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D01 - SOCIÁLNÍ PR�ZKUMY 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Sociální pr�zkumy se provád�jí formou kladení série strukturovaných otázek skupin� jedinc�, 
kte�í p�edstavují vzorek sledované populace.  
 
Vývoj dotazníkových šet�ení byl založen na výsledcích prvních p�esných p�edpov�dí získaných 
b�hem mezivále�ného období z institut� pro výzkum ve�ejného mín�ní. Dotazníkové pr�zkumy 
jsou považovány za základní nástroje sociálních v�d a jsou dnes podkladem zejména pro 
soukromé i ve�ejné výzkumy a pr�zkumy  statistických a evalua�ních institucí. 
 
N�které sociální pr�zkumy jsou d�kladné a pokrývají celou populaci, jako v p�ípad� s�ítání 
obyvatel provád�ného ve v�tšin� zemí, nebo pokrývají jen cílenou skupinu obyvatel. 
 
Konkrétním p�íkladem použití pr�zkum� vzhledem ke Strukturálním fond�m je získávání 
informací od p�íjemncú program� jejich p�ímým odd�leným dotazováním. 
 
Ú�el metody 
 
Dotazníkové pr�zkumy jsou používány ke sb�ru po�etných homogenních dat, která jsou posléze 
použita pro statistické ú�ely. 
  
V kontextu evaluací socio-ekonomického vývoje jsou obvykle sociální pr�zkumy používány  
v kombinaci s dalšími technikami jako prost�edky odhadující výsledky, dopady a efektivitu 
zásah�.  
 
V ráme�ku 1 se popisuje pr�zkum, kdy sb�r informací od zam�stnavatel� byl ur�en k posouzení 
mrtvé váhy zam�stnavatelské iniciativy a na analýzu zp�tné vazby prost�ednictvím panelu 
expert�. 
 
V ráme�ku 2 byl ú�elem pr�zkumu sb�r dat, pomocí nichž faktorová analýza umožnila úsp�šné 
srovnání mezi podniky, kterým byla poskytnuta pomoc a podniky, kterým pomoc poskytnuta 
nebyla. 
 
Na t�etím p�íkladu (ráme�ek 3), byly pr�zkumy zam�stnavatel� jednou �ástí hodnocení efektivity 
konzulta�ního programu pro MSP ve Velké Británii. Funkce o�ekávaných efekt� byla upravena 
prost�ednictvím techniky porovnání skupin (pomocí p�i�azených pár�). 
 

Ráme�ek 1 – Evaluace dopadu náborové asistence ve Francii 
 
Ve Francii Ministerstvo zam�stnanosti �asto provádí telefonické dotazníkové pr�zkumy na vzorku p�íjemc� r�zných 
opat�ení na podporu zam�stnanosti. Každý z t�chto pr�zkum� je používán  k odhadu koeficientu mrtvé váhy, a kde 
je to relevantní, k nahrazení koeficient�. Tyto koeficienty jsou používány k extrapolaci monitorovacích dat  (celkový 
efekt) kv�li odhad�m �istých výsledk�. Panel expert� prob�hl p�i n�kolika p�íležitostech, aby porovnal všechny 
koeficienty vycházející z r�zných pr�zkum� a aby navrhl obecná pravidla pro ur�ení efektu mrtvé váhy v návaznosti 
na povaze pomoci.   
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Ráme�ek.2: Ex post evaluace pomoci katalánským družstv�m 
V roce 1992 katalánské orgány vyvinuly program pro pomoc družstv�m. Domnívaly se, že by to mohlo mít velký 
dopad na zam�stnanost s ohledem na to, že požadavek ziskovosti byl menší než v soukrom� vlastn�ných 
podnicích. Protože pochyby o efektivnosti této pomoci p�etrvávaly, odd�lení práce a zam�stnanosti se rozhodlo 
provést evaluaci tohoto programu. 
Vzhledem k po�tu družstev (3000 družstev), jejich rozdílnosti a nedostatku znalosti o p�íjemcích, bylo rozhodnuto 
uskute�nit dotazníkový pr�zkum na p�esn� cílenou skupinu obyvatel. Obdržené odpov�di byly t�íd�ny faktorovou 
analýzou, aby byla sestavena typologie družstev. Tato analýza pomohla vyselektovat družstva, která vytvá�ela 
pracovní p�íležitosti od t�ch, která místa nevytvá�ela. Analýza ukázala, že družstva, která nejvíce využila obdrženou 
pomoc na tvorbu nových nebo udržení stávajících mist byla ta, která již byla �leny federace družstev, nenacházela 
se na pob�eží, byla st�ední velikosti atd. Na druhé stran� se ukázalo, že investice družstev nesouvisela s pomocí. 
Zdroj, MEANS 1999, Volume 3 

 
Ráme�ek 3 – Evaluace poradenství podnik�m ve Velké Británii 
Program financovaný britským Ministerstvem obchodu a pr�myslu nabízel MSP manažerské poradenství, 
vzd�lávání a informa�ní služby. Dopad tohoto programu nemohl být vyjád�en vytvo�enými pracovními místy, jelikož 
byl zacílen na zvýšení produktivity, což v krátkém �asovém období naopak vedlo k zániku pracovních míst. Proto 
bylo nezbytné hodnotit program z pohledu kritérií jako je produktivita, ziskovost  nebo zavád�ní investic. 
 Metoda vyvinutá pro tuto evaluaci byla následující: 
1. První dotazník byl zaslán 75 programovým operátor�m (poskytovatel�m služeb). Tento dotazník se týkal 
jak konzulta�ních služeb poskytovaných adresát�m, tak kategorií cílových podnik�. 
2. Prob�hly idividuální pohovory s 20 operátory s cílem popsat strategie rozvíjené operátory ve v�tším detailu. 
3. Pro 6 operátor� byly vypracovány p�ípadové studie. V t�chto p�ípadových studiích byly podrobnosti  
o adresátech známé. 
4. Byl vypracován vzorek 300 firem p�íjemc�. Další vzorek 200 firem – ne p�íjemc�- byl vypracován v souladu  
s technikou porovnávání skupin (p�i�azení pár�). 
5. Druhý dotazník byl adresován p�íjemc�m programu - firmám a kontrolní skupin�. Statistické porovnání 
firem v t�chto dvou skupinách ukázalo kvantitativní údaje o efektech programu v kategoriích obratu, produktivity  
a investic. Ve snaze vyhnout se "p�edpojatým" prohlášením, dotazník obsahoval po�etné a �áste�n� nadbyte�né 
otázky (triangula�ní dotazník). Pr�zkum rovn�ž zahrnoval pátrání po  efektu mrtvé váhy. 
 
Tato evaluace použila mnoho nástroj� p�i pozorování, aby získala všechna pot�ebná data. Sb�r dat byl proveden 
dv�ma dotazníky, sérií osobních pohovor� a p�ípadovými studiemi. Funkce o�ekávaných efekt� byla zpracována 
technikou porovnání skupin (p�i�azením pár�). 
 

 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Sociální pr�zkumy jsou v�tšinou orientovány na statisticky významné výsledky jednak skrze 
zkoumání celé populace nebo zkoumáním vybraného vzorku. Následující okolnosti usnad�ují 
použití této metody: 
 

� Obyvatelstvo, které má být sledováno je po�etné a homogenní (nap�. zam�stnavatelé 
podle velikosti nebo sektoru, atd.);  

 
� �ešitel má p�esnou a jasnou p�edstavu o cíli sledování. (V tomto p�ípad� sestávají 

nejjednodušší pr�zkumy z uzav�ených otázek, pro které je p�ipraven ur�itý po�et p�edem 
daných odpov�dí);  

� Hodnotitelé cht�jí testovat hypotézu nebo shromaž�ovat objektivní fakta (subjektivní data 
musí být pe�liv� interpretována, pokud se evaluace pokouší ustavit p�í�innost nebo 
poskytnout normativní informaci). 
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Hlavní kroky 
 
Jestliže má být pr�zkum efektivní, je nutné v�novat pozornost  následujícím krok�m: 
 
Krok 1. Sestavení dotazníku:  
Prvním krokem je jasn� definovat cíle pr�zkumu a vymyslet odpovídající otázky. Otázky musí 
být jasn� postaveny a zajímavým zp�sobem formulovány. Je d�ležité, aby dotazník nem�l 
mnoho druhotných otázek, které by mohly mást respondenty a/nebo dotazující,  a tudíž snižovat 
kvalitu pr�zkumu. Jestliže má být použito porovnání s jinou sadou dat, musí být termíny použité 
v dotazníku pe�liv� voleny, aby bylo možné je jednozna�n� interpretovat. 
  
Dobré sestavení nástroj� pr�zkumu je pro úsp�ch rozhodující. Tato aktivita zahrnuje pe�livé 
sestavení otázek a v�nování pat�i�né pozornosti nastavení m��ítek hodnocení. K tomuto tématu 
existuje rozsáhlá literatura, která m�že poskytnout d�ležité informace. Je nutné poznamenat,že 
dotazníky nep�icházejí zcela ´finální´, ale pot�ebují testování (viz níže).  
 
Proto je vhodné použít jižexistující dotazníky, jelikož ty jsou již p�ísn� otestovány v praxi, 
obzvlášt� ty používané vládou, nap�. dotazníky používané pro s�ítání lidu a pr�zkumy pracovní 
síly. 
  
V�tšina dotazník� je sestavena tak, aby se dotazovala primárn� uzav�enými otázkami (volba 
mezi omezeným po�tem odpov�dí), a�koliv jsou �asto kombinovány s malým po�tem 
otev�ených (otázek s prostorem provypln�ní samotnými respondenty) nebo polootev�ených 
otázek (seznam voleb  s odpov�dí “jiné”, což poskytuje respondent�m prostor pro 
názory/odpov�di jiné, než jsou ty o�ekávané �ešitelem). Posledn� zmín�né dva p�ípady 
zpracování mohou zp�sobit problémy p�i interpretaci a srovnatelnosti p�i zpracování po sb�ru 
dat, pokud se respondenti velmi liší ve svých odpov�dích. A�koliv je to také �asto užite�ný 
zp�sob jak se ujistit, že problémy p�ehlédnuté �ešitelem na po�átku nejsou vylou�eny  
z eventuální analýzy, pokud se objeví jako d�ležité pro adresáty programu. 
 
Je klí�ové ujistit se, že formulace otázek neovliv�uje odpov�di. M�lo by také být poznamenáno, 
že otázky vyžadující od respondent� informace z minulosti a nebo o konkrétních situacích  
a rozhodutích jsou obvykle považovány za problematické. Totéž platí pro otázky s dvojitou 
negací. D�ležitost stylizace otázek zaleží na typu metody, která bude použita. V p�ípadech 
pr�zkum� zaslaných poštou je velmi d�ležité se ujistit, že otázky nemohou být respondenty 
špatn� pochopeny. Toto m�že být mén� d�ležité, když jde o pr�zkum  provád�ný osobn�  
a dotazující má p�íležitost objasnit otázku nebo respondentovi napov�d�t tam, kde dotazovaný 
má potíže s pochopením otázky. Tato možnost ale závisí na úrovni zkušenosti a porozum�ní 
dotazovatele. Jestliže nejde o zkušené a starší dotazovatele, je nerozumné spoléhat se na n�, 
abychom vy�ešili problém mnohozna�ností p�i sestavování otázek. 
  
Otázky mohou být nominální (tj. �innost vaší organizace: zem�d�lství, pr�mysl, obchod a další), 
ordinální (tj. co se vám na kurzu nejvíce líbilo: jeho kvalita, cena, relevance?) nebo numerické 
(tj. Kolik dní tréninku jste absolvoval?). 
 
Jestliže jsou otázky normativní nebo p�í�inné, bude nezbytné užít triangulaci. Triangulace se 
skládá z pokládání n�kolika podobných otázek, které umož�ují definovat vymezení pro odpov�di 
p�edstavující riziko zkreslení. Nap�íklad t�i následující otázky umožní odhadnout náklady mrtvé 
váhy: Bez podpory by byla vaše investice stejná, trochu menší nebo mnohem menší? … 
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provedená k témuž dni o trochu pozd�ji, o trochu d�íve? …stejnou technologií, odlišnou 
technologií? 
 
Krok 2. Výb�r vzork� populace:  
Populace ke zkoumání musí být p�esn� definována (nap�. všechny firmy, které mají mezi 1 a 50 
zam�stnanci, které obdržely pomoc b�hem posledních 5 let). Dále musí být shromážd�ny 
všechny dostupné informace o struktu�e této populace. N�kdo také musí zkontrolovat, jestli je 
populace známá (jména, adresy a telefonní �ísla) nebo neznámá. 
 
Když je vzorek použit, tvo�í model celé spole�nosti. Tento vzorek musí bý dostate�n� veliký 
v souladu s p�ísnými statistickými pravidly. Následující údaje p�edstavují vysoce zjednodušená 
pravidla, která musí být vždy ov��ena expertem.. 
 
P�i sestavení reprezentativního vzorku m�žeme použít n�kolik technik. Pouze poslední dv� jsou 
aplikovatelné, když je populace neznámá nebo skoro neznámá (viz ráme�ek 4). 
 
Velikost vzorku nezávisí na velikosti populace; vzorek 1,000 lidí m�že reprezentovat populaci 
2,000,000 lidí nebo také 6,000 lidí. Velikost vzorku ovšem siln� závisí na vyžadované p�esnosti. 
Musíme znásobit po�et dotazník� �ty�mi, abychom zdvojnásobili p�esnost. Velikost vzorku musí 
také brát v potaz r�znorodost odpov�dí. Pro nejd�ležit�jší otázky musí být navržen 
proporcionální odhad respondent�, od kterých je o�ekávána ur�itá odpov��. Je-li o�ekáváno 
zvolení jedné odpov�di u 20 – 80% respondent�, pak vzorek 1,000 jedinc� bude dosta�ující  
k zajišt�ní dostate�né validity odpov�di. Jestliže 5% nebo mén� respondent� zvolí jednu 
odpov��, zvolený vzorek bude muset být v�tší. Pr�zkum je dostate�n� hodnotný pro odpov��, 
pokud alespo� 100 respondent� zvolilo tuto odpov��. 
 
P�i analyzování výsledk� pr�zkumu je dále d�ležité zvážit profil respondent�, abychom 
otestovali, jestli budou výsledky statisticky významné (viz ráme�ek 5).  
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Ráme�ek  4 – Techniky výb�ru vzork� 
 

Technika Princip 
Jednoduchý náhodný 
výb�r 

Každá pozorovací jednotka je vybrána náhodn�. Má stejnou 
šanci být �ástí vzorku a m�že být zvolena pouze jednou 

Systematický výb�r 1 jedinec z 10 nebo 100 je vybrán; první jedinec je vybrán 
náhodn� 

Rozvrstvený náhodný 
výb�r 

Když populace není obzvlášt� homogenní, je rozd�lena do 
homogenních podskupin a vzorek je potom vybrán v každé 
vrstv� takto stanovené 

Výb�r dle skupin Populace je rozd�lena do podkategorií nebo skupin (nap�. 
 spole�nosti s ú�astí municipalit); n�které skupiny jsou 
zvoleny náhodn� a poté jsou všichni jedinci ve skupin� 
dotazováni 

Dle kvóty Je vytvo�en zjednodušený model, stávající ze známých 
charakteristik populace ve studii; �ešitelé potom musí najít 
jedince, kte�í odpovídají t�mto charakteristikám. A�koliv je to 
podmín�no p�esností a aktuálností informace dostupné ve 
struktu�e populace, která umož�uje navrhnout p�esné kvóty.   

“Sn�hová koule” Založeno na vzorku s omezeným po�tem osob, dopln�no více 
jednotek souvisejících s prvním jednotkamii 

 
 

 
Krok 3. P�edb�žný test nebo pilot:  
P�edb�žný test nebo pr�zkumný dotazník na omezeném po�tu respondent� je nevyhnutelný. 
Zajiš�uje kritický pohled na formu a obsah a  umož�uje tedy odhadnout jeho relevanci. Po jeho 
provedení je sestavena kone�ná verze dotazníku. Je to obzvláš� d�ležité v p�ípad� 
samodopl�ujících pr�zkum� a pr�zkum�, které zahrnují komplex odpov�dí nebo ´filtr�´ (zp�soby 
dotazování respondent� pomocí pouze t�ch otázek, které jsou relevantní k jejich zkušenostem –
nap�íklad se ujistíme, že k dotazu p�ispívají svými názory pouze relevantní uživatelé služeb.  Ti, 
kte�í nemají žádnou zkušenost se k otázce nevyjad�ují). 
 
Pilotní provedení pr�zkumu je užite�né p�i zm�n� otev�ených otázek v uzav�ené. Nap�íklad na 
dotaz, kde se lidé dozv�d�li o programu a oni uvedou respondenti ve svých otev�ených 
odpov�dích p�t agentur, což m�že pomoci formulovat možností uzav�ených otázek.  
 
Krok 4. Vedení dotazníku:  
Dotazníky mohou být distribuovány  samostatn� nebo �lenem evalua�ního týmu:  
 
První skupinu tvo�í dotazníky, které jsou obvykle dodány poštou, nebo poslední dobou též  
e-mailem (záleží na obyvatelstvu a dostupnosti e-mailových adres). Také jsou dodány osobn� – 
nap�íklad p�i konkrétní události, p�i které �ešitel pot�ebuje zp�tnou vazbu.  
 
Pr�zkumy realizované s pomocí dotazovatele se provád�jí po telefonu nebo osobn�.  
 
D�ležitým faktorem p�i rozhodování, kterou metodu použít, jsou náklady:  
 
Dotazníky bez pot�eby osobního �ízení jsou obvykle relativn� levné pro provedení nap�í� 
širokým vzorkem, ale mají sklon k malému po�tu odpov�dí (n�kdy pouze 20% odpov�dí na první 
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pokus), s �ímž se musí po�ítat. Aby potencionální respondenti nebyli odrazeni, m�ly by se 
dotazníky soust�edit na stru�ný seznam klí�ových otázek, obecn� s ´uzav�enými´ odpov��mi. 
To zamezuje mnohozna�nostem a usnad�uje pozd�jší analýzu. Míra odpov�dí m�že být 
zlepšena pomocí r�zných forem p�ipomenutí a, kde je to relevantní, informací v médiích (tisku). 
Pom�r odpov�dí poštovních pr�zkum� m�že být zvýšen tím, že respondent�m poskytneme 
p�edtišt�né a p�edplacené obálky. V závislosti na obtížnosti kontextu osciluje pom�r odpov�dí 
mezi 60 a 90%. V p�ípad� opakovaných pr�zkum� stejného formátu je ztráta okolo 10% ro�n� 
považovaná za nevyhnutelnou. 
 
Pr�zkumy po telefonu a tvá�í v tvá� jsou finan�n� náro�n�jší, ale �asto dosahují lepších výsledk� 
odpov�dí, lepší kvalitu dat a mohou umožnit použití delších dotazník� s v�tším pom�rem 
otev�ených otázek. Po skon�ení pr�zkumu se provádí náhodná kontrola, aby se prokázalo, že 
se pr�zkum formou interview skute�n� odehrál. 
 
N�které evaluace udržují v rovnováze náklady a kvalitu Výzkumu pomocí série pr�zkum�,   
nap�íklad uskute�n�ním telefonického/poštovního pr�zkumu, a potom vybrání vzorku 
respondent�, s kterými bude proveden rozhovor tvá�í v tvá�.   
 
Potencionální respondenti se podílejí na pr�zkumu s v�tší pravd�podobností pokud je jim cíl 
pr�zkumu vysv�tlen zp�sobem, který zd�raz�uje hodnotu jejich p�ísp�vku. Pokud je to 
proveditelné, m�l by respondent dostat záruku d�v�rného zacházení s jeho odpov��mi. 
Dotazovatelé musí být informováni o ´pravidlech �ízení´ a musí být schopni je také vysv�tlit 
dotazovaným. Respondent�m m�že být také nabídnuta n�jaká forma participace a také pomoc 
a podn�t p�i rychlém návratu formulá��. Mnoho organizací zabývajících se pr�zkumy nabízí 
nap�. r�zné ceny a výhry p�i zapojení se do dotazníkových šet�ení. Tento styl je mén� b�žný ve 
ve�ejném sektoru, ale v n�kterých kontextech to bylo použito i zde. V n�kterých p�ípadech m�že 
být užite�né nabídnout respondent�m p�íležitost obdržet shrnutí evalua�ní zprávy dopisem.  
V úvodu je vhodné pod�kovat respondent�m za jejich pomoc..  
 
Je pot�eba zajistit bezpe�nost dotazovatele a dotazovaného. Dotazovatelé musí být p�ipraveni 
prokázat svoji totožnost, obzvlášt� pokud se interview odehrává u dotazovaného doma.   
V n�kterých p�ípadech m�že být užite�né oznámit místní policii, že budou tato interview 
uskute�n�na. Je také d�ležité, aby se všechny uskute��ované návšt�vy zaznamenávaly a byly 
zaregistrovány ke konci každého dne. Dotazovaní mohou také dostat osobní upozorn�ní.  
 
Je otázkou, zda používat pr�zkum v tabuizovaných oblastech jako jsou: nelegální imigranté 
nebo �erná ekonomika. Zde budou muset být použity jiné techniky identifikace dotazovaných  
a n�které techniky jako tvá�í v tvá� se mohou ukázat jako nep�íjemné jak pro dotazovatele, tak 
pro dotazovaného.   
 
S ur�itou ohleduplností je take t�eba p�istupovat ke slabším slupinám,  jako jsou mladiství nebo 
starší ob�ané. V n�kterých zemích musí být dotazovatelé, kte�í pracují s d�tmi, nejprve 
zaregistrováni.   
 
Krok 5. Kódování dat:  
Dalším krokem je kódování dat a záznam odpov�dí – p�evážn� v elektronické form� pro 
následnou analýzu. V tomto okamžiku se obecn� d�lají úpravy, které berou v úvahu nedostatky 
vzorku, a obzvlášt� zkreslení údaj� vyvolané t�mi, kte�í neodpov�d�li.  
 
Pokud jde o kvótu nebo vrstvený vzorek a hodnotitelé jsou p�esv�d�eni, že ur�ité skupiny nejsou 
ve vzorku zastoupeny, v porovnání k populaci celkov�, je možné odpov�di vážit.  Vážení 
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znamená znásobení odpov�dí ur�ité skupiny (nap�. nezam�stnaní) tak, aby byl celkový po�et 
podobný percentuálnímu zastoupení v populaci jako takové.   
 
Krok 6. Interpretace a diseminace výsledk�:  
Poslední fází je provedení analýzy výsledk� pr�zkumu. To zahrnuje porozum�ní cíl�m 
pr�zkumu a jeho p�ípadným omezením – nap�íklad omezení vzhledem k velikosti vzorku, 
spolehlivost odpov�dí atd.. Spolehlivost záv�r� bude záviset na statistické významnosti zjišt�ní, 
což závisí na velikosti a profilu respondent� vzhledem k relevantní populaci (viz ráme�ek 5).  
 
Je d�ležité, aby byla fáze analýzy vedena zkušeným expertem, který má zkušenosti s t�mito 
problémy  a byl zapojen do aktivit p�i sestavení pr�zkumu od za�átku.  
 
Aby m�l pr�zkum praktické užití, musí být výsledky prezentovány ve form� p�ístupné  
a smysluplné pro tv�rce politik. Tento krok usnad�uje velké množství specializovaných 
po�íta�ových program�. Obvykle je d�ležité ujistit se, že kone�ná zpráva obsahuje dostate�né 
podrobnosti o zp�sobu, kterým byl pr�zkum provád�n (uvedeno v technickém dodatku pro ty, 
kte�í si p�ejí zkontrolovat jeho validitu), ale p�i vysv�tlení zjišt�ní se omezuje jen na jasný  
a stru�ný hlavní text.   
 
 

Ráme�ek  5: Testování významnosti  
 
Statistické testování významnosti m�že pomoci identifikovat v�rohodnost výsledk� u testovaného vzorku.  To je 
spíše známo jako testování úrovn� významnosti výsledk� a m�že být užite�né, když se analyzují výsledky 
pr�zkumu p�íjemc�, aby bylomožné zjistit, jak reprezentativní mohou být v širší populaci. �ísla statistické 
významnosti �íkají �ešiteli, jaké mohou nastat rozdíly mezi skupinami stejn� velkými nebo v�tšími než ty, které jsou 
nalezeny ve vzorku, pokud by nebyly žádné rozdíly mezi skupinami reprezentovanými vzorkem.  Ve statistice 
znamená “úrove� významnosti” pravd�podobnost výskytu jevu (ne díky náhod�).  Tabulka níže ilustruje problém. 
Chí kvadráty dole v tabulce ukazují dv� �ady �ísel. Dotazník se ptá p�íjemc� regenera�ního programu, jestli si byli 
v�domi jeho existence.  Výsledky jsou rozd�leny podle pohlaví a v�ku.  Vrchní �ada �ísel  0.07 a 24.4 jsou chí 
kvadráty samotné, ale význam této statistiky m�že být ignorován pro cíle tohoto �lánku. Druhá �ada �ísel obsahuje 
hodnoty .795 a .001. Toto jsou úrovn� významnosti a jsou vysv�tleny níže. Hodnota, která se nej�ast�ji užívá  
k indikaci, že n�co je dost dobré na to, aby tomu bylo uv��eno je 0.95. To znamená, že zjišt�ní má 95% šanci být 
pravdivé.  A�koliv za zmínku stojí, že statistika ukazuje "0.05," což znamená, že zjišt�ní má  5% (0.05) šanci nebýt 
pravdivé, což je opak k 95% šanci být pravdivé. Abychom zjistili úrove� významnosti, ode�teme dané �íslo od 
jedni�ky. Nap�íklad hodnota  "0.03" znamená, že je  97% (1-0.03=0.97) šance, že údaj je pravdivý. Podle této 
tabulky je pravd�podobné, že není rozdíl v pov�domí o programu mezi p�íjemci obojího pohlaví, protože 
pravd�podobnost je 0.795 (tedy pouze 20.5% šance, že rozdíl je pravdivý). V kontrastu s tím je zde významná 
úrove� významnosti pro v�kovou skupinu (0.001 or 99.9%), což indikuje, že je zde skoro jistý rozdíl v pov�domí 
mezi r�znými v�kovými skupinami populace, z nichž byl vzorek vybrán. 
Pov�domí p�íjemc� o regenera�ním programu           Pohlaví          V�ková skupina 
  Celkem Muži Ženy 15-25 26-36   37-47   47+   
 Základ  713  361 352 247 150 44 180 

Ano   428  
60% 

215  
60% 

213  
61% 

131  
53% 

74  
49% 

29  
66% 

131  
73% 

Ne  285  
40%  

146  
40%  

139  
40%  

116  
47%  

76  
51%  

15  
34%  

49  
27% 

 Chí 
Kvadrát 

 0.07 
.795 

 24.4  
.001 
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Silné stránky a omezení  
 
Dotazníkový pr�zkum má výhodu kvantifikované a zobecn�né informace za podmínek, že 
vzorek byl správn� vybrán. Je tudíž obzvlášt� užite�ný pro kvantifika�ní indikátory v�etn� 
monitorovacích indikátor�. 
 
