekt�. V této souvislosti je nejlepší posílit role 
r�zných sdružení a asociací zejména p�i ší�ení informací o programu. 
 
P�i posuzování alternativ �ízení programu v�tšina respondent� obhajovala nep�ímý 
management, který by p�enesl kompetence v oblasti p�ípravy a implementace projekt� na 
externí instituce a ponechal EK prostor pro více strategické úkoly. Základní atributy �ízení 
programu jako jsou priority opat�ení, alokace financí a nastavení hodnotících kritérií by 
z�stalo v p�sobnosti Komise. 
 
 
Záv�r 
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty v p�ípad� p�ípravy programu na podporu 
konkurenceschopnosti a inovací CIP p�inesla autor�m z odborné stránky n�kolik záv�r�, 
které lze shrnout do 7 bod�: 
 

• Z �ad budoucích uživatel� existuje silná podpora pro nový rámcový program, který se 
zam��í na r�st konkurenceschopnosti a inovací v Evrop�; 

• Všechny nastavené cíle jsou vnímány jako d�ležité a relevantní k pot�ebám v�tšiny 
zainteresovaných subjekt�; 

• Intervence na evropské úrovni je nevyhnutná kv�li vypln�ní mezer na trhu, ale musí 
být implementovány na principu subsidiarity a tudíž realizována jako dopl�ková 
k akcím na národní, regionální a místní úrovni �lenských stát�; 
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• P�i implementaci cíl� program� je pot�eba zabezpe�it synergii všech programových 
�ástí a v�as identifikovat oblasti, kde by docházelo k duplicit� již provedených akcí; 

• Aktivity zam��ené na v�tší zapojení MSP v programech podporujících 
konkurenceschopnost a inovace musí být více p�izp�sobeny pot�ebám MSP, aby 
m�ly jednodušší p�ístup do programu; 

• Použití nástroj� na spln�ní cíl� musí být horizontální nap�í� celým programem 
z d�vodu integrace programových �ástí; 

• D�kladná evaluace programu a efektivní ší�ení výsledk� jsou vnímány jako kritická 
opat�ení pro celkovou ú�innost a životaschopnost programu. 

 
Z pohledu metodiky provedení konzultací se zainteresovanými subjekty m�žeme shrnou 
n�kolik d�ležitých bod�, které p�isp�ly k jejímu úsp�šnému napln�ní. 
 
V první – analytické �asti organizáto�i konzultací provedli d�kladnou teoretickou p�ípravu, 
která sestávala z p�edstavení programu formou komplexního vysv�tlujícího dokumentu. 
V n�m došlo nejd�íve k pojmenování hlavních problém� souvisejících s problematikou, která 
se má �ešit (v tomto p�ípad� r�st konkurenceschopnosti a inovací v Evrop�), potom byly 
identifikovány možnosti a nástroje na �ešení problém�, následoval výb�r alternativ (v našem 
p�ípad� program CIP), pak jako jádro dokumentu detailní popis cíl� a popis zp�sob�/nástroj� 
na spln�ní cíl� v�etn� zp�sobu jejich �ízení. 
 
V druhé – implementa�ní �ásti organizáto�i vypracovali plán konzultací se zainteresovanými 
subjekty, nastavili �asový rámec, ur�ili metodiku konzultací (strukturovaný dotazník)  
a uskute�nili výb�r a kategorizace respondent�. Po získání odpov�dí došlo jak ke 
kvantitativní (statistické záv�ry podle jednotlivých ukazatel�) tak kvalitativní (vlastní názory 
na cíle a nástroje programu) sumarizaci výsledk�. Získané záv�ry organizáto�i konzultací 
formulovali do jednozna�ných souhrnných tvrzení a p�edali autor�m programu k zvážení  
a zakomponovaní do základních programových materiál�. 
 
 
Užité zkratky: 
 
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) 
 
 
Odkazy: 
 
The Commission proposal for a new framework Programme for Competitiveness and 

Innovation (CIP) - COM(2005) 121 final 
 
The Commission Working paper with results of impact assessment of CIP - SEC(2005) 433 
 
The Commission Consultation document on a framework Programme for Competitiveness 

and Innovation, Industry Directorate-General  
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm  
 
Community Competitiveness and Innovation framework Programme - Summary of the results 

of the public consultation 
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http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm  
 
Communication from the Commission “Towards a reinforced culture of consultation and 
dialogue – General principles and minimum standards for consultation of interested parties 

by the Commission », COM(2002) 704 final. 
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