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A01 – TÉMATA  A  OBLASTI POLITIKY  
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Úvod 
 
Tyto dopl�ující texty k metodické p�íru�ce popisují r�zné typy evalua�ních nástroj�, technik, 
dat a indikátor� pro r�zná témata a oblasti politiky.  
 
Témata 
 
Vybraná témata se týkají d�ležitých prioritních oblastí a intervencí v mnoha r�zných 
sektorech. Tématická evaluace obvykle zvažuje dopady intervencí na konkrétní horizontální 
otázku nebo soubor otázek nap�í� širokým spektrem sektor�. Tyto dop�ující texty se 
zabývají  p�ístupy k evaluaci t�chto témat: 
 

- Održitelný rozvoj 
- Zvyšování institucionální a administrativní kapacity 
- Rovnost muž� a žen 
- Místní a územní rozvoj (m�stský a venkovský) 
- Podpora sociálního za�len�ní 
- Znalostní ekonomika a informa�ní spole�nost 

 
Oblasti politiky 
 
Evaluace socioekonomického rozvoje  je velmi �asto zam��ena na intervence v konkrétní 
oblasti politiky nebo sektoru. Termín oblast politiky odráží rostoucí význam vazeb mezi 
programovými intervencemi a jinými mechanismy navrženými pro prosazování 
socioekonomického rozvoje vzhledem k cíl�m evropské politiky. Tyto dopl�ující texty se 
zabývají p�ístupy k evaluaci v t�chto oblastech politiky: 
 

- Zem�d�lství, rozvoj venkova a rybolov 
- Politika podnikání 
- Doprava 
- Zam�stnanost a lidské zdroje I: Po�áte�ní vzd�lávání a školení. Celoživotní u�ení 
- Zam�stnanost a lidské zdroje II: Aktivní politiky trhu práce 
- Svoboda,  bezpe�nost a spravedlnost 
- Životní prost�edí (voda, odpad, kontrola zne�išt�ní) 
- Energetika 
- Výzkum, technický rozvoj a inovace 

 
Termín „oblast politiky“ používáme místo termínu „sektor“, protože  intervence podporované 
Evropskou unií, které jsou p�edm�tem evaluace, jsou obvykle realizovány na podporu 
ur�itých cíl� politiky EU, které dopl�ují národní, regionální a místní socioekonomické cíle. P�i 
evalua�ní práci je velmi �asto krom� program� nutno uvažovat i jiné politické nástroje 
(strategie, na�ízení EU atd.), které jsou také zam��eny na zmín�né cíle a pot�eby. 
 
Aplikace metod a technik v evalua�ní práci v r�zných tématech a oblastech politiky 
Uživatelé dopl�ujících text� �ásti 1 budou moci identifikovat vhodné evalua�ní nástroje, 
seznámí se s použitými indikátory a p�íklady evaluace v praxi. V následujících textech jsou 
uvedeny také odkazy a kontakty. 
 
V následujících tabulkách je velmi obecn� ozna�eno uplatn�ní metod a technik, jimiž se 
podrobn� zabývají dopl�ující texty �ásti 2, v tématech a oblastech politiky popsaných 
v dopl�ujících textech �ásti  1. 
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Témata 
 Udržitelný 

rozvoj 
Zvyšování institucionálí a 
administrativní kapacity 

Rovnost muž� 
a žen 
 

Místní a územní 
rozvoj 

Podpora sociální 
integrace 
 

Znalostní ekonomika  
a informa�ní spole�nost 

Konzultace se zainteresovanými subjekty  X     

Posouzení hodnotitelnosti  X     
Logické modely       
Mapování koncepcí nebo otázek X      
Místní evaluace  X     
Sociální pr�zkumy  X X  X  
Pr�zkumy p�íjemc�  X X    
Individuální rozhovory se zainteresovanými subjekty   X  X  
Evaluace priorit       
Focus Groups  X X X X  
P�ípadové studie  X X X X X 
Participa�ní p�ístupy a metody    X X  
Formativní/ rozvojová evaluace     X  
Využití dat ze sekundárních zdroj� X  X  X  
Využití administrativních dat  X X    
Techniky pozorování       
Analýza vstup� a výstup�       
Ekonometrické modely      X 
Regresní analýza        
Experimentální a kvaziexperimentální p�ístupy   X X  X 
Delfská metoda  X    X 
SWOT analýza  X     
Analýza  náklad� a výnos� X      
Benchmarking  X    X 
Analýza nákladové efektivnosti       
Posouzení ekonomického dopadu    X   
Posouzení dopad� na rovnost muž� a žen   X    