Tato technika je nákladná, pokud vzorek musí obsahovat více než 1000 jednotek, abychom 
zajistili, že poskytovaná informace je statisticky významná. Na druhé stran� umož�uje oslovit 
širokou ve�ejnost s relativn� nízkými náklady. 
 
N�kdy je t�žké identifikovat dotazované obyvatelstvo, zvlášt� pokud se jedná o velkou a ne 
p�íliš dob�e monitorovacím systémem identifikovanou skupinu. V tomto p�ípad� tento nástroj 
ztrácí jednu ze svých hlavních výhod: zobecn�ní pozorování. 
 
Pot�eba standardizace odpov�dí pomocí uzav�ených otázek m�že vést k zjednodušení. Z tohoto 
d�vodu je dotazník vyhrazen pro p�ípady, kdy jsou efekty intervence identifikovány p�edem  
a jsou jednozna�n� pochopeny. Naopak vysoce inovativní akce by byla nejlépe hodnocena 
skrze otev�ené otázky a širokou paletu technik, které se nezakládají na pr�zkumech. 
 
Kvalita dotazníkového pr�zkumu má tendenci být ohrožena, jestliže jsou n�které odpov�di 
v�dom� zkresleny respondenty, kte�í obvykle podpo�í intervence  z kterých mají užitek. 
 
Výzkum také ukázal, že mnoho lidí odpovídá na otázky ve snaze být zdvo�ilí, nebo se vyhnout 
vzbuzení dojmu, že jsou neinformovaní, i když ve skute�nosti odpov�� neznají, nebo cítí, že 
situaci nejsou schopni posoudit. Abychom se mohli na dotazník spolehnout, je t�eba, aby 
sestával z otázek, které si respondenti vykládají stejným zp�sobem a na které mohou p�esn� 
odpovídat. 
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Klí�ové termíny 
 
Sampling (Výb�r vzork�) 
Sampling Error (Chyba ve výb�ru vzork�) 
Statistical significance (Statistická významnost) 
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D02 - PR�ZKUMY P�ÍJEMC� 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Pr�zkumy p�íjemc� p�edstavuje evalua�ní techniku, která pomocí dotazníkových pr�zkum� 
zjiš�uje informace od subjekt� p�ímo ovlivn�ných intervencí, kde se p�edpokládá, že budou mít 
prosp�ch z jejich d�sledk� (a� už jednotlivci, organizace nebo spole�enství). P�íjemci dostávají 
podporu, služby a informace a používají za�ízení vytvo�ená s podporou intervence (nap�. rodiny, 
které používají telefonní sí� vytvo�enou s ve�ejnou podporou, nebo spole�nost, která obdržela 
pomoc nebo radu). Celá oprávn�ná skupina se nemusí nutn� skládat pouze z p�íjemc�1. N�kte�í 
lidé mohou být p�íjemci, aniž by nutn� museli pat�it do cílové skupiny intervencí. V n�kterých 
zemích termín ´p�íjemce´ také znamená ve�ejnou instituci odpov�dnou za rozd�lení a správu 
financí z fond�, a to zejména v p�ípadech, kde p�sobí jiný ve�ejný orgán jako �ídící jednotka. 
 
Jako sociální pr�zkum  i pr�zkum p�íjemc� se skládá z pokládání standardních otázek ve 
strukturovaném formátu t�m, kte�í jsou identifikováni jako p�íjemci, nebo skupin� t�ch, kte�í jsou 
obvykle vybrání jako reprezentativní z celkové skupiny p�íjemc�. 
 
Ú�el techniky 
 
V evalua�ním kontextu jsou dotazníkové pr�zkumy užívány hlavn� ke sb�ru názor� p�íjemc�. 
Pokládané otázky mohou být popisné (nap�. Jak jste se dozv�d�l o existenci podpory?), 
normativní (nap�. Odpovídá poskytovaná služba primární pot�eb� vaší organizace?), nebo 
p�í�inné (nap�. Co byste d�lal bez zhodnocené intervence?). 
 
Rozdíl oproti jiným metodám pozorování p�íjemc� (nap�. p�ípadové studie nebo etnografická 
pozorování) je, že se zam��uje na výsledky, které mohou být zobecn�né nap�í� cílovou 
skupinou.  
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Dotazníkový pr�zkum se hodí k pozorování výsledk� a dopad� intervence ovliv�ujících velkou  
a dostate�n� homogenní skupinu. Je tudíž pravd�podobné, že bude vyhrazen jako nástroj pro 
retrospektivní evaluaci jednoduché intervence, nap�íklad evaluace vzd�lávání nezam�stnaných. 
Dotazníkový pr�zkum je už mén� vhodný pro vícerozm�rné a komplexní programy. Nap�íklad 
dotazníkový pr�zkum p�ímých p�íjemc� m�že být p�íliš nákladný, protože, jak u t�chto p�ípad� 
bývá �asté, existuje až deset rozdílných kategorií p�íjemc�. 
  
Pr�zkumy p�íjemc� nejvíce odpovídají program�m, které m�žeme popsat jako ´jednoduché´ 
p�ípady jednak proto, že se evaluace zam��uje na jednoduché akce nebo homogenní skupinu 
akcí a jednak proto, že se zam��uje na osamocená témata jako je obdržení výsledku nebo 
konkrétní dopad.  
 
Tento nástroj se nehodí pro ex ante evaluace. A�koliv pr�zkum p�íjemc� m�že hrát d�ležitou roli 
v p�edb�žných analýzách, kde se na za�átku programu nastaví datová základna, oproti které se 
m��í pokroky b�hem a po zavedení iniciativy. 

                                                 
1 V systému MEANS byl použit termín “adresát", protože termín “p�íjemce” je �asto spojen s myšlenkou 
pozitivního efektu, což m�že být matoucí, protože evaluace m�že identifikovat i negativní vlivy p�i 
zkoumání vlivu na p�ímé p�íjemce. 
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Samotný vzorek (panel) respondent� m�že být dotazován ve dvou nebo více postupn� 
navazujících periodách, kde je cílem zajišt�ní pr�b�žných dat, která umožní monitoring p�íjemc� 
a o�ekávání udržitelnosti efekt�. Nap�íklad pr�zkumné panely jsou používány k evaluaci 
udržitelnosti výsledk� dosažených na poli zam�stnanosti (nap�. praktikanti jsou dotazováni p�ed 
a po kurzu). 
 
Na p�íkladu v ráme�ku 1 byl zám�rem p�edstavitel� francouzského ministerstva srovnávací 
odhad efekt� zam�stnanosti hned n�kolika intervencí. Hodnotící otázka byla: “Jsou n�která 
opat�ení v oblasti zam�stnanosti efektivn�jší než ostatní?” 
 

Ráme�ek 1: Pr�zkum efekt� politiky zam�stnanosti uskute�n�ný mezi zam�stnavateli 
Francouzské ministerstvo práce, zam�stnanosti a vzd�lávání zam�stanc� �asto používá dotazníkové pr�zkumy 
(v�tšinou se jedná o telefonické pr�zkumy) k evaluaci intervencí zam��ených na zvyšování zam�stnanosti.  
Pr�zkum uskute�n�ný v roce 1990 byl zam��en na evaluaci opat�ení týkajících se zvyšování zam�stnanosti 
dlouhodob� nezam�stnaných ve form� vyn�tí platebních povinností do sociálního zabezpe�ení pro zam�stnavatele. 
Dotazník byl veden telefonicky se zam�stnavateli asi 1,000 nezam�stnaných osob, kte�í m�li prosp�ch z tohoto 
opat�ení. Vzorek postihoval pouze zam�stnavatele a nezam�stnané p�ímo ovlivn�né opat�ením. 
Každý dotazovaný �lov�k ve firm� m�l dostatek znalostí o rozhodnutích, která vedla k náboru nezam�stnaných  
a o významu situace, kterou nabídka na vyn�tí zam�stnavatele z platebních povinností do sociálního zabezpe�ení 
vytvo�ila. Aby se zamezilo poskytování zkreslených údaj�, byla zam�stnavatel�m poskytnuta možnost anonymního 
vypln�ní dotazníku. Dotazník zahrnoval n�kolik otázek vyskytujících se nap�í� celým jeho  textem, které m�ly odhalit 
názory  na vývoj situace bez intervencí, v tomto p�ípad� p�i absenci popsané výjimky pro zam�stnavatele. Týkaly se 
také dodate�ného náboru, nebo obsahovaly nábor pracovníka s jinými vlastnostmi, nebo nábor stejného pracovníka 
za jiných podmínek, atd.  
Výsledky pr�zkumu byly posléze použity k odhadu nákladu mrtvé váhy pro každou firmu (tj. po�et nezam�stnaných, 
kte�í by byli zam�stnáni i bez aplikování intervence) a substitu�ních efekt� (tj. rozsah, do kterého výjimka 
podn�covala zam�stnavatele k náboru zp�sobilého pracovníka rad�ji než k náboru pracovníka nezp�sobilého). 
Pozorování celého vzorku poskytlo zhodnocení pr�m�rných koeficient� mrtvé váhy a substitu�ních efekt�. Jelikož 
byl vzorek reprezentativní, byly tyto koeficienty zobecn�ny pro všechny firmy, které m�ly z výjimky prosp�ch za 
ú�elem popisu pracovních míst vytvo�ených opat�ením. 
Zdroj: “Aides publiques à l’embauche: quels effets sur l’emploi” - Premières synthèses, N°6, Mai 1990, Ministère du 
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

 
Klí�ovým požadavkem pro použití pr�zkumu p�íjemc� je to, aby podrobnosti o p�íjemcích byly 
zaznamenány a uloženy v pat�i�ném formátu pro další výzkumné zám�ry. Jestliže nejsou 
podrobnosti o p�íjemcích dostupné, potom evaluáto�i m�žou aplikovat další metody, které by 
pokryly pr�zkum celé zacílené populace (viz sekce sociálních pr�zkum�).  
 
Hlavní kroky 
 
Použití strukturovaného dotazníku v pr�zkumu je nejjednodušším pozorovacím nástrojem, který 
je vykonáván mnoha r�znými prost�edky v závislosti na hloubce požadované informace a na 
velikosti vzorku. Podrobný popis aplikace techniky je možné najít v sekci „sociální pr�zkumy“, 
protože principy provád�ní pr�zkum� popsané zde jsou aplikovatelné i na pr�zkumy p�íjemc�. 
 
Silné stránky a omezení 
 
Výhodou dotazníkových pr�zkum� je, že vytvá�ejí výsledky aplikovatelné na celou pozorovanou 
"populaci", a to bu� p�ímo, pokud je pr�zkum vy�erpávající, nebo extrapolací ze vzorku. Na 
druhé stran� pot�eba standardizovat odpov�di skrze uzav�ené otázky m�že vést ke 
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zjednodušení, pokud nebyl efekt intervence identifikován již v úvodu a pokud nebyl jednozna�n� 
pochopen.  
 
I když metoda m�že být nákladná, obzvlášt� když je vzorek velký, p�esto umož�uje oslovit 
širokou ve�ejnost s relativn� nízkými náklady v porovnání s technikami, které jdou více do 
hloubky. 
 
Pr�zkumy p�íjemc� mohou obsahovat jak kvantitativní tak kvalitativní informace. To je užite�né 
zejména v p�ípad�, když �ešitel nemá jasnou p�edstavu o názorech respondent�, nebo  
o zp�sobu, jak intervence funguje. V tomto p�ípad� m�že být užite�ná kombinace otev�ených  
a uzav�ených odpov�dí. Musíme ovšem poznamenat, že analýza otev�ených otázek je 
komplexn�jší a také dražší, protože pokud byla posbírána primární data musí �ešitel ur�it 
skupiny a kodifikovat podobné odpov�di.  
 
Tento nástroj se pom�rn� dob�e hodí k vytvo�ení popisné informace a jasné klasifikace  
v r�zných kategoriích (nap�. popis firmy z pohledu její velikosti, sektorové aktivity, v�ku, povaze 
trhu, atd.).  
 
Použití strukturovaných reprezentativních vzork� má výhodu ve vytvo�ení kvantifikované  
a zobecnitelné informace (za p�edpokladu, že byl vzorek správn� vybrán). Z toho d�vodu jsou 
také užite�né pro kvantifika�ní indikátory v�etn� monitorovacích indikátor�. 
 
Jak bylo uvedeno výše, použití pr�zkumu p�íjemc� je závislé na dostupnosti informací  
o p�íjemcích. N�kdy není možné znát obyvatelstvo, které má být dotazováno, pokud nejsou 
p�íjemci dob�e identifikováni monitorovacím systémem. 
 
Stejn� jako u jiných pr�zkum� je pot�eba si být v�dom možných zkreslení odpov�dí (zvlášt� 
pokud mají respondenti materiální zájem na intervenci, z které profitují).  
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A large body of technical and statistical information, provided in an accessible form. 
 
Henerson M.E., Morris L.L., Fitz-Gibbon C.T. (1987) 'How to measure Attitudes?' Sage 
Covers the construction and use of scales of measurement. 
 
Javeau C. (1992) 'L'enquête par questionnaire, manuel à l'usage du praticien', Edition de 
l'Université de Bruxelles 
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Klí�ové termíny 
 
Sampling (Výb�r vzork�) 
Sampling Error (Chyba ve výb�ru vzork�) 
Statistical significance (Statistická významnost) 



�����������	
�������

 

 - 302 - 

D03 - INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Individuální pohovor je charakterizován jako hloubkovyý rozhovor s respondentem, který je 
veden školeným týmem. Cílem je obvykle sb�r specifických informací.  
 
Technika se používá ke shromážd�ní kvalitativních informací a názor� t�ch, kte�í jsou p�ímo 
ovlivn�ni konkrétním programem nebo projektem, jeho kontextem, implementací, výsledky  
a dopadem. Rozlišujeme n�kolik druh� interview, z nichž každý napl�uje r�zné cíle: neformální 
pohovor (konverzace), polostrukturovaný pohovor, �ízený pohovor a strukturovaný pohovor 
(nejp�ísn�jší p�ístup). Následující �ádky popisují polostrukturovaný pohovor, což je nej�ast�jší 
technika evaluací Strukturálních fond�. 
 
Ú�el techniky 
 
Individuální pohovory, jak termín napovídá, je prost�edek k získání informace prost�ednictvím 
p�ímého dotazování. 
 
Hloubkové rozhovory mohou pomoci: 
 

� Zajistit zp�tnou vazbu ke všem aspekt�m programových vstup�, aktivit, výstup�, 
výsledk� a dopad�. Tento typ pr�zkumu je zp�sob, jak se dozv�d�t o názorech 
ú�astník� (p�íjemc� a dalších zainteresovaných subjekt�) na projekt nebo program, nap�. 
jak dalece projekt nebo program napl�uje pot�eby v porovnání s o�ekáváními. Pohovory 
slouží v sociálních v�dách také ke zjiš�ování zp�sobu uvažování uživatel�. 

� Zjistit zm�ny chování v �ase. Pokud jsou provád�ny vícekrát než jednou, nebo n�kým, 
kdo již se delší �as v programech angažoval, mohou pohovory ukázat, jestli se v pr�b�hu 
�asu objevily n�jaké zm�ny. Individuální pohovory jsou výzkumnou technikou, která 
slouží k získání relevantních informací o d�vodech, koncepcích a osobách, které byly 
dotazovány v projektu nebo programu. Krom� subjektivních znázorn�ní slouží také ke 
sb�ru informací o konkrétní praxi. To je zvláš� d�ležité p�i objas�ování zp�sob�, jakými 
byla intervence implementována a pro identifikaci osv�d�ené praxe. 

� Zd�raznit individuální a skupinové zájmy. Témata, která nevzejdou mohou být vyslovena 
pouze v individuálních pohovorech. 

� Odhalit lišící se zkušenosti a postoje lidí. Skupiny �asto neumožní identifikovat r�zné 
zkušenosti, které se liší p�ípad od p�ípadu. 

� Odkrýt cestu k normám místní komunity. Dotazování klí�ových v�dc� spole�enství 
(barmani, oblíbení u�itelé, policisté) m�že zajistit rychlý p�ehled o spole�enství, jeho 
pot�ebách a zájmech. 

� Rozvinout další nástroje výzkumu. N�kte�í �ešitelé používají hloubkové pohovory, aby 
získali informaci, kterou mohou potom využít k vývoji kvantitativních pr�zkum� jakmile 
mají lepší náhled na to, co se objevuje v souvislosti s programem a jaké jsou klí�ové 
problémy. Jiní �ešitelé zjiš�ují, že dotazováním získají veškeré pot�ebné informace i bez 
provedení pozd�jších pr�zkum�. Výsledky dotazování mohou vést k vytvo�ení otázek pro 
evalua�ní techniku focus groups, nebo pomáhají vytvá�et otázky pro pr�zkum. 
Hloubková interview se mohou lišit od metody focus groups n�kolika zp�soby: 

 
Hloubkové pohovory �asto také slouží k získání p�edb�žných informací od zainteresovaných 
subjekt�.  
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�asto se také používají jako �ást formativní evaluace, která je ur�ena k testování teorie akce 
a/nebo k vytvo�ení pr�vodce k jemnému vylad�ní politiky nebo programu.  
 
Individuální pohovory jsou také užite�né p�i provád�ní komplexních evaluací programu, které 
jsou ur�eny k identifikaci zm�n v chování a vnímání zú�astn�ných. (jako je nap�. transfer 
technologií nebo vzd�lávací programy) na rozdíl od získávání více hmatatelných, ‘tvrdších’ 
výsledk� (jako je tvorba nových pracovních míst nebo výstavba nových za�ízení). 
 
P�íklad nástroje v praxi je v uveden v ráme�ku 1.  
 
Ráme�ek 1: Evaluace programu North Jutland Technology (NordTek) 
 
Cílem NordTek programu byl vývoj regionu North Jutland skrze zavedení informa�ních 
technologií do regionální pr�myslové továrny. Program m�l dva cíle: tvorbu pracovních míst a 
vylepšení špatného image regionu. Vývojová strategie implementovaná tímto programem byla 
založena na �ty�ech cílech, které m�ly být dosaženy t�emi typy �inností. 
Cílem bylo: posílení místní sít� zú�astn�ných; zlepšení kvalifikace pracovník� v nových 
technologiích; orientace místní výroby k místním pot�ebám a poptávce a kone�n� také zvýšení 
atraktivity pro zahrani�ní investory. �innosti, které m�ly sm�rovat k t�mto cíl�m se týkaly: 
zavedení opat�ení na rozvoj a zavád�ní nových technologií, zavedení opat�ení pro vzd�lávání 
lidí v používání nových technologií a zavedení opat�ení zajiš�ující investi�ní podporu MSP. 
Program byl hodnocen prost�ednictvím polostrukturovaného dotazování 70 firem p�íjemc�. 
Cílem t�chto pr�zkum� bylo porozum�t tomu, jak firmy užívají obdržené služby a co z nich 
získavají. Firmy, u kterých prob�hly rozhovory byly vybrány z 250 firem p�íjemc�  
v 5 nejd�ležit�jších projektech programu NordTek (projekty se týkaly specifických témat jako 
konzultace, vzd�lávání a sí�ové propojení). Vybrané firmy musely obdržet relativn� rozsáhlou 
podporu b�hem posledních šesti m�síc� a reprezentovat r�zné druhy této podpory. 
Zvolený p�ístup se zakládal na �ízeném pohovoru s cílem shromáždit všechny informace 
dotýkající se firem. Tento postup byl mimo jiné zp�ísn�n tím, že srovnával výsledky, které byly 
obdrženy od n�kolika r�zných dotazovatel�. Po interview pr�zkum pokra�oval více neformální 
konverzací b�hem návšt�vy ve firm�, což zabralo celkem asi dv� hodiny. Dotazovaní obdrželi 
souhrn interview ve form� 4-8 stránkového dokumentu pro ov��ení. 
Tématy b�hem interview bylo nap�íklad: d�vody pro p�ipojení k projektu, o�ekávaný p�ínos  
z pomoci a p�ínos, který už prob�hl a možnost obdržet pomoc z jiného zdroje. 
Výsledky pohovor� umožnily identifikovat d�vody, které stály za rozhodnutími firem participovat 
na projektech NordTek. Celkov� interview odhalila, že pomoc poskytovaná NordTekem byla 
 v n�kterých p�ípadech jedine�ná  a nebyla by ´k nalezení´ nikde jinde, kdežto jinde sout�žila  
s místními firmami a dokonce s jinými projekty NordTek. Protože vytvá�ení sítí a konzulta�ních 
služeb NordTek bylo vyvíjeno b�hem n�kolika m�síc� a dokonce n�kolika let, jeden 
z nejd�ležit�jších faktor� pro firmy byla osobní znalost a geografická blízkost ú�astník� 
program�. Nicmén� z�stalo obtížné kvantifikovat prosp�ch, který byly schopny projekty 
NordTek p�inést firmám, vzhledem k po�etným externím faktor�m schopným ovlivnit proces, ve 
kterém služby probíhaly. 
Zdroj: Olsen, Leif and Olaf Rieper. NordTek-evaluieringen, AKF Forlaget, 1991 
 

 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Každá evaluace oby�ejn� po�ítá s individuálními pohovory, jako jsou pohovory s programovými 
manažery, zainteresovanými subjekty a �asto p�íjemci a ú�astníky programu. Nelze �íci, že 
pohovory jsou vždy vhodné nebo nevhodné, ale spíše, že jsou vhodn�jší pro ten který typ 
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evaluace za jistých okolností. Ve skute�nosti v n�kterých p�ípadech je rozhodnutí, jestli 
podniknout individuální pohovor, �in�no z vn�jších d�vod� jako jsou náklady nebo �asový tlak.  
Okolnosti a p�ínos pohovor� jsou popsány níže.   
 
Pohovory jsou používány v pr�zkumném kontextu, jinými slovy jde o použití v p�ípadech, když 
hodnotitel nemá prvotní hypotézu nebo adekvátní znalost projektu nebo cíl, aby bylo možné 
pracovat s dotazníkovým pr�zkumem. 
 
Individuální pohovor je také vhodná technika, když je po�et  zainteresovaných subjekt� 
zahrnutých do hodnoceného programu nebo projektu p�íliš zanedbatelný na to, aby byl objektem 
statisticky významného pr�zkumu. 
  
Techniky dotazování jsou široce používány v evaluaci strukturálních intervencí a zvlášt�  
v evaluaci program�. Interview s programovými manažery a p�íjemci z�stávají jedním  
z nej�ast�ji používaných nástroj� v interim evaluaci strukturálních program�. Principem je vybrat 
n�kolik p�íjemc� nebo manažer� v závislosti na charakteru implementované akce nebo 
ve�ejném zájmu.Pokud používáme interview jako nástroj analýzy, jde o jednu z mála technik, 
která umož�uje rychle sestavit ú�inný p�ehled program�. Velmi voln� strukturované pohovory – 
neformální konverzace s manažery a dalšími osobami zú�astn�nými v programu – mohou být 
základem k identifikaci t�ch �ástí programu, které mají být posuzovány ve v�tší hloubce. 
Interview s tv�rci politiky m�že také formovat prvotní fáze evaluace, jenž jsou považovány za 
jedny z nejd�ležit�jších a ur�it klí�ové výstupy, které tv�rci politiky požadují. Provád�ním 
pohovor� s klí�ovými zainteresovanými subjekty a se�azením jejich priorit získává evaluátor 
náhled na to, co lidé vidí jako hlavní témata, kterým by se m�la evaluace v�novat. 
 
Interview se mohou také uplatnit a zajistit užite�né informace p�i hodnocení program� sociální 
povahy, kde obvykle p�íjemci postrádají motivaci k vypl�ování dotazník�. Jde v�tšinou  
o hodnocení opat�ení cílená na poskytování práce dlouhodob� nezam�stnaným, kte�í prošli 
vzd�lávacím kurzem.  Mimo to klí�ové zainteresované subjekty �asto poskytnou informace  
o dalších zainteresovaných subjektech,,o kterých si myslí, že by m�li být také podrobeni 
pohovor�m, a dále to, jak je nejlépe oslovit a zaangažovat. 
 
Hlavní kroky 
 
V zájmu správného vedení pohovor� musí být dodržovány následující kroky. 
 
Krok 1. Výb�r respondent�:  
Vzorky respondent� pot�ebné pro provedení pohovor� jsou menší než pro dotazníkový 
pr�zkum. Získané informace z pohovor� jsou ov��eny samotným kontextem a ne 
pravd�podobností výskytu konkrétních odpov�dí vyplývajících z dotazník�. Po�et pohovor� 
závisí na charakteru studie, r�znorodosti reakcí a na dostupných zdrojích (obecn� 20 – 60 
pohovor�). Vybraný vzorek je v�tšinou založen na komponentech, které mají být charakteristické 
pro zkoumanou populaci (diverzifikovaný vzorek). Vzorek m�že být vybrán p�ímo (nap�. p�es 
administrativní seznamy, �lenství v relevantních orgánech/organizacích), nebo pomocí t�etí 
strany, což umož�uje více cílený výb�r, ale znamená riziko zkreslení výb�rových parametr�. 
 
Krok 2. Plánování pohovor�:  
Plánování zahrnuje návrh hlavních bod�, podle kterých se bude pohovor �ídit a specifikaci 
témat, na která se chce tazatel zam��it. Není podmínkou následovat takto vytvo�ený plán 
pohovoru naprosto p�esn�. Tento plán je spíše kontrolním listem, který umož�uje tazateli 
zkontrolovat, jestli se zabývá podstatnými v�cmi. �ešitel m�že pohovor p�izp�sobit 
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respondentovi a formulovat nové otázky. První pohovory mohou vznést nároky  na další úpravy 
a dodatky v definování otázek, pokud s nimi mají dotazovaní problémy. V mnoha p�ípadech je 
také užite�né sbírat základní informace od respondent� p�edem, abychom ušet�ili �as b�hem 
pohovor� samotných. M�že také být užite�né seznámit respondenty s oblastmi, které mají být 
zkoumány, aby si sehnali nezbytné faktické informace p�ed samotným setkáním. Velmi vhodné 
je ustavit ‘smlouvu’ s respondentem zahrnující cíl pohovoru, dobu jeho trvání, úrove� utajení, 
užitek ze zjišt�ní atd. Je také užite�né mít jasnou p�edstavu, jaká je role zainteresovaných 
subjekt� ješt� p�ed pohovorem, protože struktura pohovor� se bude lišit podle  jejich vztahu  
k programu. 
 
Úprava a �ízení otázek se m�že pohybovat od kontrolního seznamu po polostrukturovaný 
dotazník.  
 
