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Vážení p�átelé, 
 
dostává se Vám do rukou již druhý nástroj, který by m�l p�isp�t k lepšímu p�ehledu v oblasti 
evaluací program� a politik socioekonomického rozvoje.  
 
Jde vlastn� o pokra�ování metodické p�íru�ky – pr�vodce procesy a typy evaluací, kterou 
vydala evalua�ní jednotka Rámce podpory Spole�enství na Ministerstvu pro místní rozvoj 
v �ervnu 2005. Je p�ekladem studie, kterou na objednávku Evropské komise p�ipravili 
odborníci na evalua�ní procesy a metody pod vedením Tavistock Institut, GHK Consulting a 
IRS, a která rozši�uje p�vodní materiály o tematické oblasti a politiky, jenž jsou p�edm�tem 
program� spolufinancovaných z evropských zdroj� a o hlubší charakteristiku a popis všech 
používaných evalua�ních technik a metod. 
 
Novou p�idanou hodnotu v naší publikaci tvo�í p�íklady osv�d�ené praxe. Zám�rem této 
iniciativy bylo obohatit pom�rn� teoretické texty o praktickou složku. Jinými slovy, p�iblížit 
�tená�i použití popisované techniky v konkrétních situacích, nebo ukázat, jak hodnotitelé 
dokázali provést evaluaci rozebírané tematické roviny a oblastí politik v praxi. 
 
Struktura dopl�ujících text� k metodické p�íru�ce vychází z originálních dokument� „The 
Evaluation of Socio-Economic Development – the Sourcebooks“. Dokument se primárn� 
skládá ze dvou soubor� – Soubor 1 zahrnuje �ásti A a B, tj. popis a využití evaluací 
v r�zných tematických oblastech a r�zných okruh� politik EU; soubor 2 se skládá z �ástí C, 
D, E a F, které charakterizují r�zné evalua�ní techniky kategorizované podle zp�sobu a 
zejména fáze jejich použití. Na konci každé �asti je uveden p�íklad osv�d�ené praxe 
související s obsahem vybrané kapitoly, p�i�emž jde o identifikaci problému v konkrétní 
�lenské zemi, regionu nebo klastru region�, zp�sob provedení evaluace a záv�ry a 
doporu�ení vyplývající z výsledku hodnocení. 
Poslední p�íklad osv�d�ené praxe reaguje na aktuální situaci �eské republiky v oblasti 
hodnocení program� a politik socioekonomického rozvoje a rozebírá proces st�edn�dobé 
evaluace Rámce podpory Spole�enství v Irsku. 
 
Problematika evaluací je v �eské republice v sou�asnosti ve své po�áte�né fázi, ale odkrývá 
potenciál rozvoje do budoucna. To, že evaluace p�edstavují d�ležitý nástroj p�i �ízení 
ve�ejných program� dokazují p�ípady n�kterých �lenských stát� zejména Velké Británie, 
Irska, Rakouska a skandinávských zemí, které jeho d�kladným zavedením dokázaly 
n�kolikanásobn� zvýšit efektivitu a pozitivní dopady zkoumaných program�. V��íme, že 
�eská republika se do zmín�né skupiny „t�ch nejlepších“ brzy za�adí, a že k tomu p�isp�jí 
také schopní a kvalifikovaní hodnotitelé, kte�í metodickou p�íru�ku a tyto dopl�ující texty 
k metodické p�íru�ce náležit� ocení. 
 
 

Mgr. Arnošt Marks PhD. 
�editel odboru 

Rámce podpory Spole�enství 



Obsah 
 
A – Témata 
A01 – Témata a oblasti politiky        1 
A02 – Udržitelný rozvoj         4 
A03 – Zvyšování institucionální a administrativní kapacity     17 
A04 – Rovnost muž� a žen         35 
A05 – Místní a územní rozvoj        58 
A06 – Podpora sociálního za�len�ní        72 
A07 – Znalostní ekonomika a informa�ní spole�nost     90 
Evaluace regionální politiky a program� zam��ených na oblast udržitelného rozvoje  
ve Skandinávských zemích 
     
B – Oblasti politiky 
B01 – Zem�d�lství, rozvoj venkova a rybolov      108 
B02 – Politika podpory podnikání        122 
B03 – Doprava          139 
B04 – Po�áte�ní vzd�lávání, školení  a celoživotní u�ení     156 
B05 – Aktivní politiky trhu práce        171 
B06 – Svoboda, bezpe�nost a spravedlnost       203 
B07 – Environmentální politika        215 
B08 – Energetika          228 
B09 – Výzkum, technický rozvoj a inovace       237 
Evaluace program� na zvýšení zam�stnanosti ve Finsku v rámci cíle 3 ESF pro období  
1996 - 1997 
      
C – Plánování, sestavení výzkumných a evalua�ních otázek, strukturování evaluací 
C01 – Techniky a nástroje         257 
C02 – Mapování koncept� a zám�r�       260 
C03 – Konzultace se zainteresovanými subjekty      268 
C04 – Posouzení zhodnotitelnosti        274 
C05 – Logické modely         278 
C06 – Formativní evaluace         284 
Konzultace se zainteresovanými subjekty vedené Evropskou Komisí p�i p�íprav� programu 
CIP 
 
D – Získávání dat 
D01 – Sociální pr�zkumy         290 
D02 – Pr�zkumy p�íjemc�         298 
D03 – Individuální pohovory         302 
D04 – Evaluace priorit         308 
D05 – Technika focus groups        312 
D06 – P�ípadové studie         317 
D07 – Místní evaluace         322 
D08 – Participa�ní p�ístupy a metody       328 
D09 – Použití sekundárních zdroj� dat       334 
D10 – Používání administrativních dat       343 