Posouzení vlivu zám�r� na ŽP (EIA)       
Posouzení vlivu koncepcí na ŽP (SEA) X      
Multikriteriální analýza X      
Panely expert� X    X  
Jiné užite�né techniky a nástroje  Odborná oponentura 

(Peer review) 
Analýza 
politiky 

Posouzení výsledk� 
a dopadu 

 P�ístup na základ� integrovaného 
projektového cyklu 
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Oblasti politiky 
 Zem�-d�lství, 

rozvoj venk- 
ova a 
rybolovu 

Politika 
podni-kání 

Dop-ra- 
va 

Po�áte-�ní 
vzd�lá-vání a 
celoživ-otní 
u�ení 

Aktivní 
politiky trhu 
práce 

Svobo-
da,bez-
pe�nost a 
sprave-
dlnost 

Životní 
prost�e-dí 

E-ner-
geti-ka 

Výz-kum a 
vývoj 

Konzultace se zainteresovanými subjekty  X  X  X    
Posouzení hodnotitelnosti       X   
Logické modely       X X X 
Mapování koncepcí nebo otázek       X   
Místní evaluace      X    
Sociální pr�zkumy X   X   X   
Pr�zkumy p�íjemc� X X X X X    X 
Individuální rozhovory se zainteresovanými subjekty  X        
Evaluace priorit          
Focus Groups  X  X  X    
P�ípadové studie  X X X X    X 
Participa�ní p�ístupy a metody    X  X    
Formativní/ rozvojová evaluace          
Využití dat ze sekundárních zdroj� X X X X X X X X X 
Využití administrativních dat X X X X X X  X  
Techniky pozorování          
Analýza vstup� a výstup�   X       
Ekonometrické modely     X   X  
Regresní analýza          X 
Experimentální a kvaziexperimentální p�ístupy    X X X   X 
Delfská metoda   X     X X 
SWOT analýza   X      X 
Analýza  náklad� a výnos� X X X  X     
Benchmarking  X      X X 
Analýza nákladové efektivnosti      X X X  
Posouzení ekonomického dopadu   X  X     
Posouzení dopad� na rovnost muž� a žen          
Posouzení vlivu zám�r� na ŽP (EIA) X  X    X   
Posouzení vlivu koncepcí na ŽP (SEA)       X X  
Multikriteriální analýza X X        
Panely expert�         X 
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A02 – UDRŽITELNÝ ROZVOJ  
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 

Popis tématu 
 
Termín udržitelný rozvoj se �asto používá voln� k ozna�ení nebo vysv�tlení ur�itých 
politických intervencí. �áste�n� je to zp�sobeno velkým množstvím r�zných definic. 
Následující definice jsou ve vzájemném souladu a m�ly by p�isp�t k pochopení obsahu 
tohoto pojmu.  
 
P�vodní, nej�ast�ji citovaná definice byla uvedena ve zpráv� Komise Brundtlandové a uvádí, 
že udržitelný je takový „rozvoj, který uspokojuje pot�eby sou�asnosti, aniž by ohrozil 
schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní pot�eby." Nejd�ležit�jším rysem této 
definice je �asové hledisko, dlouhodobá perspektiva a p�iznání možných kompromis� mezi 
uspokojováním sou�asných pot�eb a zajišt�ním disponibilních zdroj� k uspokojení budoucích 
pot�eb. 
 