Krok 3. Výb�r a školení dotazovatel�:  
Pohovory vyžadují vysoký stupe� profesionality, pokud mají být provedeny správn�. Dotazovatel 
musí mít dovednosti v komunikaci, poslouchání respondent� a zapisování poznámek. Kv�li 
hladkému pr�b�hu interview a zajišt�ní pohodlí respondenta je vhodné ujistit se, že panuje 
ur�itá sociální blízkost mezi dotazovatelem a dotazovaným. Strukturované pohovory také navíc  
vyžadují mít podstatnou znalost oboru. 
 
Krok 4. Pr�b�h interview:  
Dotazovatel musí být k dotazovanému uctivý a být schopen správn� pochopit a vysv�tlit 
zkoumanou látku a kontext. Po�áte�ní kontakt je velmi d�ležitý, protože to je komunika�ní 
základ. Dotazovatel musí být opatrný, aby neovliv�oval dotazovaného schvalováním  
a sm�rováním jeho odpov�dí. Interview m�že být nahráváno, aby se potvrdilo, že výroky 
dotazovaných nejsou p�ekrouceny a že nejsou nejd�ležit�jší poznatky ze zprávy vypušt�ny. 
A�koliv v n�kterých p�ípadech mohou dotazovaní cítit, že jsou na pásek schopni odpovídat 
mén� up�ímn� a v potaz by m�lo být vzato také nákladné p�episování rozhovor�, a to již p�i 
sestavování evalua�ního rozpo�tu a �asového rozvrhu. P�epis rozhovoru nebo hlavní body 
pohovoru mohou být zkontrolovány s dotazovanými, a tím je možné v této fázi doplnit 
nevy�ešené otázky. Je rovn�ž vhodné pod�kovat dotazovaným dopisem za jejich p�isp�ní (jejich 
spolupráce m�že být pot�ebná v budoucích studiích a proto je dobré ujistit se jejich dobrou v�lí). 
N�které pravidla jsou uvedeny v ráme�ku 2.  
 
Krok 5. Analýza výsledk�:  
Tato poslední fáze se skládá z analýzy rozhovor�, interpretace a porovnávání výsledk� 
získaných od dotazovaných a ze zjiš�ování b�žných a odlišných pohled� kv�li celkovému 
zhodnocení evaluace. M�žeme také vytvo�it souhrnnou zprávu týkající se propojenosti  
a celistvosti každého z provedených pohovor�, nebo sestavit analýzu nap�í� tématy, která je 
velmi vhodná pro výzkum model� schopných vysv�tlit individuální praktiky. 
Aby byly  získány výsledky, které budou posléze p�edm�tem diskuse, vytvo�í dotazovatel 
analytickou tabulku,mapující �tení pohovor� a popisné hypotézy. Tato tabulka je podkladem pro 
vysv�tlení p�edpoklad� a aplikuje se na každou zprávu o pohovorech. 
 
Jakmile je výzkum proveden a podrobn� sepsán, m�ly by být všechny dokumenty, kazety, atd. 
uloženy na bezpe�ném míst�. V ideálním p�ípad� by m�l mít k t�mto materiál�m p�ístup pouze 
vybraný personál jako dotazovatelé, supervizo�i, personál, který zaznamenává a ov��uje data  
a datoví analytici.  
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Ráme�ek  2:  P�íklad osv�d�ené praxe v osobních pohovorech 
 
Nep�edpokládejte, že lidé mají pro vás všechen �as na sv�t�..  
Žádné interview by nem�lo trvat déle než hodinu. Delší �as produkuje opakování, ne více 
informací. Sd�lení, že pohovor bude trvat hodinu ho také pomáhá strukturovat.   
Vysv�tlete, �eho se pokoušíte dosáhnout a jakou roli v tom respondenti hrají. 
Dobrou zásadou pro jednohodinový pohovor je soust�edit se na p�t hlavních bod�. 
Respondenti mají právo �íst cokoliv si dotazovatel zapíše.  To pomáhá zmírnit nap�tí  
a vyrovnat síly. 
Zapisujte pouze klí�ové body – doslovný p�epis není k užitku.  
O d�ležité v�ci se pod�lte s ostatními a vysv�tlete si je. Schválení k použití materiálu  
z pohovoru musí být ud�leno formáln� – není to jen v zájmu férové reprezentace, ale také  
v zájmu ujišt�ní, že pokud bude dotazován obsah práce pozd�ji, komunita vás podpo�í. 
Celkové výsledky procesu by m�ly být poskytnuty dotazovaným v pozd�jším termínu. 
 

 
Silné stránky a omezení  
 
Individuální pohovory jsou pravd�podobn� pro evaluace strukturálních fond� rozhodující.  
Abychom získali �istý pohled na celkovou problematiku, je t�eba do hloubky prozkoumat  
a porozum�t celkové problematice na rozdíl od všestranného p�ístupu k výzkumu. Použitím 
individuálních pohovor� mohou být odhaleny pohledy respondent� a d�vody pro tyto jejich 
názory bez dalšího ovliv�ování ostatními ú�astníky (jako tomu m�že být v p�ípad� použití 
techniky focus groups). Individuální pohovory se hodí hlavn� tam, kde chceme porozum�t 
problematice procesu. 
 
Výhodou tohoto typu pr�zkumu je, že zajiš�uje podrobnou informaci o hodnotách, faktech  
a chování respondent�, umož�uje sestavit dohromady skupinu prvk�, tedy vytvo�it relativn� 
vy�erpávající studii na dané téma. Dob�e vedený pohovor m�že pomoci pochopit mechanismus 
implementace a p�í�inných vazeb programu, a identifikovat úsp�šné p�íklady nebo obvyklé 
chyby. Ve skute�nosti to m�že vést k návrhu �ešení a doporu�ení pro posun programu dop�edu.   
Výsledkem jsou informace osv�d�ené praxe, které mohou být uvád�ny ve form� p�íklad� v textu 
studií. Navíc m�že být vzorek kontrolován a tazatel má jistotu, že otázky byly interpretovány tak, 
jak je t�eba.   
 
V n�kterých p�ípadech jsou osobní pohovory preferovány p�ed jinými metodami jako je 
skupinová diskuze, nap�íklad když je subjekt obklopen silnými sociálními normami, nebo když je 
vyžadován posudek. Pohovor je také jedním z nejlepších prost�edk� p�i angažování málo 
gramotné populace. Strukturované pohovory mohou také zaujmout místo dotazník� u klient�, 
kte�í mají obtíže p�i vypl�ování formulá��.  
 
Navíc individuální pohovory jsou �asto snazší než skupinové metody. Klí�ovým p�ínosem je 
úrove� detailu, kterou b�žn� dosahují. V pohovoru mají evaluáto�i možnost dopl�ovat otázky  
a pátrat po významu. Je snadn�jší diskutovat problém do hloubky s jedním �lov�kem než se 
skupinou.  Pomáhá to také vyhnout se problém�m p�i organizování sch�zky s v�tším po�tem 
�len�.  
 
A�koliv jsou zde i nevýhody. Když jsou data získávána prost�ednictvím hloubková interview, 
vzorek je obvykle menší a nepoužívá náhodné metody výb�ru ú�astník�. Navíc výsledky 
nemohou být zobecn�ny. Individuální pohovory berou v potaz situa�ní a individuální faktory, což 
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znesnad�uje vytvá�et obecné záv�ry. Mohou sice umožnit vy�erpávající identifikaci efekt�  
a možných p�í�in, ale nemohou být použita k m��ení dopad� nebo funk�ních p�í�in. 
 
Pokud má být tato praxe efektivní, pak se vyžaduje mnoho �asu a vstupy odborník�.  
K plánování, provedení a interpretaci interview je t�eba specifických dovedností. Pokud jsou 
dovednosti této povahy neadekvátní výsledkem je  informace nulové hodnoty. Pohovory nejsou 
vždy vedeny profesionáln� tak, aby vyprodukovaly efektivní výsledky. Dalším nebezpe�ím této 
metody, p�ed kterým je t�eba se chránit, je subjektivismus i p�es p�ítomnost trénovaných tazatel� 
je zde riziko nedostatku konzistence mezi tazateli. Individuální pohovor jako metoda trpí 
nedostatkem objektivity a �asto spoléhá na bezúhonnost a í �est tazatel�, jejichž zkušenosti 
nemohou být opakovány vzhledem k povaze pr�zkumu. Na druhé stran� osobní pohovory 
vylu�ují možnost anonymity a tazatel m�že odpov�di.    
 
P�ínos t�chto výzkum� navíc záleží na znalosti respondent� a jejich spolupráci v odpovídání na 
otázky. Informace také m�že být p�ekroucena r�znými zp�soby, které respondenti vyvolají. 
 
Dokumentace m�že být zavád�jící: poznatky z oboru �asto obsahují p�íliš mnoho d�v�rných 
informací pro jejich širší ob�h: s mnoha informacemi musí být zacházeno d�v�rn� p�i tvorb� 
zpráv. D�ležité je, aby evaluáto�i respektovali soukromí, když diskutují problém se specifickými 
klienty nebo respondenty a nenechali se zatáhnout do kritických rozhovor� nebo poskytování 
d�v�rných informací pokud jde o jiné pohovory. Úkolem je fakticky najít a shromáždit užite�né 
informace, ne informovat subjekty o názorech, které mohou mít ostatní. B�hem rozboru akce  
a setkání zam�stnanc� by se nikdy nem�lo poukazovat na obsah pr�zkumu podle jmen 
respondent�.  
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Klí�ové termíny 
 
Structured interview (Strukturovaný pohovor) 
Semi-structured interview (Polostrukturovaný pohovor) 
Sampling (Výb�r vzork�) 
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D04 - EVALUACE PRIORIT 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky  
 
Metoda hodnocení priorit (n�kdy uvád�na jako technika evaluace priorit) je založena na 
simulaci možností na trhu a obvykle využívá ke sb�ru informací sociální pr�zkumy. 
Respondent�m je p�id�len hypotetický rozpo�et a mají nabídku položek, které mohou 
koupit, všechny s hypotetickou cenou. Hodnoty položek jsou potom odvozeny od 
preferencí, které dostanou od respondent� utrácením svých rozpo�t� za tyto položky.  
 
Ú�el techniky 
 
Technika hodnocení priorit byla vyvinuta v zájmu zapojení ve�ejnosti do komplikovaných 
plánovacích problém�. Metoda se pokouší kombinovat ekonomické teorie s pr�zkumnými 
technikami za ú�elem ocen�ní komodit, které postrádají trhovou cenu, jako je nap�. vývoj, 
nebo ochrana životního prost�edí. Je používána k identifikaci priorit v situacích, kdy je 
pravd�podobný konflikt zájm� mezi r�znými lidmi a zájmovými skupinami a volba jakéhokoli 
názoru bude vyžadovat kompromis. V tomto ohledu je technika hodnocení priorit jako 
evalua�ního nástroje blízce spojena s analýzou náklad� a výnos� a ekonomikou životního 
prost�edí.  
 
Technika evaluace priorit je také používána ke sb�ru informací podle definovaných 
preferencí, obvykle jako sou�ást aktivit p�i vytvá�ení iniciativ, které identifikují zám�ry 
cílových skupin (nap�. ocen�ní cestovních preferencí na trhu cestovatel�, nebo 
pojmenování preferencí rodi�� týkající se d�tské pé�e jako uvádí p�íklad níže). Vzhledem 
k t�mto skute�nostem metoda up�es�uje rozhodnutí vycházející z názor� a posudk� 
cílových skupin obecn� (transformováno do preferencí, když si lidé vym��ují v�ci na trhu). 
Jde tedy o snahu vyhnout se rozhodnutí u�in�nému lidmi s nejv�tším vlivem  
v rozhodovacím procesu, kte�í mohou mít specifický soubor hodnot a postoj�.  
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Metoda byla pr�kopnicky poprvé vyzkoušena Hoinvillem a Berthoudem v sedmdesátých 
letech a  týkala se zhodnocení cestovního �asu, bezpe�nosti cestování, zne�išt�ní vozidly 
a dopravní zácpy v Londýn�.  
 
Metoda je b�žn� užívána v environmentálních evaluacích p�i zhodnocení netržního 
environmentálního zboží. Používá se, když tv�rci politik žádají názor ve�ejnosti na problémy 
jako:  
 

� Reakce spole�enství na zm�ny v charakteru životního prost�edí;  
� Relativní velikost užitku p�i užívání životního prost�edí ur�itým zp�sobem  

v porovnání s nepoužíváním;  
� Nejvyšší kvantita environmentálních efekt�.  

 
O’Hanlon a Sinden (1978) použili techniku p�i evaluaci hodnoty p�irozenosti životního 
prost�edí (definováno jako užitek odvozený ze znalosti p�ítomnosti po�tu druh�) a hodnoty 
výb�ru (definováno jako pravd�podobnost vid�t dané druhy) v novém Jižním Walesu  
v Austrálii.  
 
Národní centrum pro sociální výzkumy (NCSR) v Británii používalo metodu v sedmdesátých 
letech k m��ení kompromis� mezi navrhovanými zám�ry usedlík� v jejich lokalit�.  
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Hlavní kroky 
 
Mezi použitím metody k identifikaci preferencí a k m��ení behaviorálních odpov�dí m�že 
být velký rozdíl. Technika evaluace priorit se aplikuje hlavn� na nedávné scéná�e a je 
konstruována k identifikaci alternativ �ešení obsahujících r�zné úrovn� p�eddefinovaných 
atribut�. Základem je nechat respondenta navrhnout optimální soubor �ešení omezený 
ur�itými faktory. Metoda potom umožní identifikovat náklady, které vznikají p�i pohybu 
odmezi jednotlivými úrovn�mi atribut� a respondent vybere nejlepší �ešení p�i fixním 
rozpo�tu , který má k dispozici.. Analýza je založena na neoklasickém mikroekonomickém 
p�edpokladu o chování zákazníka (nap�. rovnice mezní užitkovosti pro všechno zboží). 
Zám�rem je dosp�t k ideáln� vyrovnaným preferencím respondent� omezených finan�n�, 
ale neomezených faktory nedokonalostí a limit na trhu. Nap�íklad respondent�m bude 
nabídnuto p�t druh� zboží ve t�ech kvantitách (1, 2 a 3 jednotky). Mají tedy na výb�r 
patnáct možných voleb, každá reflektující vhodnou cenu pro každé zboží. Experiment se 
pro každého jedince opakuje s r�znými cenami dokud není pom�r sledované frekvence 
výb�ru a o�ekávané frekvence stejný pro všech patnáct kombinací (tedy odhalí opravdové 
preference a krajní hodnocení).  
 
U pr�zkum� zam��ujících se na otázky životního prost�edí mají respondenti k dispozici 
r�zné kombinace konven�ního zboží a výhod životního prost�edí za p�edpokládaných cen.  
 

Ráme�ek  1: Rodi�ovské priority týkající se d�tské pé�e 
Pr�zkum ve Skotsku provedený Národním centrem pro sociální výzkumy studoval požadavky na d�tskou pé�i 
mezi rodi�i �trnáctiletých d�tí a mladších pro Strategii d�tské pé�e ve Skotsku. Studie probíhala ve dvou 
�ástech: rozsáhlý pr��ezový pr�zkum ve všech sektorech kv�li sb�ru spolehlivých kvantitativních dat  
o sou�asných požadavcích na d�tskou pé�i a menší pr�zkum k prov��ení faktor�, které ovliv�ují zájem  
o placenou pé�i a s tím související trh práce. Technika evaluace priorit byla použita k hodnocení sou�asných 
systém� d�tské pé�e, k vymezení názor� rodi�� na r�zné aspekty d�tské pé�e, a k hodnocení pot�eb rodi��  
v termínech kvantity sou�asných p�edpis�.  
Rodi�e zahrnutí do tohoto pr�zkumu analyzovali širokou paletou možností vzhledem ke kvantit�, vhodnosti  
a kvalit� d�tské pé�e. Možnosti se lišili podle v�ku dít�te. Abychom ilustrovali p�ístup, zam��íme se na 
možnosti spojené s p�edškolními d�tmi ve v�ku 0-4 roky. Pro tuto skupinu byly identifikovány následující 
alternativy:  
 

� kvantita – po�et hodin d�tské pé�e týdn�;  
� vhodnost – jak dlouho trvá získání poskytovatele d�tské pé�e  
� kvalita d�tské pé�e – vývoj dít�te a p�íležitosti k u�ení, zkušenosti personálu a vzd�lávání a pom�r 

d�tí/zam�stnanc�.  
 
M��ítko kvality p�edpokládá, že �ím v�tší p�ístup k u�ení d�ti mají, tím vyšší je kvalita opat�ení, a�koliv je to 
subjektivní p�edpoklad.  
Alternativy byly oznámkovany r�znými hodnotami p�i�azenými ke každému atributu s minimální a maximální 
hodnotou, která korelovala se vzr�stajícími hodnotami každého atributu jak ukazuje tabulka níže.  
Respondenti, kte�í aktuáln� využívali pé�i o d�ti, byli požádáni o identifikování �ešení, které se jich týkalo. 
�ešitelé spo�ítali pr�m�rný výsledek pro r�zné kategorie rodi�� a celkový výsledek a pro každý uvažovaný 
aspekt d�tské pé�e. Všichni respondenti byli poté požádáni o identifikaci jejich ideální kombinace z celkového 
po�tu 18 bod�.  Pr�m�rný výsledek byl porovnán pro sou�asné a ideální alternativy, pro uživatele  
a neuživatele pé�e o dít� a pro r�zné skupiny (nap�. podle statutu zam�stnanosti). Toto umožnilo �ešitel�m 
ohodnotit sou�asné a ideální uspo�ádání formální d�tské pé�e u rodi�� d�tí p�edškolního v�ku a preference 
r�zných skupin. 
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Kvantita – po�et 
hodin týdn� 

Vhodnost – Jak 
dlouho trvá získat 
poskytovatele 

P�íležitosti vývoje 
dít�te 

Zkušenost/vzd�lání 
personálu 

Po�et personálu na 
dít� 

Do 15 hodin  
 
(3) 

Více než 30 minut 
 
(1) 

D�ti si hrají po�ád 
sami                         
(1) 

Žádná 
zkušenost/vzd�lání 
 
(1) 

1 �lov�k na 9 a více 
d�tí 
(1) 

Do 20 hodin 
 
 
(6) 

Do 30 minut 
 
 
(2) 

N�které u�ební 
aktivity a hry jsou 
organizované (nap�. 
�tení)                 
(2) 

Malá 
zkušenost/vzd�lání 
 
(2) 

1 �lov�k na 
maximáln� 8 d�tí 
 
(2) 

Do 35 hodin 
 
 
 
 
(9) 

Do 10-15 minut 
 
 
 
 
(3) 

N�které u�ební 
aktivity a hry jsou 
organizovány, v�etn� 
speciálních hodin 
(nap�. hudba, drama)   
(3) 

N�jaká 
zkušenost/vzd�lání 
 
 
(3) 

1 �lov�k na 
maximáln� 4 d�ti 
 
 
 
(3) 

Více než 35 hodin 
 
 
 
 
(12) 

Ve vlastním domov� 
 
 
 
 
(4) 

U�ební aktivity jsou 
organizovány 
v�tšinou, zahrnují 
speciální hodiny 
(nap�. hudbu, drama)   
(4) 

Mnoho 
zkušenosti/vzd�lání 
 
 
(4) 

1 �lov�k na 1-3 d�ti 
 
 
 
(4) 

 
P�evzato z: Hinds & Alison Park, National Centre for Social Research (2001), Parents’ Demand for Childcare in Scotland: 
report for the Scottish Executive 
 

 
Silné stránky a omezení 
 
Hlavní p�edností p�ístupu je provád�ní hodnocení na v�deckém základ� a na porovnatelné 
škále pro evaluaci aspekt� sou�asné situace oproti ideálnímu scéná�i a k ocen�ní 
preferencí. Je to d�ležité, protože bez takového p�ístupu k hodnocení sociálního vývoje  
a environmentálních podmínek by byl výsledek zna�n� subjektivní.  
 
Hlavní problémy jsou v aplikaci metody. Je t�eba identifikovat hodnoty k n�kolika typ�. 
možností, abychom obdrželi výsledné hodnoty, a to m�že být problematické. Pro ukázku na 
p�íkladu použitém pro d�tskou pé�i si mohli n�kte�í rodi�e p�át snížit rozsah pé�e o d�ti, 
takže by došlo k zlepšení kvality. Analýza se také spoléhá na statistickou analýzu výsledk� 
a je tudíž mén� atraktivní než jiné techniky (nap�íklad Technika stanovených preferencí).  
 
Protože je technika založená na použití pr�zkumu respondent�, je to metoda relativn� 
nákladná a m�že nastat zkreslení informací jak p�i výb�ru vzorku,  tak p�i návrhu struktury 
evaluace. P�edevším tam, kde je respondentovi nabídnuta na pomoc p�ibližná hodnota, 
nebo kde jsou diskutovány neadekvátní detaily programových efekt�. Existuje zde také 
možnost pro hypotetickou zaujatost tam, kde otázky nepokrývají opravdové chování trhu  
a kde není reálná možnost na odpov�di, které reflektují jejich zhodnocení. V n�kterých 
p�ípadech nap�. v souvislosti s výhodou životního prost�edí mohou mít respondenti 
nep�esné informace a nedostatek zkušeností s dopadem na nabízenou užitkovost.  
 
Literatura 
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Klí�ové termíny 
 
Existence value (Existen�ní hodnota)   
Option value (Hodnota alternativy)    
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D05 – TECHNIKA FOCUS GROUPS 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Focus groups je metoda sociálního zkoumání ve form� strukturované diskuse, která zahrnuje 
progresivní sdílení a propracování pohled� a myšlenek ú�astník�. Nejprve byla užita p�i 
pr�zkumech trhu a nyní je tato metoda široce aplikována v prost�edí akademických výzkum� ke 
generování dat a k proniknutí do problému. Technika je obzvlášt� hodnotná p�i analyzování 
témat a obor�, kde roste po�et lišících se názor�, nebo v p�ípad� komplexní problematiky, která 
vyžaduje d�kladný pr�zkum.   
 
Focus groups je jednou z diskusních metod založených na skupinách. Typické provedení 
zahrnuje relativn� homogenní skupinu šesti až osmi lidí, kte�í se ú�astní setkání v �asovém 
rozsahu hodiny a p�l až dvou hodin. Interakce skupiny je usnadn�na hodnotitelem nebo 
�ešitelem, který p�edloží skupin� témata nebo otázky k diskusi. Jinou variantou je seminá� 
zahrnující rozsáhlejší skupinu, která se sejde na v�tší konferenci se strukturovan�jší agendou. 
Další inovativní p�ístupy se týkají využití metod diskusních skupin p�i tvorb� rozhodnutí. 
P�íkladem je ´ob�anská porota´, ve které se sejde v pr�b�hu n�kolika dní dohromady skupiny  
12 až 30 lidí. Tito lidé potom získavají informace od ´sv�dk�´ a zvažují a dávají doporu�ení 
vztahující se k tématu. Variantou této poradní techniky jsou pak diskusní panely.  B�žným rysem 
t�chto metod je, že kombinují získávání a zp�ístupn�ní informací s projednáváním.   
 
A�koliv metoda focus groups a další druhy na skupinách založených diskusí obvykle zahrnují 
fyzické setkání ú�astník�, vzr�stá zájem na formování virtuálních skupin, které využívají výhody 
nových informa�ních a komunika�ních technologií. Tzv. telefonické skupiny využívající 
telekonferen�ní technologie jsou v sou�asnosti dopl�ovány a nahrazovány skupinami online, 
které pracují na základ� synchronní nebo asynchronní diskuse na internetu. Rovn�ž technika 
Delphi m�že být snadno upravena k elektronické komunikaci, a�koliv nezahrnuje typické 
interaktivní prvky. V tomto p�ípad� jsou pohledy sbírány od �len� skupin individuáln� a poté jsou 
shrnuty a dány do ob�hu pro další diskusi, dokud není dosaženo konsensu.  
 
Ú�el techniky 
 
Focus groups umož�uje dát dohromady v programu zainteresované subjekty (manažery, 
opera�ní personál, p�íjemce služby) jak simultánn�, tak sekven�n� a shromáždit velké množství 
kvalitních informací v relativn� malém �asovém prostoru. Sdílením a porovnáváním zkušeností  
a pohled� vytvá�ejí ú�astníci nový pohled na chápání situace. Metoda umož�uje hodnotiteli 
prozkoumat r�zné pohledy ú�astník�, které jsou vytvá�eny jejich ú�astí uvnit� sociální sít�  
a prozkoumat, jak je jejich úsudek utvá�en p�i diskuzi s ostatními v p�irozeném kontextu skupiny.   
 
Vzájemným p�sobením a konfrontací r�zných úhl� pohledu slouží technika k odhalení vnímání 
ú�astník� a jejich pohledu na témata a otázky relevantní k evaluaci. To se m�že vztahovat  
i k její implementaci, výsledk�m a dopad�m. Hlavní role evaluátora v pr�b�hu hodnocení je 
usnadnit diskusi focus groups, rozvinout ji a na rozší�it možností odpov�dí. Ú�astníci jsou 
podn�cováni rozvíjet konverzaci do nových a �asto ne�ekaných sm�r�, odhalit nové úhly 
pohledu na evalua�ní témata a k prozkoumávat jejich hlubší úrovn�. Technika Focus groups 
také m�že poskytnout efektivní prost�edky pro evaluaci citlivých témat. 
 
Focus groups jsou formou ú�astnické evaluace. Tím, že zahrneme aktéry nebo p�íjemce 
programu jako spoluú�astníky p�i hodnocení, jsou záv�ry studie d�v�ryhodn�jší a snadn�ji 
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akceptovatelné. Technika focus groups m�že být také užita pro ov��ení sb�ru dat, nebo ke 
kompletaci kvantitativních dat.   
 
P�íklad nástroje v praxi je uveden v ráme�ku 1.  
 