D11 – Pozorovací techniky         348 
Za�len�ní Nevládních neziskových organizací do evaluace ex ante Opera�ního programu 
regionu Thüringen v N�mecku pro roky 2000-2006 
 
E – Analýza informací 
E01 – Analýza vstup� a výstup�        353 
E02 – Ekonometrické metody        358 
E03 – Regresní analýzy         367 
E04 – Experimentální a kvaziexperimentální metody     371 
E05 – Metoda Delphi          380 
E06 – SWOT analýza          384 
Použití Delphi metody p�i evaluaci akademických program� na University of  
Missouri-Kansas City v USA 
 
F – Informa�ní evalua�ní nástroje 
F01 – Analýza náklad� a výnos�        388 
F02 – Benchmarking          398 
F03 – Analýza nákladové ú�innosti        405 
F04 – Posouzení ekonomického dopadu       412 
F05 – Posouzení dopad� na rovnost muž� a žen      419 
F06 – Posouzení vliv� na životní prost�edí       428 
F07 – Posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí     435 
F08 – Multikriteriální analýza         441 
F09 – Odborné panely         453 
Analýza náklad� a ú�ink� p�i investicích do infrastruktury životního prost�edí v Polsku 

 
St�edn�dobá evaluace Rámce Podpory Spole�enství v Irsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výb�r p�íklad� osv�d�ené praxe 
 
 
�ást A 
 
�ást A popisuje celkem 6 oblastí, které se vyskytují tém�� v každém programu 
socioekonomického rozvoje (horizontální témata). 
 
P�íklad „Evaluace regionální politiky a program� zam��ených na oblast udržitelného rozvoje 
ve Skandinávských zemích“ reaguje na kapitolu A02 – Udržitelný rozvoj. Jde o hodnocení 
regionálních politik a program�, které byly implementované ve Skandinávských zemích. 
P�íklad uvádí konkrétní techniky použité pro danou oblast a také využití v praxi.  
   
 
 
�ást B 
 
�ást B popisuje oblasti politik EU, na které jsou nasm�rovány programy podpory EU  
a podle kterých postupují následné evaluace. 
 
P�íklad „Evaluace program� na zvýšení zam�stnanosti ve Finsku v rámci cíle 3 ESF pro 
období 1996 – 1997“ reaguje na kapitolu B05 – Aktivní politiky trhu práce. Jde o interim 
evaluaci program� na podporu zam�stnanosti v rámci APZ, ve které byly generovány t�i 
scéná�e dalšího možného postupu. P�íklad obsahuje také doporu�ení vyplývající z evaluace 
pro další období. 
 
 
�ást C 
 
�ást C se zam��uje již na konkrétní evalua�ní techniky a jedná se o metody, které se v rámci 
hodnocení používají v úvodních fázích p�i plánování a strukturování evaluací. 
 
P�íklad „Konzultace se zainteresovanými subjekty vedené Evropskou Komisí p�i p�íprav� 
programu CIP“ reaguje na kapitolu C03 – Konzultace se zainteresovanými subjekty. Jde  
o použití plánovací evalua�ní techniky p�i zavád�ní nového programu Evropskou Komisí. 
Text obsahuje p�edstavení aktér� a programu a postup, jakým konzultace probíhaly  
a k jakým výsledk�m vedly. 
 
�ást D 
 
�ást D vyjmenovává evalua�ní techniky použitelné p�i sb�ru dat. 
 
P�íklad „Za�len�ní Nevládních neziskových organizací do evaluace ex ante Opera�ního 
programu regionu Thüringen v N�mecku pro roky 2000-2006“ si vybírá kapitolu D07 – Místní 
evaluace. Je zde zachycen proces za�len�ní lokálních organizací do evaluací opera�ních 
program� v oblasti environmentalistiky v n�meckém regionu Thüringen, problémy, které stály 
na za�átku a zhodnocení p�ísp�vku po ukon�ení evaluace. 
 
 
�ást E 
 
�ást E vysv�tluje evalua�ní metody, které se používají p�i analýze získaných dat. 
 
P�íklad „Použití Delphi metody p�i evaluaci akademických program� na University of 
Missouri-Kansas City v USA“ reaguje na kapitolu E05 – Metoda Delphi. Popisuje využití 



metody v p�ímém cvi�ení samotnými studenty, vyjmenovává jednotlivá kola evaluace  
a kvantifikuje výstupy. V záv�ru od�vod�uje výstupy evaluace a jejich další využití. 
 
 
�ást F 
 
�ást F definuje evalua�ní nástroje, které mají podp�rnou funkci p�i posuzování výhod  
a nevýhod hodnocených program�. 
 
P�íklad „Analýza náklad� a ú�ink� p�i investicích do infrastruktury životního prost�edí 
v Polsku“ se týká kapitoly F03 – Analýza nákladové ú�innosti a pojednává o použití analýzy 
náklad� a ú�ink� - CEA p�i hodnocení projekt� ISPA v Polsku. Vysv�tluje také požité 
matematické vzorce a d�vody up�ednostn�ní CEA p�ed analýzou náklad� a výnos�. 
 
 
Poslední p�íklad osv�d�ené praxe se týká st�edn�dobé evaluace Rámce podpory 
spole�enství v Irsku. Popisuje pr�b�h evaluace, novou metodu funk�ní klasifikace, zjišt�né 
záv�ry a doporu�ení pro další postup. 
 
 
 