Ráme�ek 1: Tematická evaluace Cíle 3 JPD, 1994-99, Velká Británie 
 
V rámci evaluace Cíle 3 JPD ve Velké Británii byla technika focus groups použita k dopln�ní dalších 
technik. Celkovým cílem této evaluace bylo ov��it: a) jestli akce implementované uvnit� JPD efektivn� 
dosáhly cílené p�íjemce a za b) jestli struktura JPD zvýhodnila rozvoj efektivních projekt� vyjád�ených 
v za�len�ní p�íjemc� na trhu práce. 
Metoda navrhovala, aby tato evaluace m�la kvantitativní sekci založenou na využívání monitorovacích 
datech a hlavn� kvalitativní sekci založenou na �ty�ech Focus groups skupinách formovaných regiony 
reprezentujícími rozdílnost situace ve Velké Británii: Skotsko, "West Midlands", Londýn a Jihozápad. 
Tyto focus groups sestávaly ze zástupc� projektových zprost�edkovatel� (p�edevším vzd�lávacích center, 
regionálních rad, institucí vyššího vzd�lávání, nevládních organizací a vzd�lávacích a hospodá�ských rad). 
Kladené otázky byly strukturovány následujícím zp�sobem: 

� Zkoumání informa�ních zdroj� dostupných pro plánování projekt� korespondujících s pot�ebami 
cílové skupiny a hledání prost�edk� k charakteristice této skupiny; 

� Zd�razn�ní silných a slabých stránek metod výb�ru a managementu (zvlášt� finan�ního) projekt� 
a jejich efektivita v termínech zacílení; 

� Diskuse k prost�edk�m hodnocení výsledk� vzhledem ke specifikám oslovené ve�ejnosti  
a k požadavk�m zam�stnavatel�; 

� Diskuse o efektivit� JPD jako nástroje podporujícího projekty vhodné pro pot�eby p�íjemc�. 
Tyto diskuse sloužily k odhalení nových myšlenek a úvah, které se �asto shodovali s tématy kladených 
otázek, jako je existence a výhody “integrovaných projekt�”, zp�sob fungování v síti zprost�edkovatel� 
projekt�, “dodate�nost” projekt�, atd. Výsledky z t�chto focus groups, a�koliv nebyly reprezentativní ze 
statistického pohledu, napomohly k analýzám “zám�r�, na kterých je t�eba ješt� pracovat” v r�zných 
oblastech jako je: p�ístup k problémové ve�ejnosti, podmínky usnad�ující vznik relevantních projekt�  
v termínech zacílení atd. 
Zdroj: Targeting and the ESF Objective 3 1994-1996 Single Programming Document (SPD), final report to 
the Department for Education and Employment (DfEE) ECOTEC, June 1996 
 

 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Focus groups jsou primárním zdrojem kvalitativních dat a oby�ejn� v kombinaci s jinými 
kvalitativními metodami jsou v�len�ny do pojetí p�ípadových studií.  Focus groups jsou dob�e 
upravené u t�ch p�ípad�, kde zvažovaná evalua�ní témata a problémy zp�sobují rozdílnost 
názor�, ale kde m�že diskuse vést k hlubšímu a uvážen�jšímu pohledu.    
 
Technika je hodnotnou metodou u program�, kde je po�etní nepom�r mezi ú�astníky a t�mi, 
kte�í �iní rozhodnutí. V sou�asnosti se nejvhodn�jším jeví pracovat s homogenními, ale 
rozporuplnými skupinami a takto vytvá�et informaci, která m�že oz�ejmit odlišná vnímání, 
zkušenosti a pohledy r�zných v evaluaci zainteresovaných subjekt�.   
 
Aplikování Focus groups na r�zné druhy evaluací strukturálních fond� má své opodstatn�ní. 
Technika Focus groups m�že vést k testování inovativního opat�ení (ex ante evaluace),  
k objasn�ní cíl� projektu, k vytvo�ení ak�ní teorie pro hodnocený program, k identifikaci 
problém� a pot�eb regionu a ke zlepšení b�hem implementace programu. Technika je také velmi 
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relevantní na konci programu v rámci ex post evaluace p�i sb�ru informací pro identifikaci 
a/nebo interpretaci efekt� a dopad� programu a pro ustanovení nových priorit a sm�r�.   
 
Hlavní kroky 
 
Krok 1.  Výb�r ú�astník�: 
Složení skupiny a po�et Focus groups záleží na p�esném požadavku evaluace. Dává se 
p�ednost výb�ru ú�astník� tak, aby byl zajišt�n jistý stupe� homogenity a zárove� n�kolik skupin 
r�zného složení. Omezení práce na jednu skupinu m�že znehodnotit validitu studie.  Není 
vhodné, aby z�etelná nerovnováha v oblasti sociální síly nebo statutu uvnit� skupiny. 
Rozmanitost ostatních charakteristik reprezentovaných uvnit� skupiny je ale žádoucí. Optimální 
po�et ú�astník� je 6 – 8 na skupinu tak, aby m�la každá osoba prostor mluvit a aby se 
nevytvá�ely podskupiny.  Obvykle se ú�astníci navzájem neznají, což usnad�uje jak dotazování, 
tak vysv�tlování témat. A�koliv za jistých okolností m�že být p�ínosné pracovat s p�irozen� 
vzniklou skupinou, a to nap�íklad tam, kde téma pro evaluaci zahrnuje to, jak organizace rozumí 
cíli politiky a jak to p�enáší do praxe.   
 
Ú�astníci jsou ob�as odm�n�ni. M�že to být stimula�ní odm�na, nebo jim m�že být nabídnuta 
kompenzace cestovních náklad�, nebo ob�erstvení na konci sezení.   
 
Krok 2.  Volba a trénink moderátor�:    
Role moderátora je pro úsp�ch skupinové diskuse rozhodující. Vyžaduje dobré dovednosti 
skupinového vedení, aby se lidé cítili pohodln�, vnímali moderátora pozitivn�, byly dostate�n� 
povzbuzovány a m�li zájem o aktivitu až do konce. Moderáto�i pot�ebují dobré komunika�ní 
dovednosti, citlivost k diskutovaným témat�m a schopnost prozkoumat téma k dosažení v�tší 
hloubky stejn� jako apelovat na zdánlivý souhlas, který je veden snahou p�izp�sobit se 
sociálním normám.  Výb�r moderátor� m�že vzejít ze skupiny, která již tyto dovednosti má, 
nebo je podrobit ur�itému druhu školení evalua�ního personálu, kde se jim nau�í.  
 
Je také užite�né ud�lat prostor pro další osobu ve skupin�, zvlášt� pokud se sezení nenahrává, 
aby si tento druhý hodnotitel mohl d�lat poznámky, zatímco první moderuje diskusi.  
Spolumoderáto�i mohou sledovat diskusi a poté vyjád�it doporu�ení moderátorovi ohledn� 
zp�sobu, jakým bylo setkání vedeno.   
 
Krok 3.  Definování témat pohovoru:   
Je d�ležité pe�liv� definovat a vymezit zmín�ná témata, protože všichni ú�astníci musí mít 
p�íležitost zapojit se do diskuse. Seznam �ty� nebo p�ti otev�ených otázek vyjád�ených 
jednoduchým jazykem je obvykle dostate�ný pro normální sezení.  Otázky musí být pe�liv� 
definovány a uspo�ádány do �ady s nejobecn�jšími na prvním míst�.  Evaluátorovým cílem je 
použít úvodní otázku nebo téma k zaujmutí co nejvíce ú�astník� a podnícení diskuse.   
 
Krok 4.  Pr�b�h diskuse:   
Diskuse m�že být zahájena úpln� otev�en� p�edstavením obsahu sezení a kladením 
jednoduchých otázek obecného zájmu, �ím umožní každému ú�astníkovi zapojit se svým 
názorem nebo poznámkou k tématu. Jak se diskuse posune kup�edu je cílem více objasnit  
a hloub�ji se pono�it do problému a pokrýt všechny úhly pohledu. Cílem moderátora je nechat 
vyplynout z diskuse uvnit� skupiny co nejvíce informací a zárove� se ujistit, že témata a otázky 
evaluace jsou pokrývány v rámci p�id�leného �asu.  Tato aktivita také zahrnuje rozhodnutí, kdy 
posunout diskusi k jinému tématu, kdy udržovat diskusi na stávajícím problému a také, kdy 
nechat diskusi otev�en�jší s minimem zásah� nebo ji víc nasm�rovat. P�i plánování toku 
p�ísp�vk� m�že být vyžadována ur�itá kombinace asertivity a taktu.  
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Kork 5.  Analýza a výsledky:   
Tato záv�re�ná fáze se skládá z interpretování a porovnávání informací, které poskytli ú�astníci, 
a také z hledání sdílených a rozdílných názor� uvnit� každé skupiny. Sbírané informace je 
pot�eba ut�ídit ve vztahu k cíl�m evaluace. V úvahu musí být brána rozdílná interpretace dat  
a musí rozlišit dva hlavní proudy diskuse: co ú�astníci považují za zajímavé a co posuzují jako 
d�ležité. Analýza bude záviset na po�tu dotazovaných skupin a na povaze pohovor� (nap�íklad 
ubírala se diskuse focus groups strukturovaným p�ístupem, nebo ne?). Výsledky z r�zných 
skupin jsou pak porovnávány kv�li zjišt�ní, jestli je možné dojít ke sbližování názor�. Záv�re�ná 
zpráva m�že obsahovat nezajímav�jší postoje ú�astník� spole�n� s výtahem z diskuse.   
 
Silné stránky a omezení  
 
Tento typ metody diskusní skupiny poskytuje hloubkové informace o hodnotách a názorech 
vybraných ú�astník�. Jak se b�hem skupinové diskuse objevují nové informace, je celkový 
pohled na témata mén� ovliv�ován p�sobením �ešitele, než by tomu mohlo být v p�ípad� 
individuálního pohovoru.   
 
Skute�nost, že se na �ešení podílí více lidí, poskytuje jistou rovnováhu ve vyslovených 
odpov�dích a usnad�uje evalua�nímu týmu definovat obecný názor na konkrétní program. 
Vzhledem k ú�asti t�chto lidí zajiš�uje technika focus groups ur�itou úrove� ´kontroly kvality´ nad 
sb�rem dat, a to posouzením názor� pro a proti každého ú�astníka a tudíž se vyhýbá extremním 
názor�m.  
 
V krátkém �asovém úseku (od jedné a p�l do dvou hodin), je možné posbírat velké množství 
kvalitních informací.  
 
K �ízení skupinové dynamiky a získání vyrovnané diskuse s vylou�ením dominantního vlivu 
názorových v�dc� ve skupin� je t�eba specifických dovedností.  
 
Diskuse m�že být n�kdy p�edpojatá  s ohledem na to, že ú�astníci (p�íjemci) ve�ejných politik 
jsou jistým zp�sobem na programu závislí a budou poskytovat a priori pozitivní posudek.  
Opa�nou tendenci je ob�as možné pozorovat ve skupinách v situacích, kdy je málo p�íležitostí k 
vyslovení názor�, a to zejména u ú�astník� program�, kte�í se cht�jí zbavit svých frustrací 
ohledn� nové iniciativy. 
 
Je možné, že ú�ast ve Focus groups m�ní vnímání lidí – jednak kv�li ´Hawthornov� efektu´ 
(fakt, že chování osob, které ví, že jsou sledované, se m�ní) nebo proto, že jejich interakcí  
s ostatními ú�astníky získávají nový náhled a perspektivu. Také nap�íklad programoví manaže�i 
mohou ve skute�nosti zlepšit sv�j výkon jako výsledek ú�asti ve Focus groups. Tímto zp�sobem 
m�že mít metodologie focus groups dopad na hodnocený program nebo na následné programy, 
�ím se tedy stává formou ak�ního u�ení.   
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D06 - P�ÍPADOVÉ STUDIE 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Metoda p�ípadových studií se týká hloubkové studie jevu v p�irozených a p�vodních 
podmínkách �erpajícíma základ� celé škály perspektiv. Mnohé tyto perspektivy mohou 
vyplynout z hromadného sb�ru dat (jak kvalitativních, tak kvantitativních), nebo odvozením  
z úsudk� r�zných ú�astník� ve zkoumaných situacích. Jevy mohou zahrnovat jedince, 
programy, organizace, projekty, skupiny lidí nebo rozhodovací procesy. P�ípadové studie jsou 
využívány pro evaluaci tam, kde je více než jedno zacílení nebo jednotka analýzy.  
 
P�ípadové studie jsou bohaté na informace. Budují velmi detailní, hluboké porozum�ní komplexu 
proces� a interakcí z reálného života. Výrazným rysem p�ípadové studie je, že je holistická, 
soust�e�ující pozornost na kontext a prost�edí. P�ípadová studie m�že být samostatná nebo 
m�že zahrnovat �etné p�ípady. Pokud jsou k dispozici adekvátní zdroje, vícerozm�rné 
p�ípadové studie poskytují mnoho p�íležitostí pro teoreticky významnou kvalitativní evaluaci.  
 
Ve fázi návrhu p�ípadových studií dochází K v�tšímu po�tu problematických otázek, které musí 
být zodpov�zeny. Co se bude po�ítat jako ´p�ípad´? Co bude základem pro vybírání p�ípad�  
a kolik jich bude? Které jednotky analýzy budou zahrnuty do p�ípadu a jak musí být data 
uspo�ádána, aby bylo umožn�no smysluplné porovnání? Jaký druh zobecn�ní je možný? 
 

Ráme�ek 1: Evaluace programu NordTek v Dánsku  
 
Tento program ur�ený pro malé a st�ední firmy se skládal ze zhruba 100 projekt� nabízejících firmám služby  
v oblasti vzd�lávání, poradenství, p�ístupu k modernímu po�íta�ovému vybavení, atd. Byl to tudíž program, který by 
mohl být kvalifikovaný jako “m�kký” v protikladu k “tvrdým” program�m zacílených na zdokonalení infrastruktury. 
Výsledky takových program� se obtížn� hodnotí, protože nejsou hmotné. Ke studiu hodnotitelé vybrali šest velkých 
projekt�.  
V termínech kritérií výb�ru museli být projekty reprezentativní co se tý�e r�znorodosti interven�ních strategií  
a lokalit. Vybrané projekty také museli profitovat z financování v rámci programu NordTek a museli být orientovány 
výlu�n� na firmy (ne na výzkumné instituce a administrativu). T�chto šest hodnocených projekt� reprezentovalo tak 
velkou �ást celkového programu, že analýza dopadu t�chto intervencí mohla být použita k pokrytí všech d�ležitých 
jev�. Bez dvojsmyslnosti vybrané projekty reprezentovali “nejlepší p�ípady” programu. 
Data byla sbírána na dvou opera�ních úrovních: na úrovni projektu jako takového a na úrovni firem. Pokud se týkalo 
projektu, evaluáto�i hodnotili každý z p�ípad� v dané oblasti �ty�ikrát nebo p�tkrát v pr�b�hu dvou let. Pokaždé byli 
dotazováni manaže�i a každý projekt musel uchovávat záznam služeb poskytnutých firmám  v “rejst�íku” upraveném 
speciáln� pro tento cíl. Takto získaná analýza dokument� byla p�edána vedoucím projekt� a projednávána b�hem 
návšt�v. Pokud jde o firmy byla data sbírána b�hem pohovor� se vzorkem 20 MSP, které využily nabízené služby. 
Nakonec, v poslední fázi evaluace bylo dotazováno 40 MSP, které nabízené služby nevyužili. 
 
Zdroj: Olsen, Leif and Olaf Rieper. Nordtek-evaluieringen, AKF Forlaget, 1991 
MEANS Collection, 1999 
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Ú�el techniky 
 
P�ípadové studie se využívají pro následující vlastnosti:   
 

� Vysv�tlení: p�ípadová studie je nástrojem, který dodává evaluaci reálné parametry, 
pokud je prezentován výpravující formou p�íb�hu. P�ípad ale musí být opatrn� zvolen, 
protože musí být reprezentativní vzhledem k programu jako celku nebo ilustrovat 
specifickou otázku – nap�íklad konkrétní ú�inný postup nebo p�ístup, u kterého byl 
shledán závažný nedostatek a kterému by m�lo být zabrán�no v budoucnu.  

� Pr�zkum: navržení hypotéz pro budoucí vyšet�ování, identifikace r�zných úhl� pohledu 
zainteresovaných subjekt�.  

� Kritická analýza: ov��ení a ohodnocení tvrzení týkající se programu, projektu nebo 
strategie.  

� Analýza implementace: prozkoumat rozptyl služeb a jejich mechanismy, �asto na jiných 
místech.  

� Analýza dopad� program�: porozum�ní povaze proces�, které vytvá�ejí tyto dopady.  
 
Výsledky p�ípadové studie jsou vždy prezentovány í formou p�íb�hu, což dává �tená�i pocit 
“vnit�ního pohledu” na p�ípadovou studii a dojem autenti�nosti. P�ípadová studie má tedy 
analytický a komunikativní cíl. �tená�i jsou pravd�podobn� více sp�ízn�ni s p�ípady, kde jsou 
identifikováni angažovaní lidé a programy. A�koliv obzvlášt� tam, kde je p�ípadová studie 
použita pro ilustraci a pou�ení z chyb, m�že být nezbytné uchovávat n�které nebo všechny 
materiály anonymn�, aby byl ochrán�n p�ístup k dat�m a jejich d�v�rnost.  
 
P�ípadové studie mohou být �asto konstruovány kumulativním zp�sobem, aby odpov�d�ly na 
otázky evaluace. Tentýž p�ípadový program m�že být studován v pr�b�hu �asu, aby poskytl 
analýzu, která je opakovan� aktualizována. P�ípady mohou být popisné, normativní nebo 
kauzální. Obzvlášt� užite�né mohou být v pedagogických/vzd�lávacích situacích nap�íklad p�i 
hodnocení alternativní evalua�ní metodologie. 
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
P�ípadové studie byly široce využívány v evaluacích b�hem minulé dekády. Dnes je tento 
p�ístup poskytuje hodnotné informace, jak pro evaluaci program�, tak pro ší�ení nových 
dovedností. P�ípadové studie, které užívají propracované výb�rové postupy (nap�. vícenásobné 
opakující se p�ípadové studie) mají tendenci nahradit kvantitativní pr�zkumy širokého záb�ru 
uskute��ované v rozmanitém kulturním kontextu.   
 
P�ípadová studie je metodou holistické analýzy aplikované na komplexních situacích. To 
znamená, že její použití je vhodné pro hloubkové pochopení chování a sociálních jev� pomocí 
analýz osob a organizací jako sou�adného systému. P�ípadové studie jsou vhodné pro 
identifikaci vlivu program� induktivní formou, tj. vyvinutím p�edpoklad�, které spojují p�í�inu  
a následek. Tyto p�edpoklady musí být potom podpo�eny tvrzením získaným z odlišných 
p�ípadových studií a testovaným pomocí alternativních vysv�tlení. 
 
To se m�že ukázat užite�né pro sledování o�ekávaných výsledk� a dopad�, ale také pro 
odhalení t�ch neo�ekávaných. Tento p�ístup je mén� vhodný pro identifikaci p�í�inných vazeb, 
a�koliv m�že nazna�it jejich pravd�podobnou existenci.   
 
P�ípadová studie je nejúpln�jší možnou ilustrací dané situace, p�i�emž podává p�esný obraz 
sou�asných jev� a odhaluje jejich p�í�iny. To je získáno prost�ednictvím popisu a poté analýzou 
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p�íklad� umíst�ných v kontextu. Je patrné, že tento typ analýzy musí být založen na �etných 
zdrojích dat jako je pohovor, pozorování v pr�b�hu �asu, statistika, fyzická informace, atd. Data 
musí být také p�ekontrolována, aby se zajistila jejich ucelenost. Zmínka o “kontextu” se týká 
všech faktor�, které mohou ovlivnit zkoumaný p�ípad. Nap�íklad dopad specifického projektu na 
p�íjemce je podmín�n velkým po�tem vn�jších faktor�.   
 
Metoda vícenásobné p�ípadové studie je obzvlášt� vhodná k analýze r�zných �lenských stát�  
a region�, ale také k tematickým evaluacím. Flexibilita každé této p�ípadové studie umož�uje 
na�rtnout odpovídající popis zvláštností daného místa nebo projektu. Pro usnadn�ní analýzy 
výsledk� získaných z vícenásobných p�ípadových studií je d�ležité formulovat b�žné otázky 
vztahujících se k evaluaci. Ve skute�nosti se prokázalo, že výsledky jsou viditeln�jší, pokud jsou 
vytvo�eny ve vztahu k v�tšímu výb�ru míst (op�tovné použití p�ípadových studií). Podobn� 
specifi�nost úsp�šných p�ípad� nebo neúsp�ch� se potom zdá více samoz�ejmá. Je t�eba 
p�ipomenout, že p�í�ná analýza p�ípad� se skládá z celkového kvalitativního zkoumání situace a 
popisu situace založených na souboru evalua�ních otázek. Kumulativní proces m�že být 
žádoucí, když je evaluace cílená, nap�íklad p�i hodnocení opera�ních program� Cíle 1, a když 
musí být záv�ry slou�eny pro n�kolik �lenských stát�. 
 
Prezentace výsledk� n�kterých p�ípadových studií by mohla být p�ekážkou k obecn�jšímu 
použití. Tato nesnáz m�že být vy�ešena pomocí grafického p�ehledu, který poskytne stru�ný 
popis p�ípadu a grafickou prezentaci výsledk� ve vztahu ke každé z otázek. V této form� je pro 
odpov�� ke každé evaluované otázce a každému p�ípadu vyhrazena jedna stránka: grafická 
prezentace naho�e, krátké, ale obsažné shrnutí historie p�ípadu s hlavními výsledky a stru�ný 
záv�r. Shrnutí celého p�ípadu by mohlo být provedeno stejným zp�sobem, pak by následoval 
záv�r a doporu�ení. 
 
Dalším typem p�ípadové studie, která m�že být aplikována na strukturální fondy je “integrovaný 
p�ístup”. Tento p�ístup bere v potaz nap�íklad studii výsledk� a dopad� v kontextu specifického 
programu. Ve výše zmín�ném programu NordTek byl nap�íklad pro každý projekt vybrán ur�itý 
po�et adresných p�íjemc� (MSP) pro mini p�ípadovou studii. Tímto zp�sobem je díl�í použití 
získaných výsledk� integrováno do celého kontextu programu. Z toho vyplývá, že odchylky ve 
výsledcích mezi r�znými MSP mohou být vysv�tleny rozdíly v situaci konkrétních zú�astn�ných 
MSP. 
 
Hlavní kroky 
 
Kvantita práce na p�ípadové studii se m�že velmi lišit. �lov�k musí mít na pam�ti, že p�ípadová 
studie musí být dostate�n� obsažná, aby poskytla �tená�i dostate�ný obraz o tom, co se ve 
skute�nosti stalo. Nicmén� p�ípadová studie je sou�ástí mén� standardizovaných metod a m�že 
zahrnovat r�zné p�ístupy v r�zných situacích. Provedení p�ípadové studie zahrnuje následující 
kroky: 
 
Krok 1. Výb�r p�ípadových studií:  
Existují nejmén� t�i kritéria pro výb�r p�ípad�: výhodnost/dostupnost, cíl, který sledují a rozsah, 
jakým mají rozší�it sou�asný pohled na problém. Výb�r p�ípad� je d�ležitým krokem ke 
zobecn�ní a zodpov�zení evalua�ních otázek. Je obtížné od�vodnit výb�r založený pouze na 
dostupnosti (snadný p�ístup k dat�m) a provést pravd�podobnostní pr�zkumy. Tudíž 
nejvhodn�jší je výb�r na základ� cíl�, který odpovídá v�tšin� p�ípad�, jak je zmín�no  
v ráme�ku 2. 
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Ráme�ek 2: Otázky p�ípadových studií 

Které otázky to m�že zodpov�d�t? Základ výb�ru 

Co nastane  v krajních p�ípadech? 
Co vysv�tluje tyto rozdíly? 

Rozdílné p�ípady 

Co vysv�tluje efektivitu projektu? Nejlepší p�ípady 
Pro� projekt nefunguje? Nejhorší p�ípady 
Jak mohou být r�zné typy projekt� porovnávány? Díl�í sady 
Co se d�je p�íklady p�íkladech zvolených pro vysv�tlení 
významných odchylek a pro�? 

Reprezentativní p�ípady 

Co se d�je v typickém p�ípad� a pro�? Typické p�ípady 
Co se d�je za t�chto typických okolností a pro�? Konkrétní p�ípady 

(P�evzato z GAO, 1990, p.23), MEANS Collection, 1999 
 
Zajímavý postup nastává v p�ípad� výb�ru rozvrstveného vzorku na základ� opera�ní typologie 
projektu. Typologie musí být sestavená pomocí sledování projekt� skrze po�íta�ov� upravenou 
databázi. T�ebaže je taková databáze obvykle vytvo�ena hodnotitelem, m�l by být úkol spíše 
uskute�n�n programovými manažery uvnit� monitorovacího systému. 
 
Krok 2. Sbírání a úprava dat:  
Teoreticky sb�r dat pokrývá všechny dostupné informace o p�ípadu, v�etn� t�ch odvozených  
z projektové dokumentace, zprávy z projektových mítink� a informace sebrané na r�zných 
opera�ních úrovních: pohovory s vedoucími projektu a personálem, sledováním pr�b�hu 
projektu, pr�zkumy mezi p�íjemci služeb poskytovaných projektem. Tato data musí být 
shromážd�na, zaznamenána (sestavení “rejst�íku”) a poskládána dohromady, aby mohla být 
použita v záv�re�né zpráv�. 
 
Krok 3. Zpráva o p�ípadu:  
Sestavení zprávy o p�ípadu zahrnuje p�estav�ní všech hrubých dat p�ípadu do tvaru využitelné 
informace. Tento formát je potom upraven, nadbyte�né informace odstran�ny a r�zné �ásti 
zkombinovány. Zpráva je uspo�ádána takovým zp�sobem, aby ji bylo možné snadno 
konzultovat jak chronologicky, tak tematicky. Zpráva musí zahrnovat všechny informace 
požadované pro dodate�nou analýzu, která má ústí do popisu p�ípadové studie.   
 
Krok 4. Popis: P�ípadová monografie by m�la poskytnout okamžitý p�ístup k relevantním 
informacím a ke konkrétní situaci p�ípadu – situaci projektu – a tím zajistit celkové pochopení 
projektu. Každá p�ípadová studie, v evalua�ní zpráv�, musí být izolovaná (velikost se m�že lišit 
od jedné do p�ti stránek). Nicmén� v posledních krocích analýzy m�že být v kontrastu nebo jako 
srovnání podle cíl� evaluace. 
 
Silné stránky a omezení 
 

� P�ípadová studie je relevantní pro poskytnutí pohledu na procesy a spletitosti, které není 
možné vid�t jiným zp�sobem. Dokonce m�že uv�domit osoby z ven�í, jako jsou evropští 
manaže�i, kte�í st�ží participují v této oblasti, o realit� denních opat�ení. Poskytuje jim 
jasn�jší pohled na zp�sob, kterým byl program uveden v praxi jakmile došlo k rozhodnutí 
národními orgány.   

� P�ípadové studie umož�ují odlišný druh zevšeobecn�ní než metody založené na 
pravd�podobnostním výb�ru vzork� a testech statistické významnosti.  P�ípadová studie, 
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která na�rtává rovnováhu hloubky a ší�ky a je už vyzkoušená , umož�uje hodnotiteli d�lat 
extrapolace, nebo mírné spekulace o pravd�podobné aplikovatelnosti zjišt�ní na jiné 
situace v podobných, ale ne stejných, podmínkách.  P�i plánování strategie výb�ru 
bychom m�li mít na mysli p�ání zainteresovaných subjekt� o zamýšlené extrapolaci.  

� Tento p�ístup je mén� vhodný pro m��ení rozsahu dopad� nebo pro odvození p�í�inných 
vazeb  

� Vzhledem k nákladnosti sestavení dobré p�ípadové studie (požadavek na zdroje 
mnohonásobných dat a kompetentních hodnotitel�) je nutné omezit po�et pozorování. 
P�ípadová studie m�že být nicmén� znovu použita a aplikována v jiném kontextu, tudíž 
poskytnout úspory z rozsahu.   

� D�v�ryhodnost výsledk� p�ípadové studie bude pravd�podobn� snížena, pokud metoda 
není implementována správn�: neúplnost, náhodný výb�r informací, zkrácené 
komentá�e, p�ekroucení výsledk�, atd. Pro posílení spolehlivosti p�ípadové studie jsou 
doporu�ena n�která bezpe�nostní opat�ení, nap�íklad: op�tovné p�e�tení p�ípadových 
studií osobami, které jsou do projektu vtaženy za ú�elem ov��ení p�esnosti a pravdivosti 
dat a jejich interpretace, nebo ponechání dvou r�zných hodnotitel� napsat své 
komentá�e na tentýž p�ípad; zapojení profesionál� z venku (nap�. noviná��) do psaní 
komentá��.  
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D07 - MÍSTNÍ EVALUACE 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Je b�žnou evalua�ní praxí pro velký po�et decentralizovaných program� požadovat po 
programových manažerech a ostatní zainteresovaných subjektech provád�ní evaluací na místní 
úrovni. Takové evaluace mohou být formulovány s ur�itým centrálním vstupem konceptuálního, 
metodologického nebo technického rázu, ale jsou zeširoka p�evedené na místní aktéry, nebo 
mohou být naplánovány a vykonány jako široce autonomní evalua�ní cvi�ení šité na míru 
pot�ebám a zájm�m místních zainteresovaných subjekt�.  Požadavek na ex-ante a st�edn�dobé 
evaluace ve Strukturálních fondech jsou nyní explicitn� odpov�dností �lenských stát�  
a monitorovacích výbor�. Stejná je skute�nost ohledn� mezinárodní rozvojové pomoci uvnit� 
CEC, kde je evaluace konzistentn� p�enášena na p�íjemce programu. 
 
Termín místní evaluace se n�kdy zam��uje za pojem samo-evaluace. Samo-evaluace se ale 
týká naproti tomu dobrovolného, obecního nebo t�etího sektoru a �asto se obrací k praktické 
evaluaci. Místní evaluace má tendenci �erpat z profesionální evalua�ní expertízy a� už umíst�né 
zvenku nebo zevnit�.  Místní evaluace a samo-evaluace také sdílí prvky vzd�lávací organizace a 
zp�tné vazby a hranice mezi t�mito odlišnými koncepty se stává stále více nejasnou, protože 
organizace a sít� agentur podporují evalua�ní zkoumání a usilují o podporování vzd�lávací  
a evalua�ní kultury.   
 
Místní evaluace je preferovaným termínem pokud se obrací k evaluacím podniknutým místními 
ú�astníky p�enesených program�, které jsou �ástí národních (nebo trans-evropských) program� 
nebo iniciativ. Místní evaluace jsou stále více provád�ny lidmi s profesionální evalua�ní 
zp�sobilostí, a� už jsou zam�stnáni jako externí konzultanti, nebo p�sobí intern� v rámci svých 
organizací. Ve svém oprávn�ní a vzd�lávacích rolích mohou usilovat o tvorbu evalua�ní kultury 
a ší�ení evalua�ní expertízy mezi všechny ú�astníky programu.  
 
Klí�ovým prvkem p�i formování místní evaluace je vztah mezi místní evaluací a jakoukoli jinou 
evaluací programu. Tyto evaluace mohou být relativn� nesouvislé, jestliže odd�lená souhrnná 
programová evaluace probíhá soub�žn�. Souhrnné nebo post-ante evaluace, nap�íklad mohou 
být podniknuty nezávislými hodnotiteli a mají málo spole�ného s místními evaluacemi, jejichž 
primárním cílem je proces a implementace. Nebo naopak mohou být tyto dv� evaluace silné 
zejména v p�ípad�, kdy jsou místní evaluace centráln� plánované a umíst�né uvnit� rámce 
široké programové strategické evaluace a  p�enesené na místní ú�astníky k implementaci.  
Takovéto evaluace mohou poskytovat opat�ení pro zahrnutí místních zájm� do evalua�ní 
agendy.   
 
Mnoho forem místní evaluace stojí na pozici mezi t�mito dv�ma krajními polohami. Jedním  
z  p�íklad� je klastrový evalua�ní model spojený s Nadací W.K. Kelloga, který je nyní široce 
p�ejímán a aplikován. V tomto modelu se evaluace na autonomní projektové úrovni, která se 
objevuje v každé �ásti multifunk�ního programu, spojuje s p�emos�ující p�í�nou evaluací 
jakéhosi ´klastru´ t�chto projekt� na úrovni národní, státní a na úrovni iniciativy. R�zné varianty 
klastrových model� jsou k nalezení v ostatních evaluacích, p�edevším ve Velké Británii, která 
má velkou tradici p�enesených národních program� s centralizovaným prvkem, který m�že být 
vývojový nebo evaluativní ve svém zám�ru. V této evalua�ní oblasti je za hlavního p�edstavitele 
považován Tavistock Institut.  Tyto hybridní modely dopl�ují autonomní evaluace místní úrovn� 
cílené na generování dat specifických k projektu s požadavkem, aby projekty p�ispívaly  
k vytvo�ení širší znalosti a spolehlivosti dat nap�í� všemi projekty.  Je prací úst�ední jednotky 



�	
�	����������������������������������
����������������������������������
 !���""#��������	����������

 

 - 323 - 

nebo klastrového evalua�ního týmu identifikovat b�žné informace pot�ebné ze všech projekt�  
a na�rtnout nebo specifikovat metody ke sb�ru takových dat, aby byl možný ur�itý druh 
nahromad�ní a syntézy. Široké programové nabývání v�domostí, tvo�ení dovedností a p�enos 
u�ení je podporováno skrze takové strategie jako je poskytování technické pomoci projektovým 
evaluacím, podporování tvorby sítí mezi projekty, vytvá�ení pracovních hypotéz, které mohou být 
testovány nap�í� projekty a identifikace b�žných témat a problém�.   
 
I tam, kde nejsou místní evaluace sou�ástí p�emos�ující evalua�ní strategie, nebo nejsou 
spojené skrze �innost na úrovni klastr�, stále mohou mít prosp�ch z vývojové a spolupracující 
evalua�ní podpory poskytované z centra. Výsledky pr�zkum� navrhují, aby spolupracující 
evaluace posílily kvalitu reportingu a kvalitu a využití evalua�ního zjišt�ní (O’Sullivan a Agostino, 
2002). Strategie spolupracujících evaluací v podpo�e místních evaluací zahrnují: posílení 
evalua�ní expertízy skrze technickou pomoc; sdílení evalua�ních plán�; pomoc kontraktor�m 
návrh evalua�ních plán�; sdílení strategií sb�ru dat; vývoj d�ležitých výstupních m��ítek.   
 
Místní evaluace mohou být jednotné v p�sobnosti, nebo se mohou zam��it na specifické 
intervence, obyvatelstvo, prost�edí, nebo na další prom�nlivé zájmy.   
 
Ú�el techniky 
 
Cíle místní evaluace jsou rozmanité a slouží k vytvo�ení dat, která jsou pot�ebná místní správ� 
ke zdokonalování dodávky program� a jejich efektivity, k posílení institucionální kapacity ší�ením 
kultury evaluace mezi všechny ú�astníky programu, a (�asto) k p�isp�ní k odpov�dnosti  
a vzd�lávácím cíl�m komplexných program� poskytováním vstupního materiálu pro národní  
a srovnávací evaluace. Programoví ú�astníci jsou zavázáni vysv�tlit své priority, sbírat 
informace, interpretovat zjišt�ní a reflektovat d�sledky. Z toho se usuzuje, že programový 
management bude také systematicky rozvíjen.  
 
Ve srovnání s vysoce specifikovanými centráln� kontrolovanými evaluacemi mají místní 
evaluace své silné stránky, které dodávají významnou hodnotu evaluaci program� strukturálních 
fond� a iniciativ. Pokud jsou dob�e nastaveny, potom: 

• umož�ují, aby byl plán evaluace realizován za ú�asti relevantních aktér� na regionální  
a místní úrovni 

• ujiš�ují, že kladené evalua�ní otázky jsou relevantní pot�ebám a zájm�m místních 
zainteresovaných subjekt� 

• berou v potaz rozli�né rysy místního kontextu – cíle, strategie a akce, které jsou 
specifické pro každou lokalitu – a více odpovídají dynamickému kontextu politiky 

• jsou schopny integrovat do evaluace vn�jší faktory a místní podmínky, ve kterých se  
nacházejí politiky 

• jsou lépe umíst�ny pro identifikaci a zjišt�ní pat�i�ných opat�ení nehmotných ´m�kkých 
faktor�´, které ovliv�ují výkony a výstupy  

• posilují a zplnomoc�ují místní úrove� skrze používání evaluace jako nástroje 
kolektivního u�ení a akce. 

 
Situace vhodné k aplikaci 
 
Místní evaluace mají vzr�stající d�ležitost pro strukturální fondy EU, a tím jak se aktivity 
p�esouvají z iniciativ politik uvnit� jednoho orgánu k adresn�jším program�m, které jsou otev�ené 
místnímu rámci a schopné dedukce v kontextu dynamické politiky. Uvnit� strukturálních fond� 
EU jsou dva r�zné druhy vývojových program�, které odrážejí r�zné šance a výzvy pro místní 
evaluace.  
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Typické decentralizované programy jsou koncipovány uvnit� centralizovaného rámce a jsou 
aplikovány stejnorod� v mnoha místech, každý se svými jedine�nými charakteristickými rysy, 
místními ú�astníky a místní agendou. Programoví partne�i na místní úrovni se budou zajímat  
o r�zné evalua�ní otázky v závislosti na svých vlastních cílech a za�azení v programu. O�ekává 
se, že místní evaluace osloví specifikace místního kontextu a zájem místních zainteresovaných 
subjekt�. Zde je uvád�na také pot�eba centrálního prvku v evaluaci t�chto program�, aby byly 
adekvátn� reprezentovány cíle a kritéria programu – široká základna zainteresovaných subjekt� 
na národní úrovni.  
 
Jedním ze zp�sob� dosažení tohoto stavu je vytvo�ení minimálního základu informací  
a indikátor� ex ante, kterou musí všechny místní evaluace poskytnout. Klastrový evalua�ní 
model zmín�ný výše nabízí r�zné strategie pro vytvo�ení programov� širokého porozum�ní  
a soudržnosti z nesourodých místních evaluací. Organiza�ní výzvou je vytvo�it mechanismus, 
sít� diskusních skupin, kde mohou být integrovány prvky rozptýlené integra�ní strategie. Je zde 
také metodologická výzva, která vzniká jako d�sledek pot�eby vytvo�it systém, jak integrovat 
r�zné datové sady, které byly vytvo�eny zcela jinými zájmy a hodnotami. Klastrová evaluace se 
zabývá touto výzvou poskytováním p�emos�ujícího rámce, který slouží k omezení rozsahu  
a seskupení místních evaluací, aby byla p�ístupná agregaci a syntéze. Mimoto se vzdává otázek 
p�isuzování (p�ísná p�í�ina a efekt) pro tvorbu znalosti, u�ení a sdílené porozum�ní.  
 
Nebezpe�ím pro decentralizované programy s decentralizovanými evaluacemi je, že nikdo nemá 
p�ehled o programu celkov�. �áste�n� je to také místní a organiza�ní problém: mohou 
mechanismy, sít� nebo diskusní skupiny být ustaveny tam, kde m�že dojít k integraci prvk� 
rozptýlených evalua�ních strategií? Je zde také metodologická výzva, která vzniká jako 
d�sledek pot�eby vytvo�it takový p�ehled: jak integrovat r�zné sady dat, n�které kvalitativní, jiné 
kvantitativní, n�které ekonomické, n�které sociokulturní a mnoho sad dat vytvo�ených r�znými 
zájmy a hodnotami.  
 
Znázorn�ní n�kolika regionálních politik, které mají r�zné programové prvky je dalším typem 
programu. V tomto p�ípad� to není jeden implementovaný program na r�zných místech, ale 
explicitn� diferencované programy, které následují podobné postupy v definici politik.  Vytvá�ení 
politiky je obrácené a na míru šité specifickému kontextu: je to koncipováno uvnit� vývojového 
rámce, který tkví v rozpoznání d�ležitosti místních faktor� jako je institu�ní kontext, ekonomické 
a sociální vlivy, a vhodné institu�ní zdroje. Každá regionální politika musí být hodnocena za 
použití plánu a metod, které se nejvhodn�ji p�izp�sobí  specifik�m a pot�ebám uživatel� 
evaluace. �ili každá situace požaduje jedine�ný a specifický evalua�ní plán. Evalua�ní týmy pro 
místní evaluace musí mít svobodu p�i použití model� a technik, které se ukáží vhodné pro 
každou situaci. Hlavní výzvou místní evaluace v tomto programovém kontextu je pot�eba �ešit 
otázky agregace a porovnávání výsledk� tak, aby došlo k napln�ní pot�eb širší skupiny 
zainteresovaných subjekt�. Pokud má evaluace n�co �íci nad rámec toho, co je unikátní pro 
každou místní situaci, je nezbytné aby poskytovala informaci, které vzorce se objevují, jaké 
zobecn�ní m�že být odvozeno od jednotlivých p�ípad� a co se u�íme o vývojových procesech  
v r�zných teritoriálních prost�edích. K tomu je pot�eba nastavit kategorie agregace spíše než 
homogenní indikátory, které mohou být dopln�ny. Evalua�ní spole�enství pot�ebuje brát vážn� 
vývoj a expanzi svého teoretického a metodologického repertoáru, aby došlo k napln�ní pot�eb 
evaluace v t�chto nových programech. P�íprava spole�ných sm�rnic v tomto ohledu by mohla 
napomoci vývoji metodologických požadavk� na evaluaci tvorby místních politik.   
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Hlavní kroky 
 
Kroky zahrnuté v plánování a provedení místní evaluace mohou být vysloveny z hlediska t�ch, 
kte�í jsou odpov�dní za místní evaluaci, nebo od tv�rc� politiky, programového manažera nebo 
hodnotitele odpov�dného za širokou programovou evaluaci.  Zde v�nujeme pozornost posledn� 
jmenovanému stanovisku, s ohledem na decentralizované programy s významným 
komponentem místní evaluace.  
 
Krok 1. Vysv�tlit povahu programu a rozsah pro místní evaluaci:   
Prvním krokem je vysv�tlit zám�r a cíle programu, v�etn� toho, jak t�sn� nebo voln� jsou tyto 
cíle specifikovány a jaký rozsah existuje pro místní aktéry p�i nastavení místní evaluace.   
 
Krok 2.  Ustavit polohu pro r�zné evalua�ní funkce:   
Programový manažer/hodnotitel pot�ebuje p�esn� ustavit, které funkce jsou p�i�azené kterým 
úrovním – národním, regionálním a místním. Je pot�eba centrálního prvku v evaluaci? Jaký 
stupe� kontroly uplat�uje centrální jednotka nad místními evaluacemi? Jaký mechanismus je 
t�eba vytvo�it, aby mohly být nesourodé �ásti evaluace uceleny?  Musí být také zvážena 
evalua�ní kapacita partner� a ú�astník� na místní úrovni a jejich p�ístup k profesionálním 
evalua�ním kompetencím.   
 
Krok 3.  Vývoj evalua�ní strategie:   
Strategie poskytuje rámec uvnit� kterého mohou všichni partne�i zjistit, jaký je jejich p�ísp�vek  
k celkové evaluaci, nebo jak �ásti zapadají do sebe. Nejlepší je p�emýšlet o evalua�ním zám�ru 
jako o odpov�dnosti t�ch, kte�í iniciují programy v centru.  Takový zám�r – úmysl, cíle a filozofie 
– poté pot�ebuje být vyt�íbeno do opravdové strategie konzultacemi s ostatními partnery  
v programu.   
 
Krok 4.  Vymezení rozsahu, náklad� a �asového rozvrhu evaluace:  
Nastavení parametr� pro evaluaci pokládá základ pro ur�ení toho, co je legitimní a proveditelné.  
Dostupnost a distribuce prost�edk� evaluace a odpov�dností mezi centrální evalua�ní jednotkou 
a místními evaluacemi m�že nap�íklad požadovat volbu mezi podporou všeobecných místních 
evaluací nebo zacílením místních evaluací na specifické lokality, cílové skupiny nebo intervence.  
Agentura nebo zainteresovaný subjekt odpov�dný za programovou evaluaci by m�l p�ebrat 
odpov�dnost k ujišt�ní, že navrhovaná evalua�ní strategie je adekvátní zdroj�m jednak 
z hlediska centrálních fond� a  kde je to pat�i�né i prost�ednictvím p�ísp�vk� programových 
partner�.  N�kte�í partne�i budou lépe schopni nalézt zdroje než ostatní.  Motivace k evaluacím 
nem�že být vždy brána za samoz�ejmost ani mezi t�mi, kte�í by mohli o�ekávat prosp�ch  
z evalua�ních výstup�. Hledání zdroj� m�že být dalším zp�sobem poskytování dodate�ných 
pobídek partner�m, aby brali evaluace vážn�.   
 
Krok 5.  Rozpoznání politické povahy evalua�ní aktivity: 
R�zní partne�i sledují své zájmy práv� tak jako zájmy spole�né.  Navrhovatelé program� by m�li 
zkusit zvýšit nezávislost místní evaluace tím, že vezmou v potaz nevyhnutelnou zištnost 
programových partner� b�hem vyjednávání o distribuci evalua�ních odpov�dností.  M�li by také 
hledat zp�sob zajišt�ní poskytování rámce, který podpo�í použití nezávislých hodnotitel�  
a nabídne pat�i�né záruky k ochran� jejich nezávislosti.   
 
Krok 6.  Vyvinout rámec a metodologii pro klastrovou evaluaci:   
Klí�ová sada úkol� programového evaluátora slouží k identifikaci p�emos�ujících evalua�ních 
otázek, které mají být adresovány na rozsáhlé programové úrovni, k �asné specifikaci toho, co 
je b�žná informace pot�ebná na úrovni místních evaluací a k ustavení metod ke sb�ru takových 
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dat. Toto bude pot�eba projednat s místními evaluátory spolu s p�íslušnými rolemi, 
odpov�dnostmi a vztahy mezi evaluátory na r�zných úrovních.  
 
Krok 7.  Vyjasnit, jaký d�kaz je pot�eba:   
Je d�ležité, aby místní evaluáto�i m�li jasno o tom, jaký druh d�kaz� bude pot�eba aby jejich 
evalua�ní úsilí poskytlo uspokojení klí�ových zainteresovaných subjekt�/tv�rc� politik.   
 
Krok 8. Agregace a syntéza evalua�ních dat: 
Kone�ným úkolem je p�evzít odpov�dnost za hromad�ní a syntézu z místních evaluací  
k napln�ní širších cíl� evaluace.  
 
Silné stránky a omezení  
 
Mnoho místních vývojových projekt� vidí v metod� jako hlavní výhody mobilizaci zdroj� místní 
komunity nebo zapojení nových ú�astník� v soukromém, ve�ejném a neziskovém sektoru. Jedná 
se zvlášt� o  programové cíle stejn� d�ležité jako obsahové cíle, jako zdokonalování kvality 
vzd�lávání a podporování místních podnik�. Místní evaluace s jejich zájmem o ú�ast 
zainteresovaných subjekt�, budováním horizontálních spojení, posilováním vzájemné d�v�ry  
a podporováním kolektivních vzd�lávacích proces�, mohou podporovat institucionální kapacitu 
budovanou používáním ú�astnických metod reflexivní praxe. 
  
Mnoho nových iniciativ financovaných strukturálními fondy EU p�ináší mnoho r�zných 
plánovacích opat�ení a nástroj� vzhledem k pat�i�ným cílovým skupinám a lokalit�. Tímto je ale 
efekt� obtížné a n�kdy nemožné docílit. Identifikace nejlepší praxe m�že být nejvhodn�jší 
strategií, která umož�uje shromáždit informace o faktorech vedoucích k úsp�šným cíl�m.  Místní 
evaluace, slad�ná se spletitostmi místního socioekonomického, kulturního a politického 
kontextu, je dob�e uspo�ádaná k identifikaci nejlepší praxe a k porozum�ní její podstat�. 
 
Místní evaluace se snadno hodí k participa�ním zp�sob�m zkoumání, v�etn� zahrnutí 
zainteresovaných subjekt�, použití participa�ních metod a širokého posílení orientace na 
evaluaci. Místní hodnotitelé by se mohli pou�it ze samo-evaluací zahrnujících zp�soby, kterými 
konzultují s uživateli služeb a ostatními zainteresovanými subjekty p�i návrhu  evaluace a definici 
evalua�ních výstup�. Rozsah samo-evalua�ních manuál� ukazuje, že evaluace m�že být 
demystifikována a zp�ístupn�na pracovník�m implementace programu a uživatel�m, aby je 
posílila k provozování ve�ejných služeb p�i napln�ní opravdových pot�eb místní komunity. 
 
Místní evaluace m�že potencionáln� d�lat ústupky centrální doktrín� nezávislosti evaluace t�mi, 
kte�í jsou odpov�dní za programovou implementaci. Tam, kde je hlavním cílem evaluace 
podporovat efektivní �ízení a programové zlepšení, je ke zvážení riziko nezávislosti spojené  
s místní evaluací. Ur�itý stupe� rovnováhy m�že být dosažen uznáním vlastních zájm� partner� 
na místní úrovni.  Partne�i mohou nap�íklad být povzbuzováni k subjektivnímu vyjád�ení svých 
vlastních p�edpoklad� pro ve�ejné zkoumání, za použití nezávislých hodnotitel�. 
 
Ve spojení s otázkou nezávislosti je tendence místních evaluátor� pracovat uvnit� rámce 
p�edpoklad� a logiky programu a zdržet se kladení vysoce kritických otázek nebo uvád�ní 
specifických programových cíl� na místní úrovni k širším národním politikám. D�sledkem m�že 
být p�i�azování neúsp�chu projektu dosáhnout požadované cíle k neúsp�chu implementace 
spíše než k faktor�m v socioeonomickém nebo kulturním kontextu nebo politice, která dala 
vzniknout programu nebo projektu. Tím, že místní evaluáto�i stojí uvnit� programu nejsou �asto 
schopni rozeznat zp�sob, kterým politické a organiza�ní faktory ur�ují to, které otázky jsou 
kladeny.   
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Hodnotitelé mohou být v rozdílném vztahu k místní evaluaci, která má každá své silné stránky  
a omezení. Mnoho místních evaluací využívá interních nebo vlastních evaluátor�, kte�í mají 
existující pozici v organizaci a mohou být �ástí týmu managementu odpov�dného za samotný 
program. Jak je poznamenáno výše, m�že toto být silnou stránkou tam, kde je hlavním cílem 
zlepšení programové efektivity, ale m�že to také ustoupit nezávislosti evaluace. V samo-
evalua�ním modelu místní evaluace jde o odpov�dnost r�zných programových ú�astník� takže 
se stávají samohodnotiteli.  Hodnotou tohoto p�ístupu je, že organizace progresivn� rozvíjí svoji 
kapacitu jako sebereflexní a vzd�lávací organizace.  Zainteresovaní pracovníci mohou nicmén� 
postrádat pat�i�nou evalua�ní odbornost, mohou postrádat motivaci vykonat evaluaci nebo 
mohou postrádat �as a zdroje. Problémy d�v�ryhodnosti nar�stají, pokud nejsou zjišt�ní 
dopln�na ostatními zainteresovanými subjekty a podporována triangulací. Externí evaluáto�i 
mohou provést místní evaluace ve smlouv� s místními zainteresovanými subjekty nebo 
programovými manažery. Jejich hodnota je odvozena jednak z jejich profesionální evalua�ní 
odbornosti ale také z faktu, že jsou vn� organizace a tudíž mohou p�inést evalua�nímu úkolu 
uvoln�ní, objektivitu a d�v�ryhodnost. Na druhé stran� m�že být evaluace pozorována jako 
p�idružená aktivita spíše než jako vlastní aktivita programových ú�astník� a hodnotitel m�že 
postrádat autoritu a p�ístup k pat�i�né diskusi a diseminaci evalua�ních zjišt�ní. Oba faktory 
redukují pravd�podobnost, že evalua�ní zjišt�ní budou užite�ná a že budou využita. Hybridní 
p�ístup m�že být nejefektivn�jší. Nap�íklad profesionální evaluátor (vnit�ní nebo vn�jší) m�že 
vid�t hlavní �ást své role jako bytí n�kým, kdo poskytuje podporu a zdroje samoevalua�ním 
aktivitám jiných programových ú�astník�. Pokrok od jednoho druhu evalua�ní role ke druhému 
m�že být také pat�i�nou odezvou jak se program a evaluace posunují p�es r�zné fáze.   
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Klí�ové termíny 
 
Self-evaluation (Samoevaluace) 
Cluster model (Klastrový model) 
Stakeholder consultation (Konzultace se zainteresovanými subjekty) 
Participatory methods (Participa�ní metody)  
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D08 - PARTICIPA�NÍ P�ÍSTUPY A METODY 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Participa�ní monitoring a evaluace p�edstavují soubor nových p�ístup�, které zd�raz�ují 
d�ležitost brát v úvahu pohled místních lidí a dát jim v�tší slovo v plánování a vedení 
evalua�ního procesu. Místní lidé a organizace, neziskové organizace a další agentury 
zainteresovaných subjekt� rozhodují spole�n� jak posoudit výsledky, a co by m�lo následovat 
poté, co byly informace nashromážd�ny a analyzovány. Participa�ní technika dává p�ednost 
úvaze o tom, kdo iniciuje a podniká evalua�ní proces a kdo z n�j bude mít prosp�ch, p�ed 
volbou konkrétních technik.. Moderní literatura zd�raz�uje d�ležitost postoje a chování (na 
stran� hodnotitele) jako nedílnou sou�ást   participa�ního p�ístupu.    
 
A�koliv by jádrem m�ly být na komunit� založené p�ístupy, kde jsou místní lidé primárním cílem, 
jiné formy participa�ního monitoringu a evaluace  se snaží zapojit i další subjekty v hodnocení 
efektivity jejich organizace a vypracování možností zlepšení. 
  
Participa�ní p�ístupy dostaly mnoho r�zných názv�, n�které s dlouhou tradicí v kontextu 
rozvojové pomoci v zemích t�etího sv�ta. Zahrnují participa�ní vzd�lávání, participa�ní 
hodnocení venkova, rychlé hodnocení environmentálních vliv� ve m�stech, rychlé ocen�ní 
venkova, participa�ní ak�ní výzkum a evaluaci.  Technika rychlého hodnocení nebo rychlého 
ocen�ní byla vyvinuta v sedmdesátých a osmdesátých letech jako protiváha nebo alternativa 
rozsáhlejším pr�zkumovým studiím, které byly vnímány jako nedostate�né s ohledem na 
pozornost, která je v�nována místním lidem. Metoda podporovala aktivní zapojení místních lidí 
se znalostí podmínek kraje, tradic a sociální struktury do �inností p�i sb�ru dat, za použití 
rozmanitých neformálních technik, v rámci krátkého �asového úseku. R�zné formy rychlého 
ocen�ní se stále používají v m�stském a venkovském prost�edí. Proces rychlého ocen�ní m�že 
mít formu intenzivní týmov� provedeného etnografického bádání používající triangulaci  
a opakovaný sb�r dat a analýzu, který umožní  rychle pochopit situaci z pohledu vnit�ní 
perspektivy. V sou�asné evalua�ní praxi se technika rychlého ocen�ní vyvinula v nové formy 
jako je participa�ní vzd�lávání a akce. Místo aby se lidí zven�í nau�ili pochopit znalosti místních 
lidí, participa�ní vzd�lávací agentury zkoušejí usnadnit místním lidem rozvinout jejich 
schopnosti. D�raz je kladen na participaci jako systematický vzd�lávací proces spojený s akcí  
a zm�nou. Klí�ovým cílem participa�ní evaluace je posílit komunitu a organiza�ní budování 
kapacity skrze podporu interaktivní participace a sebe podn�cující mobilizaci a kolektivní akci.   
 
Participa�ní monitoring a evaluace jsou hlavním proudem v mezinárodních rozvojových 
agenturách jako je Sv�tová banka a nar�stá �etnost aplikací v pr�myslových sektorech 
zahrnujících posuzování životního prost�edí, zdraví, m�stskou regeneraci a sociální pé�i.  
Metody jsou používány nejen k o�ekávání možností místních lidí, (zejména menšin), ale také  
k vlastním analýzám vlastních místních podmínek.    
 
B�žné principy participa�ního monitoringu a evaluace zahrnují následující: 
 
• Participace  - odhalení struktury procesu tak, aby se do n�j zapojilo co nejvíce lidí 

ovlivn�ných tématem evaluace a dal zamýšleným p�íjemc�m šanci otev�en� mluvit  
o dopadech na konkrétní místo. 

• Vyjednávání  mezi r�znými zainteresovanými subjekty k dosažení shody o tom, co bude 
monitorováno a evaluováno, jak a kdy budou data sbírána a analyzována, co data ve 
skute�nosti znamenají, jaká zjišt�ní budou sdílena a jaké kroky se uskute�ní. 
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• Vzd�lávání  - d�raz na kumulativní vzd�lávání všech ú�astník� jako základu dodate�ného 
zdokonalování dovedností. Tato �innost zahrnuje budování nebo posilování místních 
institucí, aby se zvýšila kapacita pro zahájení vlastních akcí. 

• Pružnost  v adaptování evaluace pro širší externí prost�edí a pro soubor místních podmínek 
a ú�astník� podle toho, jak se tyto faktory m�ní v pr�b�hu �asu. 

 
Používá se široký rozsah participa�ních metod, z nichž mnoho je vytaženo z kontext� rozvoje 
t�etího sv�ta a upraveno pro nové pot�eby a nová prost�edí.  Tyto byly rozd�leny Prettym  
a Vodouhem do �ty� hlavních kategorií:  1)  skupinová a týmová dynamika; 2) výb�r vzork� ; 3)  
interview a rozhovor; a 4) vizualizace a diagramy.  Další metody zahrnují komunitní pr�zkumy  
a škálu audiovizuálních technik v�etn� vypráv�ní, lidového divadla nebo písní. 
 
Existují metody, které jsou typickým rychlým posudkem a hodnocením (pozorování, polo-
strukturované pohovory) a jiné, které jsou typickými participa�ními vzd�lávacími a ak�ními 
metodami (participa�ní mapování, grafy, srovnávání, atd.). Ale každá metoda m�že být použita 
ke sb�ru dat nebo k posílení programu. 
 
 Metody zabývající se skupinovou a týmovou dynamikou jsou zacíleny na budování efektivních 
meziodv�tvových a mezisektorových tým�, které jsou schopny úzce spolupracovat s místními 
lidmi, p�istupovat k situacím z �etných perspektiv a vyjednávat s relevantními zainteresovanými 
subjekty.   
 
Výb�ru vzork� se v participa�ních p�ístupech dostává zvláštní pozornosti, aby byly zastoupeny 
�etné pohledy, v�etn� t�ch nejchudších a nejvíce znevýhod�ovaných �ástí komunity.  
Reprezentativní mechanismy mohou být neadekvátní reflexí rozmanitosti komunity. Mezi 
metodami používanými jak v kontextu rozvoje zemí t�etího sv�ta tak metodami vhodn� 
upravenými pro venkovské a m�stské prost�edí v pr�myslov�jších zemích pat�í p�ímé 
pozorování, d�lení dle bohatství a sociální mapy. Ukázaly se vhodné zejména pro k�ížovou 
kontrolu, zda byly ve vzorcích zastoupeny všechny d�ležité názory.  
 
D�ležití v participa�ních metodách jsou hlavn� ti, kte�í zabezpe�ují aby se metoda realizovala 
citlivým zp�sobem a formou vzájemn� prosp�šného dialogu. Na individuální úrovni jsou vhodné 
polostrukturované pohovory, které když jsou vedeny v neformální a konverza�ní form�, 
pomáhají omezovat sociální rozdíl mezi hodnotitelem a dotazovaným; další druhy pohovor� 
mohou být kombinovány v posloupnostech a �et�zcích.  Existuje také mnoho technik, které jsou 
cílené na usnadn�ní sociálního a kolektivního dialogu a pr�b�hu setkání. Mezi mnoha novými 
formami zapojení místních lidí do plánování, hodnocení a vykonávání �inností jsou: budoucí 
vyhledávání, kulaté stoly, obecní mapy, ob�anské vzd�lávací týmy, metoda výb�ru, reálné 
plánování, ob�anské poroty a komunitní hodnocení.   
 
�tvrtá kategorie diagram� a vizuální konstrukce zahrnuje skupinovou animaci a cvi�ení  
k usnadn�ní sdílení informací a kolektivního hodnocení. Tyto kreativn�jší metody usilují  
o p�iblížení místní znalosti a perspektivy za použití kategorií, kritérií a symbol�, které jsou 
relevantní, a p�esv�d�ivé pro místní lidi.  �ada z t�chto metod je zejména užite�ná pro práci  
s lidmi, kte�í neum�jí  �íst a psát. Participa�ní mapování a modelování, profily �inností, �asové 
linie a místní historie, Vennovy a sí�ové diagramy, maticové posuzování a uspo�ádání po 
dvojicích a provázená vizualizace, to všechno jsou n�které techniky používané v prost�edí 
místní komunity.  
 
Široká škála aplikace participa�ního p�ístupu je výsledkem vývoje Participa�ního posuzování 
chudoby (Participatory Poverty Assessments, PPA), kde jsou participa�ní metody používány 



����������	
���
��������������
 

 - 330 - 

uvnit� procesu, který má za cíl popsat a analyzovat problémy chudoby v celých zemích nebo 
oblastech. Sv�tová banka sponzorovala sérii t�chto PPA v mnoha zemích.    
 
Ú�el techniky 
 
Na participa�ní monitoring a evaluace m�že být nahlíženo jako na proces, který se objevuje 
nap�í� evaluací, stejn� jako celá �ada jiných technik. Na procesní úrovni slouží participa�ní 
p�ístup mnoha d�ležitým cíl�m: 
 
• Buduje d�v�ru, porozum�ní a pochopení mezi zainteresovanými subjekty a udržuje 

hodnotitele otev�eného k mnoha úhl�m pohledu, znalostem a vliv�m. 
• Ujiš�uje, že úhly pohledu a reálný stav p�íjemc� programu se p�esn� odrážejí v evaluaci.  
• Umož�uje r�zným zainteresovaným subjekt�m, a hlavn� t�m, jejichž hlas je okrajový, 

vyslovit a prezentovat své pot�eby, zájmy a o�ekávání, pracovat skrze rozdíly s ostatními  
a rozvinout dlouhodob�jší strategie. 

• Prost�ednictvím aktivního zapojení místních lidí vytvá�í ur�itý vztah vlastnictví k evalua�ním 
zjišt�ním a zvyšuje šance na trvalou udržitelnost projektových aktivit. 

 
Na úrovni technik slouží participa�ní evaluace a monitoring k: 
 
• Zvýšení autenti�nosti evalua�ních zjišt�ní, které jsou lokáln� relevantní. 
• Rozší�ení kritérií a indikátor� pro posouzení programových efekt� a dopad� skrze 

kreativn�jší a interaktivn�jší modely dialogu. 
• Dodává hloubku analýze programových výsledk� popisem skute�nosti, který zachycuje 

lidské pohledy a zkušenosti. 
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Participa�ní metody a techniky souvisí s širokou škálou oblastí a intervencí v�etn� program�  
v trvale udržitelném zem�d�lství, m�stské doprav�, vzd�lávání, zdravotní pé�i a rozvoji venkova 
a m�st a regeneraci. V t�chto doménách politik nar�stá poznání, že zahrnutím místních lidí do 
procesu rozvoje (a evaluace) zespoda nahoru je klí�em k dosažení širokých cíl� politik.  Jde  
o aktivní zapojení místních lidí a agentur, které pokrývá nejen pohledy jednotlivc�, ale jde dál  
k proces�m interaktivního dialogu, kolektivnímu vzd�lávání a spole�né �innosti.   
 
Nedávný d�raz v intervencích strukturálních fond� na decentralizaci zvýšil relevanci 
participa�ních metod. Jak se více lokalizuje odpov�dnost za programovou implementaci 
vzhledem k odlišným pot�ebám a prioritám místních komunit, je zde pot�eba mnohostranných  
a rozvinut�jších proces� k vysledování a posouzení zm�n. Pokrok již nem�že být déle 
pom��ován standardními ukazateli shora dol�.  
 
Participa�ní metody jsou obzvlášt� d�ležité, když skute�nost programu není vnímána stejn� 
t�mi, kte�í implementují program a ve�ejností, která z n�j má mít užitek. Mnoho program� 
strukturálních fond� zahrnuje prvky, které jsou sm��ovány k bezbranným a okrajovým �len�m 
spole�nosti, jejichž pot�eby a zájmy nejsou jasn� popsány. Participa�ní metody jsou užite�né ve 
skupinách jako jsou dlouhodob� nezam�stnaní, problematická mládež a �lenové minoritních 
etnických skupin, jejichž hlas není vždy slyšet. Inovativní použití technik jako je vizualizace  
a diagramové nástroje, verbální prezentace d�jin a r�zné formy komunitního mapování m�že být 
posilou pro ty, jejichž úrove� gramotnosti je nízká, nebo jako zp�sob eliminace rozdíl� . 
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Participa�ní metody jsou relevantní na všech úrovních, od po�áte�ní formulace politiky  
a programového hodnocení p�es r�zné fáze evaluace v�etn� ex ante, programovou 
implementaci a zlepšení a dopad hodnocení na ex post fázi. P�íslušná literatura tvrdí, že 
participa�ní monitoring a evaluace jsou primárn� užity v hodnocení dopadu a projektovém 
managementu.  Ale je zde také nár�st použití participa�ních metod pro nové cíle v�etn� 
organiza�ního posílení, porozum�ní a náhled na vnímání zainteresovaných subjekt� a nár�st 
ve�ejné odpov�dnosti. 
 
Hlavní kroky 
 
Participa�ní metody a techniky jsou rozdílné a jejich aplikace zaleží na charakteru a na fázi 
evaluace.  A�koliv existují n�které obecné zásady použití participa�ních metod. 
 
• Participa�ní metody a techniky nemají tendenci následovat plány a standardizované 

procedury. Jsou používány kreativn�, �asto v kombinaci. Použité metody jsou �asto 
považovány za mén� d�ležité, než postoje a d�v�ra t�ch, kte�í výzkumy provádí.  

• Zd�razn�n je proces triangulace, používající metody z r�zných disciplin k pr��ezové 
kontrole, kv�li dodání kvalitativní povahy informacím.  

• Vzd�lávání hodnotitel� m�že být požadováno na všech úrovních od místních komunit po 
vrcholové vedení spole�nosti. Stejn� tak jako koncepty a metody pot�ebuje vzd�lávání 
formulovat i otázky chování a postoj� jelikož jsou pro participa�ní proces klí�ové.  

• Evaluáto�i a �ešitelé fungují spíše jako zprost�edkovatelé než sb�ratelé dat. Pot�ebují mít 
pat�i�né chování a postoje, v�etn� sebev�domé odpov�dnosti a závazku k hodnotám  
a zplnomocn�ní. 

• S rychlým hodnocením se objevuje zájem být efektivní v kategoriích �asu, i pen�z. Cílem je 
shromáždit optimální objem informací – nezjiš�ovat více, než je nutné, nepom��ovat 
p�esn�ji, než je nutné, nepom��ovat, co nemusí být pom��ováno.  

 
Silné stránky a omezení  
 
Participa�ní metody se pokoušejí zabývat se problémy vlastnictví a kontroly znalostí,  
a dosáhnout vyjasn�ní nebo konsenzu mezi zainteresovanými subjekty, a to jak, kým a oproti 
kterým kritériím má být program pom��ován.  
 
Zd�razn�ní kolektivních otázek, analýzy a reflexe ve zjišt�ních tvo�í v participa�ních metodách 
podmínky pro sdílené u�ení, které vede k �innosti a budoucímu plánování. Zájem o budování 
organiza�ní a institucionální kapacity poskytuje základ pro udržitelný rozvoj p�esahující životnost 
konkrétního programu nebo iniciativy. 
 
Participa�ní metody rozeznávají rozdílnost a pluralitu pohled�, a hodnotu místní znalosti spolu  
s dalšími formami specifické a technické znalosti. Participa�ní p�ístup pravd�podobn�ji zachytí 
komplexnost a bohatost programových efekt� díky použití kreativních, obecných nástroj�  
a technik spíše než standardní techniky hodnocení.   
 
Zapojení místní znalosti, obzvlášt� použití nestandardních opat�ení je výzvou ustálené 
p�edstav� o tom, co tvo�í p�esný sb�r dat a analýzu. Konven�ní koncepty validity a spolehlivosti 
dat jsou p�edm�tem dotazování jak jsou metody kombinovány novým zp�sobem a jak experti 
více p�icházejí do styku s místními lidmi. P�ijímání participa�ních metod vyžaduje p�ijetí nových, 
mén� p�ísných standard� d�v�ryhodnosti informací a nep�etržitého hodnocení toho, kdy je 
informace ´dostate�n� kvalitní´ pro daný úkol.  
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Terminologie participace a participa�ních metod skrývá velké množství dvojsmyslností o povaze 
participace a jejích r�zných formách. M�že být obtížné dosáhnout místní ú�asti k zapojení �ástí 
místní komunity a zvlášt� pak v jejich opravdovém zapojení v analýze a v použití informací.   
 
M��ení procesu, zvlášt� v p�ípadech, kde jsou participa�ní monitoring a evaluace zavád�ny do 
program�, které samotné nejsou participa�ní, je výzvou. Zkušenost nazna�uje, že nejlepší je 
za�ít v malém a vytvo�it p�íležitosti pro testování participa�ních p�ístup�, než budou zavedeny 
do v�tší ší�ky. Tomu m�že pomoci mít ´šampióna na vysoké úrovni´, který m�že vytvo�it prostor 
pro experiment.  
 
Participa�ní evaluace a monitoring není snadná volba. Posuzování široké škály 
zainteresovaných subjekt� m�že vytvo�it nebo odkrýt konflikty. To požaduje �asové, lidské  
a finan�ní zdroje. Participa�ní proces požaduje v�tší koordinaci, administrativní úsilí  
a dlouhodobý závazek.  
 
Hodnotitelé a �ešitelé pot�ebují dovednosti usnad�ovat, vyjednávat a odporovat oficiálním 
rozhodnutím, stejn� jako široký rozsah osobních kvalit, postoj� a chování vhodných 
pro evaluaci.  
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Klí�ové termíny 
 
Local evaluation (Místní evaluace) 
Self-evaluation (Samoevaluace) 
Stakeholder consultation (Konzultace se zainteresovanými subjekty) 
Sampling (Výb�r vzork�) 
Triangulation (Triangulace) 
Rapid appraisal methods (Metody rychlého posouzení) 
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D09 - POUŽITÍ SEKUNDÁRNÍCH ZDROJ� DAT 
Sourcebook II: Metody a techniky 
  
Popis techniky 
 
P�i charakteristice této techniky je pojem ‘sekundární’ zmín�n kv�li skute�nosti, že odkazuje 
na data, za jejichž sb�r hodnotitel p�ímo neodpovídá (na rozdíl od primárních dat, která jsou 
generována samotným hodnotitelem). Použití d�íve sesbíraných dat k evalua�ním 
program�m je obvykle spíše opravdu jen použitím než p�vodním zám�rem ve sb�ru dat. 
 
V kontextu datových archív�, pojem ´data´ obvykle znamená po�íta�em �itelná data, jelikož 
informace uchované v této form� jsou snadn�ji použitelné pro dodate�ný pr�zkum a jsou 
snadn�ji zpracovatelné. P�íklady zahrnují s�ítání a velké pr�zkumy provád�né vládou a také 
administrativní data (viz níže). V dnešním kontextu ale ´data´ zahrnují celou škálu informací, 
tudíž pro evalua�ní ú�ely je obecn� prosp�šné použít co nejvíce z existujících údaj�. 
Informa�ní zdroje také obsahují zprávy a studie z hodnocených oblastí, dokumenty 
související s životností a managementem programu, informace o podobných programech, 
atd. 
 
T�i hlavní zdroje sekundární informace vzhledem k sociálním a ekonomickým vývojovým 
program�m jsou:  
 

� Programové dokumenty; 
� Statistické zdroje;  
� D�ív�jší evaluace a výzkum.  

 
Ú�el techniky 
 
Sekundární data jsou vhodná k získání informací pro širokou škálu cíl� v závislosti na 
okolnostech evaluace. Nap�íklad:  
 
Dokumenty programového managementu: 

� Poskytují ´základní vstupy´ pro vyhotovení evalua�ního posudku, tudíž obsahují 
informace  
o plánovaných a aktuálních výdajích, aktivitách a výstupech;  

� Poskytují informace o evalua�ních indikátorech; 
� Evidují podrobnosti o p�íjemcích. Tento údaj je klí�ový, pokud hodnotitelé plánují 

zahrnout p�íjemce p�ímo do evaluace, aby shromáždili informace pro utvá�ení záv�r�.  
 
Statistické zdroje:  

� Poskytují informace v kontextu program�;  
� Mohou být použity k posouzení pot�eb (nap�. míra vzniku nových podnik� je daleko 

nižší než evropský pr�m�r);  
� Mohou  pomoci odhalit z�ejmé dopady (nap�. po�et nov� vytvo�ených podnik� se 

zdvojnásobil);  
� Ukazují, jestli z�stávají cíle relevantní (nap�. stupe� tvorby podnik� nyní dostihl 

evropský pr�m�r). 
 
Minulé evaluace a výzkum:  
Mohou hrát významnou roli ve všech fázích evaluace tím, že:  

� Odkazují na odbornou literaturu, což m�že pomoci navrhnout relevantní indikátory;  
� Ve form� p�edchozí studie identifikují silné a slabé stránky r�zných metodologií, nebo 

specifických nástroj� (nap�. pozorovací metody, vysv�tlující modely dopad�, 
extrapola�ní koeficienty, srovnávací techniky);  



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

 

 - 335 - 

� Umož�ují srovnávání jako je nap�íklad míra návratnosti do pracovního pom�ru p�i 
systémech Job Training, abychom vid�li, jestli existují významné rozdíly, nebo 
abychom lépe porozum�li faktor�m úsp�chu.  

 
Obvykle  se používá více zdroj� najednou a �asto mohou být prezentovány zp�sobem, který 
identifikuje záv�ry a jejich srovnání. Nap�íklad dochází ke srovnání pozorování  
z administrativních dat a statistických zdroj� kv�li hodnocení rozdíl� mezi ú�astníky 
program� a obyvatelstvem celkov�. Na základ� sekundárních dat mohou být také 
odhadovány dopady program� a/nebo modelovat implementace programu. 
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Rozsah,a užite�nost sekundárních zdroj� spole�n� s formou sekundárních dat p�edpokládají 
použitelnost prakticky ve všech evalua�ních pracích. 
 
Je d�ležité poznamenat, že využití sekundárních dat musí brát v úvahu jistá etická pravidla 
nebo pracovní kodex. Etické ohledy obvykle souvisí s právy poskytovatel� informací (tj. 
p�vodní zdroje, od kterých byla data získána). Všeobecným pravidlem je, že použití 
informací musí být p�ijatelné pro poskytovatele, ale bez porušení p�vodních podmínek sb�ru. 
Získání informací musí být pln� v souladu s požadavky zákona.  
 
Zvláštním p�ípadem sekundární analýzy je tzv. meta-evaluace.  
 
Hlavní kroky 
  
Dokumenty programového managementu  
 
Obvykle má program vygenerovanou informaci ve dvou formách – v syntetické form� (tj. 
souhrnné zprávy a kontrolní dokumenty), a základní form� (tj. systematické ukládání dat pro 
každý projekt). Sekce 2.4.11 se zabývá použitím administrativních dat v základní podob� 
mnohem detailn�ji.  
 
Pokud jsou podklady p�ipraveny správn�, potom takový dokument již bude obsahovat 
okamžit� p�ístupné informace.  
 
Dokumenty programového managementu budou pravd�podobn�ji obsahovat informace  
o výstupech, což je definováno jako p�edm�t vým�ny za ve�ejné výdaje. Tato informace 
m�že být použita v syntetické form� zejména ve zpráv� o postupu programu nebo projektu. 
�asto se ovšem stává, že informace o výstupech z projekt� nejsou snadno p�ístupné.  
 
Hodnotitelé proto pot�ebují pomoc od programových �ídících orgán� k získání p�ístupu  
k relevantním dokument�m, a to bývá �asov� náro�né. Zapojení vhodných lidí na za�átku 
plánování evaluace pom�že urychlit tento proces. Pov��ený orgán odpovídá za „otev�ení 
nezbytných dve�í, nap�íklad zapojením t�ch, kte�í mají v�tšinu požadovaných informací do 
�ídících skupin, nebo p�íslibem poskytnout jim syntézu prvních evalua�ních záv�r�. Pro 
usnadn�ní p�ístupu k informacím je také pro evalua�ní tým d�ležité zavázat se udržovat 
d�v�rnost všech osobních dat. 
 
Statistické zdroje 
Na rozdíl od �ízení a monitoringu (které se koncentrují na �ídící orgány a p�ímé p�íjemce 
programu) se  statistické zdroje se týkají všech lidí nebo podnik� ve zkoumané oblasti, kte�í 
m�li nebo také nem�li kontakt s programem. Pokud nelze srovnávat statistiky p�ed a po 
implementaci programu, m�že p�i nejlepším poskytnout informace užite�né p�i analýze 
dopad�, a to p�i p�i�azení pozorovaných zm�n k p�í�inám. Tedy statistika m�že nap�íklad 
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ukázat nár�st nezam�stnanosti kv�li náhlému p�irozenému nár�stu pracujícího obyvatelstva, 
i když program vytvo�il mnoho nových pracovních míst. 
 
V analýze dopad� poskytuje statistika užite�né indikátory o vývoji vn�jších faktor� m��ením 
r�zných charakteristik zkoumané skupiny nebo území. Výsledky se využívají v interpretaci 
nebo kvalifikaci pozorovaných celkových efekt� nebo z�ejmých dopad�. Také podporují 
extrapolaci koeficient�, které jsou �asto v evaluaci používány. Pokud nap�íklad statistická 
studie stanovuje, že pr�m�rná velikost spole�nosti vytvo�eného v minulých dvou letech 
generovala 4,5 pracovního místa, pak tento koeficient m��že sloužit jako základ p�i odhadu 
budoucích dopad� a p�i nastavení podpory pro vznik nových podnik�. 
 
V�tšina zdroj� uvnit� kontextu strukturálních fond� se zabývá celým regionem, státem, nebo 
dokonce celou Evropskou unií.  
 
Statistická data jsou p�ímo p�ístupná z organizací, které je produkují a publikují (evropské, 
národní a regionální statistické instituce, soukromé instituce, atd.). �asto byla tato data již 
shromážd�na programovými manažery nebo výzkumnými organizacemi (nap�. regionálními 
statistickými týmy).  
 
Když analyzujeme statistické zdroje, které slouží jako základní data, je d�ležité popsat  
a vysv�tlit jejich strukturu a použití speciálních kód�. Tento popis se týká informací 
vysv�tlující extrakci prom�nných a p�ípad�, které pot�ebujeme vy�íst z hrubých dat. 
Požadovaná informace obsahuje: datovou strukturu – nap�íklad podélné nebo hierarchické 
data,  prom�nné, o které se zajímáme a jejich typ (textový nebo numerický), dále bude 
obsahovat formu (po�et desetinných míst, nakládání s mezerami atd.) a dopl�kové 
prom�nné (nap�. váhové koeficienty). V n�kterých p�ípadech je to velmi �asov� náro�ný úkol 
p�i identifikaci a p�ípra�u datových parametr�, na základ� kterých dojde k extrakci 
prom�nných a hodnot na výstupech. Použité aplikace by se m�ly hodit pro typy analýz, které 
se o�ekávájí, že budou provedeny. V�tšina lidí používá pro extrakci dat SPSS nebo SAS, 
protože ob� mají velmi vhodné schopnosti p�i manipulaci s daty, které jsou posléze 
p�evedeny na statistický soubor dat ur�ený k provedení analýzy výsledk�.  
 
Dostupnost statistiky se m�že stát problémem, když je programová oblast je spíše 
administrativní než statistickou zónou. Nejlepším zp�sobem, jak �ešit tento problém je 
p�ístup "nejvhodn�jšího propjení", který byl aplikován na skotském systému indikátor�, jak 
ukazuje ráme�ek 1.  
 
Ráme�ek  1:Propojení mezi statistickou jednotkou a programovou oblastí – Velká Británie, Programový 
Cíl 2 1994-99 
Rozvojový program na východu Skotska má programovou oblast, která zahrnuje n�kolik statistických jednotek 
(na úrovni místní regionální vlády) ale je zde nedostatek propojení, protože jsou rozd�lené. Proto data poskytnutá 
centrálním statistickým ú�adem nebyla vhodná pro p�ímou tvorbu kontextových indikátor� ur�ujících podporu ze 
strukturálních fond�. Indikátor HDP byl tímto zp�sobem vypo�ítáván pomocí agregovaných dat z regionálních 
statistických jednotek, takže t�eba regiony Fife a Tayside, kde je více než polovina obyvatel v oblasti zp�sobilé 
pro strukturální fondy byly zahrnuty do Cíle 2. Na druhé stran� region Lothian, kde je mén� než polovina 
zp�sobilá pro strukturální fondy, byl diskvalifikován. 
 
Výpo�ty kontextových indikátor� mohou být také získány prost�ednictvím interpola�ních 
metod. Vysv�tlení je možné ilustrovat na teoretickém p�íkladu pr�myslového programu 
obnovy, který se zam��uje  na možnost regionu dohnat ostatní regiony v inovacích. Abychom 
kvantifikovali tento cíl, bylo by t�eba vytvo�it ´situa�ní indikátor´ jako nap�. ro�ní po�et inovací 
v regionu. Ro�ní výpo�et inovací na 1000 pracovních míst je, v evropském m��ítku provád�n 
pravidelním pr�zkumem Spole�enství na obvykle 40 000 firmách. Na základ� výsledk� 
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tohoto pr�zkumu by mohl být vytvo�en inova�ní indikátor pro region používající metodu 
interpolace následujícím zp�sobem:  

� Zvolí se indikátor strukturální skladby (nap�. po�et míst roz�len�ných do sektoru 
�innosti ) pro které jsou známé hodnoty jak na evropské, tak na regionální úrovni;  

� Vyzna�í se hodnoty ro�ní  míry  inovativnosti na evropské úrovni s rozložením dle 
sektoru �innosti a 

� Odhadne se inova�ní indikátor v regionu vynásobením evropské i míry inovativnosti  
a po�tu regionálních pracovních míst, za každý sektor zvláš�. 

�

Ráme�ek 2: Itálie 
V zájmu lepšího posouzení dopadu politiky socioekonomického rozvoje v Itálii, italská státní finan�ní správa 
(odd�lení pro rozvojové politiky) pov��ila centrální statistický institut vypracovat analýzu, která by roz�lenila zemi 
na lokální pracovní systémy (Local Labour Systéme) odvozené od národního s�ítání lidu. Itálie byla rozd�lena 
do 785 celk�, z kterých bylo 365 na jihu. Statistická data podle t�chto systém� posloužila jako mnohem citliv�jší 
podklad pro analýzu místní ekonomické výkonnosti, která ukazuje, kde je koncentrován nár�st p�íjm�, 
zam�stnanosti a produktivity a kde jsou zaostávající oblasti. Tato databáze bude použita také k zjišt�ní, zda 
jsou pozitivní mezní hodnoty také d�sledkem místních rozvojových politik uvedených do provozu b�hem 
programovacího období 2000-2006. �
�

D�ív�jší evaluace a výzkum 
Záv�ry z evaluací podobných program� ve stejném regionu nebo v jiných regionech m�že 
pomoci rychle poskytnout odpov�di na evalua�ní otázky za nízkých náklad�. A�koliv pokud 
se evalua�ní tým velmi spoléhá na tento typ sekundárních dat, musí ov��it vn�jší validitu 
evaluací, která p�edur�uje, jestli evalua�ní záv�ry mohou být zobecn�né k sou�asnému 
kontextu. 
 
Není vhodné investovat p�íliš mnoho �asu do sepisování a sbírání vy�erpávajících 
bibliografických dat. Nejefektivn�jší zp�sob získání p�ístupu k t�mto informacím je zahrnout 
do evaluace konzulta�ní experty s hlubokou znalostí oboru a/nebo regionu. 
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Klí�ové zdroje 
 

Zdroj Odpov�dný organ Popis 
Obraz region� a 
regiomapa. 

Eurostat V tomto t�ídílném svazku publikovaném v roce 1993, je 
každý region reprezentován jeden po druhém v identickém 
formátu prost�ednictvím mapi, graf�, statistických tabulek  
a textových komentá�� a to v termínech polohy, 
regionálních silných a slabých stránek, popula�ních 
trendech, zam�stnanosti, ekonomické struktury a životního 
prost�edí. 

DGRegio publikace   
Místní udržitelnost, 
Evropský 
informa�ní servis 
osv�d�ené praxe  

DGXI "Místní udržitelnost" je Evropský informa�ní servis 
osv�d�ené praxe. Tento pr�vodce environmentální 
osv�d�ené praxe v místní udržitelnosti je publikován  
a aktualizován EURONETem Životní prost�edí, plánování 
a rozvoj a institucí ICLEI (Mezinárodní rada pro místní 
iniciativy v oblasti životního prost�edí). Pr�vodce byl 
vytvo�en s finan�ní podporou Evropské komise, Generální 
direktoriát XI  (Životní prost�edí, nukleární bezpe�nost  
a civilní ochrana) a s p�isp�ním m�st, jejichž projekty 
osv�d�ené praxe jsou uvnit� prezentovány. 

REGIO databáze Eurostat Data z region� ve form� okolo 70 standartních tabulek 
podle oblastí: demografie; ekonomické výkaznictví; 
nezam�stnanost; pracovní síla; energie; zem�d�lství; 
doprava a výzkum a vývoj (používání je zpoplatn�né). 

ELIZE databáze   Data z národních ro�ních pr�zkum� pr�myslových struktur, 
sestávající z položek: pr�myslové podniky; zam�stnanost; 
mzdy a platy; obrat; investice. Data jsou rozd�lena do 
zhruba t�iceti ekonomických sektor� a do dvou kategorií 
podle velikosti (+/- 20 zam�stnanc�).  

QUID databáze  DG Regio Zahrnuje kontextové indikátory p�izp�sobené strukturálním 
fond�m. Tato data jsou �áste�n� založeny na informacích 
Eurostatu. 

Datový servis 
(http://dataservice.e
ea.eu.int/dataservic
e/) 

Evropská agentura 
životního prost�edí Podporuje udržitelný vývoj a má za cíl zlepšení 

evropského životního prost�edí skrze poskytnutí 
relevantních a cílených informací tv�rc�m politik  
a ve�ejnosti. Datový servis zajiš�uje p�ístup k datovým 
soubor�m používaným v pravidelných zprávách, které 
agentura publikuje. 

“M�stský Audit”  
 

DGRegio/Eurostat Porovnává indikátory kvality života v�tšiny velkých 
evropských m�st.  

GISCO Eurostat Kartograficky p�edstavuje všechny statistické edice 
existující v databázi REGIO, stejn� jako další 
regionalizovaná data. Systém GISCO také zahrnuje ná�rt 
všech oblastí uznatelných pro strukturální fondy. Tudíž by 
m�lo být jednoduché použít tyto statistické informace na 
jiná geografická m��ítka. Potenciáln� velmi silný nástroj 
pro hodnocení kontextových indikátor� pomocí interpolací. 

 
Nár�st po�íta�ovýchtechnologií nazna�uje možnost aplikovat techniky Geografického 
informa�ního systému (GIS) na socioekonomické informace zem�pisného charakteru. GIS 
poskytuje možnost kompletace jakýchkoli dat, která mohou odkazovat p�ímo nebo nep�ímo 
na zem�pisnou polohu a jsou b�žn� používaná v oblasti územního plánování ke sb�ru, 
shromaž�ování, akumulaci, analýze, využití, expozici a aktualizaci všech územn� 
odkazovaných dat a informací a k jejich prezentaci ve form�, která se dob�e �te. GIS je 
schopný spojit socioekonomická data, data ze s�ítání, pr�zkum� a dotazování  
a monitorování dat. Používá základní strukturu speciálních dat. Všechny informace jsou 
propojeny se systémem zem�pisných sou�adnic charakterizovaných pr�se�íky, �arami  
a oblastmi (tedy také body, oblouky, mnohoúhelníky, atd.). Obrázek dole ukazuje klí�ové 
prvky GISu.  
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Princip Geografického informa�ního systému (GIS) 
 

Topografie
1500

1400
1300

1300

1200

Budovy
Chránené oblasti,
Lesy, atd.

Hustota obyvatelstva,
Oblasti ve výstavbe, atd.

Projekty protipožární ochrany

Výsledná mapa
(výber a 

kombinace 
variant)

 
 
Územní znázorn�ní m�že být p�ímé (kartografické sou�adnice, p�esné poštovní adresy) nebo 
nep�ímé (poštovní sm�rovací �ísla, oblast s�ítání). 
 
V kategoriích evaluace je hlavní p�idanou hodnotou GISu to, že umož�uje vzájemné 
odkazování dat, které jiné techniky neumí. Nástroj m�že zejména porovnávat informace, kde 
jsou geografické odkazy obtížn� proveditelné, nap�. adresy dotovaných firem a m�stské 
oblasti v nesnázích, nebo oblasti zp�sobilé pro pomoc a environmentáln� citlivé oblasti. GIS 
také umož�uje ur�it hodnotu indikátoru pro danou oblast, když je jeho hodnota vypo�tena 
podle jiných statistických m��ítek. 
 
Výkonné informa�ní systémy mohou být nyní k dispozici �ídícím orgán�m ve�ejných 
intervencí.  Jsou schopny poradit si s významným po�tem vzájemn� na sob� závislých 
faktor�, jsou d�ležitým zdrojem popisu a analýzy komplexních údaj�, p�i�emž používají 
informace z tematických, územních a �asových dimenzí (viz ráme�ek 3). 
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Ráme�ek 3: Evaluace Languedoc-Roussillon IMP ve Francii 
GIS byl využit v evaluaci Integrovaného st�edomo�ského programu (Integrated Mediterranean Programme, 
IMP) v regionu Languedoc-Roussillon, primárn� p�i analýze jeho územních efekt�. Tento nástroj byl zvolen 
z toho d�vodu, že evaluace m�la p�isp�t k teritoriální synergii programu složeného z �etných �inností  
a z n�kolika rozprost�ených grant� ve vybraných oblastech. 
Program ovliv�oval široký rozsah oblastí, které pokrývaly problémy regionálního rozvoje jako je údržba, 
diverzifikace  
a adaptace zem�d�lství, tvorba nových míst, rozvoj turistiky a ochrana životního prost�edí uvnit� územní  
(v definovaných geografických pásmech), tematické (dle ekonomických aktivit) a �asové (vzhledem 
k p�vodnímu stavu) perspektivy. 
 K posouzení dopadu IMP opat�ení a efekt� synergií bylo nutné pozorovat zm�ny zp�sobené programem  
a potom je vysv�tlit. Pro tento cíl byl k popisu situace ustanoven "výchozí stav". Tento krok vyžadoval 
shromáždit všechna p�vodní data a indikátory socioekonomické struktury ve zvažované oblasti, aby bylo 
možné ud�lat srovnání se situací pozorovanou po p�id�lení podpory. Poté, co byla databáze vytvo�ena se 
hodnotitelé pokusili za použití hlavn� geografických znázorn�ní ov��it, jestli podniknuté akce respektovali 
p�vodní geografické podmínky a podpo�ili územní integraci a územn� �asovou integraci regionu. 
Použití kartografických znázorn�ní, která spojují materiální a rela�ní data (sociální, politické a ekonomické) je 
relevantní tam, kde je program samotný založený na identifikaci citlivých oblastí uvnit� daného teritoria. Tedy 
nap�íklad �innosti týkající se prevenci lesních požár� (znovuzalesn�ní, ochrana) korelovaly kartograficky  
s oblastmi náchylnými k ohni (�etnost), aby se posoudila logika jejich územní integrace. 
Zatímco v tomto p�ípad� je znázorn�ní na map� bezproblémové, v jiných situacích dochází velmi �asto 
k nepochopení mapy a výsledky vyžadují interpretaci. Rovn�ž byly p�vodn� registrovány pouze �innosti 
dotazovaného programu v sou�asném roce. Takže �innosti stejného druhu podniknuté jinými organizacemi 
v jiném �ase, než byl referen�ní rok, nebyly zaznamenány. Toto vedlo ke zkreslené interpretaci skute�né 
situace. 
Zdroj: Commission européenne DG XVI (1993) L'évaluation du PIM Languedoc-Roussillon, MEANS pilote. 

 
Silné stránky a omezení  
 
Sekundární data jsou relativn� rychle dostupná a mohou tudíž pomoci poskytnout první 
odpov�di na n�které z kladených otázek v relativn� krátkém �ase. Sekundární data mohou 
být užite�ná p�i porovnávání r�zných studií a výzkumných trend�.  
 
Zhodnocení dopadu je vždy obtížné, a proto pro co nejstabiln�jší hodnocení je t�eba použít 
co nejvíce dostupných informací.  
 
Navíc tato data nemusí být nákladná, protože náklady spojené se sb�rem dat od jejich 
p�vodního zdroje byly již pokryty. Náklady na sekundární data jsou obvykle známé, a�koliv 
mohou vzniknout další dodate�né náklady kv�li konverzi nebo p�ekódování dat. N�které 
organizace ú�tují p�irážku za používání sekundárních dat, aby vykompenzovali náklady 
spojené s jejich sb�rem (nap�. n�které ú�ady pro s�ítání lidu).  
 
Nevýhoda sekundárních dat spo�ívá v tom, že data nebyla sesbíraná k analýze naší otázky 
ale k jinému ú�elu a tudíž m�že postrádat d�ležité parametry. Každá výzkumná studie má 
specifické zám�ry a je nastavena tak, aby brala v potaz cíle studie; odpov�dnost za sb�r dat, 
úplnost dat a klasifika�ních systém�, na�asování, kriteria pro výb�r vzork� a omezení 
vzork�; známé p�edsudky; opera�ní definice; a metody sb�ru dat. Tyto faktory omezí rozsah 
informací a m�žou zap�í�init nedostate�né údaje p�i jejich pozd�jším využití.  
 
V p�ípad� statistických zdroj� je t�eba brát v úvahu také procesy zahrnuté do sb�ru  
a zacházení s daty. Bez p�ísného systému kontroly dokument� je zde potenciál pro odchylky 
a chyby v datech. N�které zdroje vytvo�ené na státní nebo regionální úrovni mohou 
obsahovat chyby nebo chyb�jící data, což ovliv�uje jejich užite�nost.  
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Sekundární použití široké škály dat p�edstavuje náro�ný úkol, protože m�že trvat n�jaký �as 
identifikovat nejvhodn�jší zdroj, potvrdit kvalitu dat a navrhnout proces získávání dat a jejich 
analýzu.  
 
Klí�ovou zásadou u sekundárních dat je ujistit se, že data p�esn� spl�ují požadavky 
výzkumu (jinak nastává dilema v otázce úpravy hypotézy tak, aby sed�la k dat�m). M�že 
zde vzniknout pot�eba kompromisu mezi výsledky poskytovanými daty a požadavky 
definovanými evalua�ním týmem nebo t�mi, kte�í d�lají rozhodnutí. Je t�eba nastavit 
jednozna�ný proces, kterým bude jakýkoliv problém tohoto druhu vy�ešen, a který bude um�t 
zacházet s omezeními v použití. V n�kterých p�ípadech mohou být omezení  týkající se 
vlastností a formátu dat p�íliš extrémní na to, aby mohla prob�hnout validní sekundární 
analýza. 
 
Technika GIS nabízí zna�ný potenciál pro integraci a syntézu informací a její schopnost 
integrovat teritoriální rozm�ry jí d�lá velmi vhodnou pro strukturální fondy. GIS také 
umož�uje snadnou vizualizaci informace vztahující se k programu. Tato vlastnost m�že být 
velmi užite�ná b�hem prezentace výsledk� r�zným výbor�m a zainteresovaným pracovním 
skupinám. Ba co více, potenciál pro syntézu napomáhá ilustrovat soudržnost opat�ení 
implementovaných v rámci programu. Výsledky mohou být navíc podány zp�sobem 
p�átelským k uživateli (a�koliv technické pokyny a klí�ové kódy se liší v závislosti na 
navrhovatelích a musí být vysv�tleny).  
 
I když vytvo�ení kompletní geografické databáze se �asto ukáže být nákladná jak na �as, tak 
na finance, použití GISu m�že být velmi ucelené a komplexní. Existující data jsou �asto 
sbírána na r�zných geografických podkladech, nebo uskladn�ny v r�zných systémech, což 
vyžaduje �asov� náro�nou transformaci a n�kdy dokonce novou sbírku dat. Zkušenost 
taktéž ukazuje, že nástroj m�že vytvá�et konflikt mezi místními ú�edníky kv�li jejich 
p�edpojatému �tení vytvo�ených map. 
 
Literatura 
 
http://iserwww.essex.ac.uk/ecass/ 
ECASS je centrum pro analýzu pom�rných a pr�b�žných dat - uskute��uje a usnad�uje 
empirické studie sociálních a ekonomických zm�n integrováním pr�b�žných dat a dat nap�í� 
národními evropskými databázemi, provádí podporu služeb požadovaných pro jejich analýzu 
a funguje jako organizátor velkých výzkumných program�. 
  
http://www.lse.ac.uk/library/eussirf 
EUSSIRF (The European Union Social Science Information Research Facility) Výzkumný 
ústav Evropské Unie pro informa�ní výzkum sociálních v�d kombinuje síl� dvou hlavních 
evropských knihoven sociálních v�d. Sbírky Britské knihovny politických a ekonomických v�d 
(British Library of Political and Economic Science, BLPES) v Londýn� a knihovny 
Evropského univerzitního institutu (European University Institute, EUI) ve Florencii nabízí 
široký p�ístup ke literatu�e globálních sociálních v�d a jsou obzvlášt� dob�e vybavené pro 
výzkum širokého spektra evropských socioekonomických problém�. 
 
Další �etba - GIS 
 
Collet C. (1992), Système d'information géographique en mode image, coll. "Gérer 
l'environnement", Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes. 186 p.  
(Jednoduchý ale velmi efektivní úvod do GIS) 
 
 
Martin D. (1996), Geographic Information Systems, socioeconomic applications, London: 
Routledge.  
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(P�edstavení GIS se speciálním socioekonomickým podtextem) 
 
Fisher M. et Nijkamp P. (1993), Geographic Information Systems, Spatial Modelling and 
Policy Evaluation, Berlin: Springer-Verlag. 280 p.  
(Obsáhlé �lánky se zam��ením na využití aplikace v evaluaci) 
 
Klí�ové termíny 
 
Confidence level (Úrove� d�v�rnosti) 
Desk research (Teoretický výzkum) 
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D10 - POUŽITÍ ADMINISTRATIVNÍCH DAT 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Administrativní data se týkají informací, které jsou b�žn� shromaž�ovány jako �ást 
administrativy socioekonomických rozvojových program�. To je životn� d�ležité pro v�tšinu 
evaluací, a�koliv dostupnost a kvalita dat m�že být prom�nliv� závislá na programových 
požadavcích a mechanismech programové implementace.  
 
V nejlepším p�ípad� jsou administrativní data uchovávána centráln� a ve snadno dostupném 
formátu, jsou vy�erpávající  co do rozsahu sbíraných dat a úplnosti datových soubor�  
a shromážd�na v porovnatelném a systematickém formátu p�esahujícím životnost programu.  
V praxi m�že být odpov�dnost za sb�r r�zných typ� dat rozprost�ena mezi r�zné implementa�ní 
agentury, nebo zde mohou být zm�ny v požadavcích na administrativní data ovliv�ující program 
v r�zných obdobích.  
 
V�tšina administrativních dat vzniká u samotných dodavatel� aktivit. Subjekty provád�jící �ízení 
programu nesou odpov�dnost, že postupy ve sb�ru a syntéze informací jsou d�sledné  
a transparentní. Hlavní zp�soby vytvá�ení administrativních dat se nachází aplikaci procesu  
a neustálém monitoringu. Je b�žnou praxí podložit sb�r dat formální smlouvou, kdy jsou projekty 
schváleny k financování. Nap�íklad schvalovací dokument bude specifikovat, které informace 
mají být využity, ze kterých dat se musí získat a které osob� nebo organizaci mají být data 
p�edána. N�kdy jsou data dostupná na projektové úrovni, ale nejsou p�ístupná programu kv�li 
nedostatku personálu a pracovní vytíženosti. Je proto velmi d�ležité získat podporu 
administrativních pracovník� v agenturách, které data spravují, aby se mohli využít pro nový 
projekt. 
 
Obvykle používají subjekty pov��ení implementace programu ur�ité sankce, aby poskytnutí dat 
bylo jednozna�n� zajišt�no, nap�íklad tím, že financování závisí na p�edložení pravidelných 
monitorovacích zpráv.  Subjekty provád�jící �ízení programu p�i p�esv�d�ování poskytovatel�, 
aby poskytli požadované údaje, poskytují zp�tnou vazbu ve form� informací se zna�nou 
p�idanou hodnotou. Nap�íklad každý poskytovatel obdrží výro�ní zprávu o svých individuálních 
výsledcích, porovnanou s pr�m�rným výsledkem ostatních. 
 
Ú�el techniky 
 
Administrativní data se používají pro celou škálu cíl� ve všech fázích evalua�ního procesu. 
Poskytují základ pro v�tšinu evaluací, který je extrémn� d�ležitý a �asto nezbytný pro evaluace 
socioekonomických program� v:  
 

� Informování hodnotitel� o klí�ových skute�nostech – po�et aktivit, typ provád�ných 
intervencí atd;  

� Poskytování primárních údaj� pro sledování výstup� v pr�b�hu �asu, nebo sledování 
prací na projektu obecn�.  

 
Rozdíl m�že vzniknout mezi informacemi, které jsou dostupné díky administrativním 
požadavk�m programu samotného a informacemi, které jsou sbírané agenturami 
zprost�edkovatel� ú�astnícímí se n�jakým zp�sobem na programu. 
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Sbírání dat programovými operátory 
Informace sbírané monitorovacími systémy vyplývají z �ízených program�, z fungování projekt� 
a z procesu zpracovávání žádostí o finan�ní podporu. Typicky každý operátor poskytuje 
informace subjekt�m provád�jícím �ízení programu ve form� zpráv o vývoji, periodických 
p�ehled� nebo souhrných zpráv. Takovéto zprávy obvy�ejn� obsahují následující položky:  
Finan�ní monitoring – výdaje v každém období dle kategorií (obvykle odd�lené od náklad� 
ú�etního období);  
Výstupy – produkty nebo služby, které byly nabídnuty v každém období, obvykle rozepsané 
podle typu �innosti a objemu. V ideálním p�ípad� informace specifikuje služby, které byly 
obdrženy p�íjemci (nap�íklad hodiny vzd�lávání, obdržené rady, atd.).  
Výsledky – pokud jsou již známé programovým operátor�m podle projektových záznam�, 
nap�íklad p�íjemci, kte�í dokon�ili vzd�lávací programy a byli zam�stnáni díky absolvování 
školení, nebo firmy, které p�ijaly pomoc a zaznamenali zvýšení obratu, atd. 
 
Procedurální zvýhodn�ní (projektové propojení): v�tšina ve�ejných �inností musí následovat 
více, �i mén� p�ísný harmonogram, ve kterém jsou p�ikázány r�zné kroky a stanovené lh�ty. 
Zprávy o vývoji obvykle poskytují informace o tom, jak r�zná opat�ení postupují (kde a kdy byly 
zve�ejn�ny výzvy, jaké smlouvy byly uzav�eny, jaké do�asné zprávy byly p�edloženy apod.).  
 
Nedílnou sou�ástí pravidel strukturálních fond� je finan�ní, fyzické (výstupy a výsledky)  
a procedurální monitorování. Tyto �innosti jsou �asto provád�ny v rámci technické asistence  
a tvo�í základnu pro mnoho evalua�ních cvi�ení (v�etn� alokace výkonnostní rezervy zavedené 
v programovacím období 2000-2006). 
  
Ve v�tšin� p�ípad� jsou data vztahující se ke každému projektu systematicky uchovávána  
a p�ístupná v základní form�. Struktura by m�la umožnit hodnotitel�m obdržet klí�ová fakta  
o programu a podniknout jednoduché kalkulace, nap�íklad procento programových výdaj� 
v�novaných �ešení problém� životního prost�edí, procento programových výdaj�, z kterých 
profitovaly nejzaostalejší venkovské a m�stské oblasti, rozdíl mezi náklady na vytvo�ené 
pracovní místo v oblastech venkova a v m�stských oblastech, atd. 
  
B�hem implementace programu je po programových manažerech b�žn� požadováno, aby 
p�edávali souhrnné zprávy o aspektech programu na každém setkání programového 
monitoringu ve form� opera�ních hlášení. Typicky opera�ní hlášení sledují pokrok programu 
podle: zdroj� (nap�. �erpání rozpo�tu na základ� zdroje financování nebo �erpání podle 
rozpo�tových položek); výstup� (postup �ešení projekt�); míra shody s plánem projektu; profil 
produkt� a služeb a po�et p�íjemc� podle typu); výsledk� (objem a množství výsledk� vzhledem 
k odpovídajícím zdroj�m (užitkovost výsledk�)). 
  
Monitoring na projektové úrovni zahrnuje jméno, adresu a telefonní �íslo osob a organizací, kte�í 
obdrželi pomoc (toto bezpe�nostní opat�ení je užite�né pro to, abychom se vyhnuli dvojitému 
s�ítání a ujistili se, že nap�íklad firma, která obdrží n�kolik forem pomoci z programu není 
mapována n�kolikrát). Navíc je kontaktní informace hodnotná v tom, že umožní sledovat 
p�íjemce pomoci jako sou�ást evaluace k získání zp�tné vazby. Je to užite�né také v p�ípad�, 
když se evaluace budou zam��ovat také na vytvo�ení p�ípadových studií a tudíž odkážou na 
konkrétní osoby nebo organizace. 
 
Administrativní data od klí�ových aktér�  
Informace získané od dalších klí�ových ú�astník� programu m�žou mít zna�nou hodnotu  
v evaluaci socioekonomických program�, když obsahují: 
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� data o charakteru a profilu specifických programových cílových skupin (p�evládání  
a výskyt); 

� porovnávání skupin, v�etn� výsledk� pro ú�astníky porovnatelných programových aktivit;  
 
P�íklady dat od dalších klí�ových aktér�, která jsou sbírána pro administrativní ú�ely:  
 

� informace o uchaze�ích o podporu v nezam�stnanosti;  
� informace o ú�asti p�íjemc� na vzd�lávání a kvalifikacích; 
� registrace pacient� u doktora (což m�že informovat o profilu regionální migrace);  
� záznamy o cenách majetku a transakcích; 
� záznamy o sm�rování absolvent� škol a student�. 

 
�ím dál víc jsou takové informace uchovávány elektronicky a tudíž jsou náklady na p�ístup  
a manipulaci menší než dosud. A�koliv data o jednotlivcích budou pravd�podobn� limitována  
a také existují další institucionální faktory, které p�ístup k údaj�m omezují.  
 

Ráme�ek 1: Okrsková statistická služba (NeSS) ve Velké Británii 
 
Cílem této služby je poskytnout lepší statistickou a technickou infrastrukturu a informa�ní zdroje tak, aby se zlepšil 
p�ístup k specifickým vládním zám�r�m a politikám, a aby tyto cíle bylo možné lépe m��it a sledovat v pr�b�hu 
�asu.  Služba nabízí na internetu archiv statistických informací, které slouží k identifikaci, posouzení a monitorování 
zm�n v sociálních podmínkách a nedostatcích nap�í� zemí. Rozsah administrativních dat se na NeSSu týká devíti 
statistických okruh�, které zahrnují:  
·      P�ístup ke službám; 
·      Blahobyt spole�nosti; 
·      Bezpe�nost spole�nosti (nap�. trestné �iny a p�estupky zaznamenány na policii); 
·      Ekonomické nedostatky (nap�. po�et žádostí o státní podporu podle typu podpory); 
·    Vzd�lávání, dovednosti a školení (nap�. p�ijetí na univerzitu podle místa bydlišt�, žáci prvních stup�� základní 
školy na klí�ové úrovni 2);  
·      Zdraví (nap�. p�ídavky p�i fyzickém a mentálním postižení, po�et drogov� závislých ú�astnících se lé�by, 
nemocni�ní statistiky); 
·      Bydlení (Bytový fond podle da�ových sm�rnic); 
·      Pracovní deprivace (nap�. žadatelé o podporu v nezam�stnanosti, registrované podniky, pracovní místa). 
  

 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Jak je zmín�no výše, administrativní data poskytují všichni programoví manaže�i, ale s r�zným 
stupn�m užite�nosti a informa�ní hodnoty.  
 
Jako u každé metody tak i v p�ípad� administrativních dat je po�áte�ním bodem vývoj 
evalua�ních otázek a ur�ení datového obsahu pro každou otázku. V ideálním p�ípad� by tato 
definice mohly být sou�ástí monitorovacího systému, takže by požadovaná data byla 
generována spole�n� s rutinním sb�rem údaj�. Obzvlášt� otázky o žadatelích a p�íjemcích by 
m�ly být diskutovány s programovým administrátorem, který proces �ídí. Jakmile je dosaženo 
dohody, je obvykle dobrou praxí otestovat otázky na pilotních p�íkladech p�edtím, než dojde ke 
kone�nému rozhodnutí a zkontrolovat data získaná v pr�b�hu �asu. Zkušenost ukazuje, že 
získávání ´testovacích´ dat je kritické, protože informace má z�ídka stejný charakter jako bylo 
p�vodn� požadováno a to kv�li �ad� d�vod�.  
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V p�ípadech, kde evaluace pracuje s p�ednastavenými monitorovacími systémy, m�že vzniknout 
pot�eba nahradit jakýkoliv chyb�jící prvek p�ípadovou studií a/nebo daty z pr�zkum�.  
 
Sbírání a syntéza informací m�že být usnadn�na z�ízením po�íta�ového systému. Tento nástroj 
musí být ale používán opatrn�. Nové informa�ní technologie usnad�ují sbírání a cirkulaci 
velkého množství informací. Digitalizaci dat by m�la p�edcházet d�kladná úvaha o tom, jakého 
základu pro výb�r nejužite�n�jších dat se držet a jak je prezentovat. 
 
Digitalizace dat monitorovacího systému – Francie, Cíl 5b regionální program 1994-99 
 
Monitorovací systém rozvojového programu venkova v regionu Burgu�sko za�al v roce 1996. 
Provozovatelé podávají hlášení p�ti orgán�m, které rozd�lují programové fondy. Tyto orgány 
jsou propojeny p�es telematickou sí� do centrální databáze, která dostává kvantifikované 
informace o 1500 projektech za rok. Rovn�ž byl zkonstruován speciální po�íta�ový program pro 
monitorování a zpracování informací v reálném �ase. Informace jsou syntetizovány na regionální 
úrovni pomocí opera�ní zprávy zahrnující 40 indikátor�. Tyto indikátory jsou p�edkládány  
a prodiskutovávány p�ed každým setkáním Monitorovacího výboru.  
 
Silné stránky a omezení  
 
Administrativní data jsou �asto bohatým informa�ním zdrojem o programových výdajích  
a p�íjemcích a jsou obecn� p�ístupná k použití, i když mají jistá omezení a �asto musí být 
dopln�na nákladn�jšími aktivitami zejména p�i sb�ru dat jako jsou pr�zkumy.  
 
Stejn� jako v p�ípad� všech sekundárních zdroj� informací, i zde m�že nastat problém, zda jsou 
informace vhodné a sedí požadavk�m evaluace, zvlášt� pokud nebyla administrativní data 
získána s myšlenkou jejich použití speciáln� pro evaluaci.  
 
V programech financovaných evropskými strukturálními fondy vyvstává také problém 
koexistence systém� administrativních informací charakteristických pro každý dota�ní orgán, 
které nemusí mít stejné vlastnosti. Nap�íklad by zde mohly být rozdíly v požadavcích zástupc� 
Komise a národních operátor�, proto musí být administrativní data koordinována.  
 
Koordinace administrativních dat    
V p�ípadech spolufinancování se zdroj� EU a národních zdroj� (nap�. kofinancované programy 
pod ESF) je pravd�podobná pot�eba koordinace administrativních dat, aby došlo k uspokojení 
pot�eb všech zú�astn�ných stran. Nap�. v p�ípad� vzd�lávacích program� by p�edstavitel 
Komise rád obdržel informaci o po�tu poslucha��, bereme-li za poslucha�e �lov�ka, který 
navštívil kurz t�eba i jen n�jaký krátký �as (n�kolik dní).  Subjekty implementující program na 
národní úrovni však byli zvyklí zaznamenávat pouze ty kurzy, které trvaly déle než m�síc. V 
p�ípadech takových rozdíl� mezi definicemi pro programové indikátory a definicemi obvykle 
užívanými subjekty implementujícími programy na národní úrovni je vhodné nastavit generování 
dat podle tradi�ních kritérií, na která jsou zvyklé tyto subjekty a potom ud�lat úpravy na 
programové úrovni (harmonizaci) prost�ednictvím korek�ních koeficient�.  
 
Vedle t�chto úvah je užite�nost administrativních dat jako evalua�ního nástroje závislá hlavn� 
na dvou aspektech dat:  
 

� Zaprvé kvalita informace. Klí�ové atributy kvality souvisejí s následujícími vlastnostmi:  
s p�esností, srovnatelností, soudržností, p�ístupností a úplností. Nej�ast�ji se objevujícím 
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problémem s kvalitou dat jsou pravd�podobn� duplikace dat, chyb�jící data a neúplné 
pokrytí. 

� Zadruhé dostupnost dat. V ideálním p�ípad� jsou data uložena za pomoci softwaru, který 
umož�uje evaluátor�m p�ístup ke kvalitní informaci a její prezentaci smysluplným 
zp�sobem. 

 
Dalším d�ležitým faktorem je mít na pam�ti, že p�i používání administrativních informací  
o individuálních p�íjemcích program� je t�eba pracovat v rámci právní ochrany dat.  
 
Klí�ové termíny 
 
Beneficiaries (P�íjemci) 
Target groups (Cílové skupiny) 
Prevalence (Obecné rozší�ení) 
Incidence (Výskyt) 
Desk research (Teoretický výzkum) 
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D11 - POZOROVACÍ TECHNIKY 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Pozorovací techniky jako forma p�irozeného výzkumu umož�ují zkoumání jev� v jejich 
p�irozeném prost�edí. Participa�ní pozorování nastává, když se výzkumník p�ipojí k obyvatelstvu 
nebo organizaci nebo místní komunit�, aby zaznamenal chování, vzájemné p�sobení nebo 
události, které se p�ihodí.  Doty�ný se angažuje v �innostech, které studuje, ale jeho hlavní 
priorita je pozorování. Jeho osobní ú�ast umož�uje  se dostat blíže k akci a získat tak cit pro to, 
co v�ci znamenají pro zú�astn�né.  Jako ú�astník je hodnotitel v pozici, kde získá dodate�ný 
náhled na skute�nost prost�ednictvím p�ímé zkušenosti s t�mito jevy.  Participa�ní pozorování 
m�že mít formu jak dlouhodobé tak i krátkodobé techniky.  Hodnotitel/výzkumník musí z�stat 
mezi hodnocenými dostate�n� dlouho, aby se pono�il do místního prost�edí a kultury a aby byl 
p�ijat b�žnými ú�astníky a získal si jejich d�v�ru.  
 
Pozorování sestává z pozorování chování a interakcí jak p�icházejí, ale o�ima výzkumníka.  
A�koliv obvykle si musí hodnotitel vyjednat p�ístup do prost�edí a podmínky výzkumné aktivity, 
neú�astní se d�ní jako �len skupiny nebo prost�edí. Zám�rem je ‘rozpustit’ se v pozadí tak, aby 
p�ítomnost cizince nem�la žádný p�ímý vliv na studované jevy. Pozorovatel se snaží pozorovat  
a pochopit situaci ‘zevnit�’.   
 
Pozorovací techniky mají ur�ité podobnosti s etnografickým p�ístupem, který antropologové 
používají p�i studiu kultur, kdy tráví dlouhý �as v jejich prost�edí. Aspekty etnografického 
p�ístupu jsou n�kdy zahrnuty do pozorovacích metod jako nap�íklad tam, kde není zájem jen  
o chování a interakce, ale také o charakter a konkrétní výstupy fyzického, sociálního  
a kulturního prost�edí. Tyto atributy jsou základem pro nastavení norem, hodnot postup�  
a rituál� organizace a reflektují pozadí prost�edí, které ´je bráno za samoz�ejmé´ a které 
ovliv�uje chování, porozum�ní, víru a postoje r�zných ú�astník�.  
 
Další formou p�irozeného bádání, které dopl�uje pozorovací metody je konverzace a analýza 
�e�i. Tato kvalitativní metoda studuje p�irozen� se projevující mluvení a konverzaci  
v institucionálních a neinstitucionálních prost�edích a nabízí pohled na sociálního zázemí  
a metody užívané pro tvorbu systematických sociálních interakcí.  To m�že být užite�ná 
technika pro hodnocení konverza�ních interakcí mezi orgány ve�ejné správy a klienty v prost�edí 
ve�ejných služeb.  
 
Ú�el techniky 
 
Pozorovací techniky se používají p�i sb�ru podrobných informací v n�kolika typických situacích 
p�i implementaci intervence. Metoda poskytuje detailní, bohatý rozbor efekt� intervence a vlivu 
kontextu a je citlivá k názor�m klí�ových ú�astník� a p�íjemc�. Participa�ní pozorování 
ú�astníkem jde dál v tom, že umož�uje experimentální p�ístup ke sv�tu jak je vid�n 
zainteresovanými aktéry.  
 
Je to obzvlášt� užite�ný p�ístup, když studie obsahuje šet�ení ´procesu´, který zahrnuje n�kolik 
ú�astník� (jako p�íklad uvedený v ráme�ku 1 – ve�ejné služby pro bydlení), kde je d�ležité 
neverbální porozum�ní, nebo kde behaviorální souvislosti událostí formují jádro studie.  
Pozorovací metody podpo�ené širšími etnografickými p�ístupy mohou také poskytovat hodnotný 
d�kaz o roli institucionálních a organiza�ních proces� a jejich efekt� na chování a sociální 
mín�ní.  
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Pozorovací techniky jsou také užite�né, když n�kdo musí pozorovat situaci, o které má jen 
malou znalost, nebo když existuje podez�ení, že je stejné situaci porozum�no r�znými zp�soby 
v závislosti, zda je úhel pohledu ´externí´ nebo ´interní´. 
 

Ráme�ek 1: Evaluace ve�ejných služeb pro bydlení 
Etnografické pozorování bylo aplikováno na evaluaci politiky sociálního bydlení ve Francii. Cílem bylo analyzovat 
neshody mezi národními cíly této politiky a její implementací v terénu státními ú�edníky p�i kontaktu s ve�ejností. 
Po n�kolik m�síc� hodnotitel doprovázel týmy státních ú�edník� po agenturách, které za�izují bydlení pro nízko 
p�íjmové skupiny. Spole�n� s t�mito orgány navštívil jejich domovy když nájemníci p�icházeli a odcházeli. Tyto 
návšt�vy byly ur�eny k posouzení stavu bydlení a k ur�ení objemu opravných prací, které mají být zaplaceny bu� 
nájemníkem nebo  agenturou pov��enou správou nemovitosti. 
Pozice pozorovatele mu umožnila "rozpustit se v pozadí" a pozorovat p�ibližn� padesát konkrétních situací, ve 
kterých byla státními ú�edníky aplikována nastavená národní politika týkající se bydlení. Pozorované situace byly 
zaznamenány a bylo vybráno p�ibližn� dvaceti typických postup�. Tyto postupy byly zaprotokolovány s pat�i�nou 
mírou utajení, a potom prezentovány ú�astník�m politiky na setkáních organizovaných odd�len� na r�zných 
úrovních (státní ú�edníci, vedoucí agentur, národní orgány). 
Evaluace pomohla ukázat, jak místní orgány aplikují pravidla, jak si je nájemníci vykládají a jak ovliv�ují jejich 
aplikaci. 
Evaluace zd�raznila fakt, že nájemníci m�li problémy porozum�t d�vod�m pro pravidla. Z pohledu t�chto výsledk� 
bylo u�in�no n�kolik dodatk�: vedoucí agentur p�ehodnotili n�která pravidla a iniciovali p�ezkoumání náboru  
a vzd�lávání svých agent�. 
ZDROJ: Philippe Warin, « L’évaluation des usagers au cours des relations de service », Les annales de la 
recherche urbaine n°47 (1990). 
MEANS Collection, 1999 
 

    
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Pozorovací techniky se využívají k pchopení fungování politik ve vzd�lávání, zdravotnictví (nap�. 
diagnostika, pé�e), spravedlnosti, v�deckém výzkumu, m�stské doprav� a bydlení. V rámci 
evaluací je tato technika doporu�ována obzvlášt� pro pozorování proces� interakce mezi 
administrátory a ve�ejností.   
 
Pozorovací techniky se ale široce neobjevují v kontextu evaluace socioekonomických program�. 
Dosud se tato technika dob�e hodila k jistým intervencím ze strukturálních fond�, nap�íklad  
u t�ch ur�ených pro ve�ejnost, které jsou obtížn� pozorovatelné skrze prost�edky tradi�n�jších 
výzkumných technik (nap�. dlouhodob� nezam�stnaní, uživatelé zakázaných drog).  
 
V p�íkladu použitém výše provedl výzkumník také etnometodologickou analýzu. Metoda byla 
použita ke studiu praktických denních po�in� jednotlivc� (státní ú�edníci, p�íjemci, uživatelé, 
atd.) k posouzení situací, se kterými se setkávají a kolektivních �inností, jichž se ú�astní.    
 
Jestliže je pozorování správn� aplikováno, jako ne p�íliš dot�rná technika, pak m�že být použito 
k pozorování spontánního chování obyvatelstva, které odmítá p�íliš formální stránku 
dotazníkového pr�zkumu a poskytnout tak spolehlivé informace. Je to jediná dostupná technika, 
kterou lze využít,  když existují vážné problémy v p�ístupu do zkoumaných vztah�; nap�íklad  
v p�ípad� konfliktu uvnit� organizací odpov�dných za implementaci nebo když je chování 
p�íjemc� �áste�n� protiprávní nebo neuspo�ádané. Technika je potom obzvlášt� zajímavá, 
jestliže po jejím provedení dochází k úpravám na�ízení, která jsou  vnímána jako neefektivní.   
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Díky svému induktivnímu charakteru mohou být pozorovací techniky použity ke sledování efekt� 
intervence, jejíž fungování není zcela známé. Je to obzvlášt� užite�né, když ti, kte�í 
implementují intervenci a ta �ást ve�ejnosti, která z ní má prosp�ch, nevnímají realitu stejným 
zp�sobem.   
 
Na druhé stran� je technika �asov� náro�ná a generuje množství dat, které pak vyžadují 
podrobné zpracování a analýzu. P�ekonat omezení je možné p�es použití strukturovaných 
pozorovacích rámc�, které také umož�ují, aby byla data shromážd�na a zobecn�na. Technika 
také vyžaduje na stran� výzkumníka zna�né dovednosti pro p�esné absorbování a reflektování 
chování klí�ových ú�astník� a m�že mu chvíli trvat, než se ´rozpustí v pozadí´ a tudíž se bude 
v o�ích ú�astník� chovat normáln�.   
 
 
Hlavní kroky 
 
Pozorovací metody oby�ejn� zahrnují následující kroky:  
 
Krok 1.  Volba situací k pozorování 
Prost�edí pro pozorování jsou definovaná p�edem respektující zájmy evaluator� a dalších 
zainteresovaných subjekt�. Je p�itom pot�eba nastavit podmínky interakcí nebo vyjednávání 
mezi ve�ejnými ú�astníky a p�íjemci evalua�ní politiky. Výzkumník vyjednává p�ístup k lokalitám 
pozorování s relevantními osobami (neformáln� v p�ípad� participa�ního pozorování).   
 
Krok 2. Pozorování 
Pozorovatel sleduje b�h interakcí, s ohledem na co nejmenší narušení chování ú�astník�. Tato 
práce sestává ze zapisování poznámek a audiovizuálních záznam� (co nejdiskrétn�ji). 
Pozorovatel si m�že d�lat poznámky vzdálen od objekt� pr�zkumu nebo ihned po návšt�v�. 
 
Tento krok nem�že být omezen na jednoduché pozorování, ale musí být dopln�n o organiza�ní 
a institucionální analýzu, aby bylo možné identifikovat zp�soby, ve kterých sociální, kulturní  
a fyzické rysy prost�edí dopadají na vztahy mezi ú�astníky. Pozorovatel musí zaznamenat co 
nejvíce informací a zachytit pohled zevnit� na situaci.  
 
Krok 3.  Analýza materiálu 
Jedním z p�ístup�, jak zpracovat získaný materiál, je analyzování pozorovaných událostí podle 
charakteristických sekvencí. Každý záznam je ´rozst�ihán´ jako by n�kdo m�l upravit film do 
sekvencí.  
 
Pozorovatel identifikuje ´evalua�ní tvrzení´, tj. v�ty, které vyjád�í explicitní nebo implicitní 
hodnotící posudek. Sekvence a jejich analýzy se koncentrují na tyto tvrzení a odhalují, jak 
politika vnímána v terénu. P�i tomto zp�sobu m�že nástroj vrhnout nové sv�tlo na hodnotu  
a efektivitu politiky. 
 
Krok 4.  Analýza typických sekvencí s ú�astníky 
Typické sekvence a tvrzení jsou p�epsány nebo modifikovány do anonymní podoby. Potom jsou 
p�edány reprezentant�m pozorovaných, aby k nim vyjád�ili své názory a komentá�e. Tento krok 
slouží k ov��ení, že zde nebyly vytvo�eny n�jaké odchylky vytrháváním sekvencí z kontextu. To 
je základem interpretací každé sekvence, jenž jsou bez výjimky prov��ena a potvrzena 
samotnou studovanou ´komunitou´.   
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Komentá�e k výše zmín�né �ásti – je popsána pouze jedna metoda, analýza sekvencí. B�žn�jší, 
obecnou pozorovací technikou je ud�lat si poznámky a kódovat je pozd�ji, etnografická metoda 
není obvykle vrácena subjekt�m k ov��ení.  
 
Silné stránky a omezení  
 
Pozorování je obecn� použitelná metoda, která zahrnuje sb�r, interpretaci a porovnání dat.  
Tyto vlastnosti sdílí s metodou p�ípadové studie. Proto se obzvlášt� dob�e hodí k analyzování 
efekt� intervence, která je inovativní nebo neznámá a zvlášt� k objasn�ní zmate�ných faktor�, 
které ovliv�ují zjevný úsp�ch nebo neúsp�ch hodnocené intervence. 
 
Pozorovací techniky slouží k odhalení nesrovnalostí mezi zp�sobem, kterým jsou ve�ejné 
intervence chápány na úrovni jejich tvorby a zp�sobem, kterým jsou pochopeny v terénu, což 
zd�raz�uje interpretaci vytvo�enou jednotlivci v opera�ních situacích.  
 
Pozorování je obecn� omezeno na malý po�et situací. Zobecn�ní je tudíž možné pouze pokud 
je intervence dostate�n� homogenní nap�í� situacemi.   
 
Pozorovací techniky jsou založeny na spontánních a p�irozených datech, shromážd�ných 
nezávislým a zkušeným pozorovatelem. Spolehlivost pozorování závisí na širokém rozsahu 
profesionálního know-how pozorovatele – analytika. Je ale možné zavést strukturovanou 
pozorovací šablonu, která m�že pomoci mén� zkušeným výzkumník�m p�i shromaž�ování dat 
nap�í� velkým množstvím zkoumaných prost�edí.   
 
Navzdory svým výhodám, pozorování vyžaduje úzkostlivou p�ípravu, která pomáhá pozorovateli 
zapadnout do sledovaného kontextu bez obt�žování kohokoliv, stejn� tak jako vyžaduje zna�ný 
�as na sb�r dat, což metodu prodražuje. 
 
Technika umož�uje, aby byla data sbírána v obtížných situacích, kdy nemohou být použity 
ostatní výzkumné techniky.   
 
Hlavní p�edností používání pozorovacích technik, obzvlášt� t�ch založených na Groundov� 
teorii, je, že mohou zachytit neo�ekávaná data, která mohou jiné metody propást. Výzkumník 
nedefinuje kategorie dat p�ed tím, než vyrazí do terénu, ale je otev�ený “tomu, co tam �eká” – 
teorie vyplývá z dat v terénu spíše než že p�eddefinovaná teorie ovliv�uje, jaká data budou 
sbírána. 
 
Podmínky a možnosti, za kterých m�že být pozorovatel p�ítomen bez vyrušování nebo 
ovliv�ování zkoumaných subjekt� nejsou nikdy nulové. Obvykle se doporu�uje, aby si  
pozorovatelé byli po�ád v�domi toho, jak ovliv�ují prost�edí, které zkoumají a brali to v potaz p�i 
sb�ru dat. P�i participa�ním pozorování se pozorovatel snaží stát �ástí komunity nebo prost�edí 
spíše než zastávat status odlou�enosti. 
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 I 

Za�len�ní Nevládních neziskových organizací do evaluace ex ante Opera�ního programu 
regionu Thüringen v N�mecku pro roky 2000-2006 

 
 
Úvod 
 
V rámci strukturálních fond� v regionu Thüringen se zpo�átku nepo�ítalo s ú�astí nevládních 
neziskových organizací (dále NNO) na �ídícím procesu, v pr�b�hu doby se situace zlepšila 
a NNO zam��ené na environmentalistiku byly pov��eny vypracováním evaluace ex ante ohledn� 
potencionálních environmentálních dopad� Opera�ního Programu (OP) pro region Thüringen v 
letech 2000–2006. Toto m�lo za následek zkvalitn�ní práce Monitorovacího Výboru programu, 
protože došlo k zapojení expert� p�sobících již dlouhou dobu ve zkoumané oblasti a taky se 
zvýšila v�rohodnost NNO pro další práci v evaluacích program� na regionální i státní úrovni. 
 
 
Popis situace 
 
Thüringen, „zelené srdce N�mecka“, leží na jihozápad� bývalé N�mecké Demokratické 
Republiky. Jako jeden z p�ti východon�meckých stát� byl za�azen pod Cíl 1 evropské regionální 
pomoci. 
 
V prvním období pomoci ze SF v letech 1994–1999 místní vláda Thüringenu p�íliš neuplat�ovala 
princip partnerství a nezapojovala sociální partnery (jako jsou také NNO) do �ízení SF. Evropská 
Komise proto kritizovala vládu Thüringenu za nedodržování pravidel EU a naléhala na ní, aby 
zahrnula sociální partnery v�etn� NNO do monitorovacího procesu. Výsledkem bylo v roce 1996 
umíst�ní jednoho zástupce NNO v Monitorovacím Výboru Opera�ního programu Bundesland 
Thüringen. NNO se rozhodly pro volbu zástupce ze svých �len�. Nominovanou  
a zvolenou osobou byl nakonec zástupce spole�nosti BUND, jedné z nejv�tších 
environmentálních NNO v N�mecku. Tento zástupce bohužel nedisponoval volebním právem  
a za�aly se vyskytovat i problémy se zapojením do aktivit monitoringu kv�li nedostatku 
informací, pozdním doru�ováním dokument� vycházejících ze sch�zek Monitorovacího výboru  
a se zpracováním a okomentováním velkého objemu dokument�.  
Ke zm�n� situace došlo díky dobrým vzájemným vztah�m mezi organizaci BUND a Sv�tovým 
fondem na ochranu divoké p�írody (World Wildlife Fund, WWF), který se ze své pozice ujal role 
katalyzátoru autonomní spolupráce mezi NNO a zemskou vládou Thüringenu. Pro zlepšení 
spolupráce mezi NNO a zvýšení její intenzity, WWF v roce 1999 zorganizoval množství sch�zek 
se zástupci NNO v Monitorovacích výborech. Jejich nejd�ležit�jším záv�rem bylo ud�lení dotace 
pro NNO na vypracování evaluace ex ante, která hodnotila potenciální environmentální dopady 
plynoucí z návrhu OP na roky 2000-2006. 
 
Evaluace zahrnovala celý OP a environmentální dopady byly analyzovány zvláš� pro každý fond 
(ERDF, ESF a EAGGF). A�koliv byla evaluace vyhotovena v pracovní verzi, tv�rci OP ji pln� 
využívali p�i svých p�ípravných setkáních a i oficiální evaluáto�i OP z ní �erpali informace. I když 
místní vláda Thüringenu zaujala k n�kterým �ástem evaluace kritický postoj a v n�kterých 
bodech m�la dokonce jiný názor n�ž oficiálních hodnotitelé, jednotliví �lenové vlády i p�esto 
v�novali výsledk�m hodnocení zna�nou pozornost.  
 
Navíc ex ante evaluace, kterou NNO p�ipravily, významn� p�isp�la k zlepšení statusu NNO 
v Monitorovacím výboru. NNO byly také p�izvány k participaci v n�kolika pracovních skupinách 
podílejících se na p�íprav� Thüringen OP v období 2000-2006. Zástupci NNO v pracovní 
skupin� EAGGF bylo nap�íklad do OP umožn�no prosadit konkrétní d�ležitá opat�ení, jako jsou 
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 II 

p�echod na organické zem�d�lství, ochrana p�írody, ochrana zví�at a snaha o udržitelný rozvoj 
venkova. 
 
 
Záv�r 
 
V d�sledku za�len�ní NNO do evaluace ex ante pro OP došlo ke zlepšení  pozice  NNO 
v pracovních skupinách p�i p�íprav� OP. Následn� došlo také k výraznému zlepšení kvality OP 
po zpracování doporu�ení plynoucích z evaluace, a to zejména opat�ení zam��ených na 
environmentální oblast a zem�d�lství. Proaktivní p�ístup pomohl NNO zvýšit vlastní kapacitu, 
zlepšit svojí pozici v rozhodovacích procesech v budoucnosti, podpo�it za�le�ování do dalších 
evalua�ních a monitorovacích proces� a z odborného hlediska také prosadit r�zná 
environmentální opat�ení. 
 
 
Užité zkratky: 
 
NNO = Nevládní neziskové organizace 
SF = Strukturální fondy 
WWF = Sv�tový fond na ochranu divoké p�írody (World Wildlife Fund) 
ERDF = Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund) 
ESF = Evropský sociální fond (European Social Fund) 
EAGGF = Evropský zem�d�lský �ídící a garan�ní fond (European Agriculture Guarantie and 
Guidenance Fund) 
OP = Opera�ní programy 
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