Pochopení obsahu první definice umož�uje stru�n�jší a hutn�jší definici udržitelného rozvoje 
jako “rozvoje, který trvá” (Pearce a Barbier, 2000). To implikuje takovou formu 
socioekonomického rozvoje, který maximalizuje sociální prosperitu dnešních generací,  
a p�itom nevede ani nep�ispívá ke snižování sociální prosperity v budoucnosti. Uspokojování 
pot�eb lidí a zvyšování kvality života lze považovat za “rozvojovou” �ást pojmu. Schopnost 
udržet tento stav pro budoucnost m�žeme ozna�it jako “udržitelnou” �ást.  
 
Udržitelný rozvoj se tedy výslovn� zabývá definicí cíl� sociální prosperity a prost�edk�, 
kterými jich je dosahováno. Stanovení povahy t�chto cíl� je hlavní náplní politických  
a sociálních diskusí a rozhodování. Posouzení, zda je rozvoj vyplývající z t�chto rozhodnutí 
udržitelný, závisí do zna�né míry na úsudku, a to p�es sou�asný názorový sm�r, který 
vyplynul z p�evážn� environmentálního zam��ení diskuse o udržitelném rozvoji  
a p�edpokládá, že existují jasné v�decké metody ur�ující, co je a co není udržitelné.  
 
Zna�n� široký  výklad pojmu udržitelného rozvoje vede ke všeobecném chápání jeho politiky 
jako takové, která vyžaduje t�sn�jší integraci ekonomické, sociální a environmentální politiky 
(tzv. “t�ípilí�ový” p�ístup). Požadavek na sblížení t�chto t�í pilí�� je základem v�tšiny návrh�, 
jak zajistit rozvoj udržiteln�jší v �ase, a také  názoru, že pro hodnocení udržitelného rozvoje 
je nezbytné komplexní posouzení rozvoje na základ� kombinace ekonomických, sociálních  
a environmentálních kriterií.  
 
Nedávné studie tento “t�ípilí�ový” výklad dále rozvinuly na p�ístup “�ty�kapitálový”, dopln�ný  
o zájem o jednotlivce jako základ politiky (tvo�ící protiváhu ekonomickému a sociálnímu 
zam��ení), který se snaží udržitelný rozvoj chápat se z�etelem k ekonomickému, lidskému, 
sociálnímu a environmentálnímu kapitálu (aktiv�m) jako základu produkt� a služeb 
zajiš�ujících sociální prosperitu. Rozvoj je považován za udržitelný jen tehdy, když zásoba 
aktiv �i kapitálu (bohatství) na osobu z�stává stejná nebo se �asem zvyšuje. �ty�i typy 
kapitálu, které udržují sociální prosperitu, byly definovány takto:   
 

• výrobní kapitál, což je v zásad� synonymum pro ekonomickou infrastrukturu,  
• p�írodní (nebo environmentální) kapitál zahrnující všechny formy ekosystém�  

a p�írodních zdroj�, které zajiš�ují sociální prosperitu,  
• lidský kapitál s vazbou na zásobu potenciálu produktivity jednotlivých osob založený 

na jejich zdraví, motivaci, nadání a dovednostech, 
• sociální kapitál týkající se zásob sociálního zabezpe�ení, norem a oficiálních  

a neoficiálních sítí, v nichž lidé mohou získávat p�ístup ke zdroj�m, �ešit spole�né 
problémy a vytvá�et sociální soudržnost. 
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Z rozlišení jednotlivých typ� kapitálu vyplývá otázka, zda je nutno udržovat jen jeho celkovou 
zásobu s umožn�ním substituce mezi r�znými formami (slabá udržitelnost), nebo zda jsou 
tyto složky kapitálu nezam�nitelné, pokud by poklesly pod ur�itou úrove� zásob (kritickou 
prahovou hodnotu), tj. zda p�ispívají k sociální prosperit� jedine�ným zp�sobem, který 
nem�že nahradit žádná jiná složka kapitálu (tzv. silná udržitelnost).  Tyto úvahy jsou d�ležité, 
protože v ur�itém �asovém bod� obvykle dochází k poklesu n�kterých typ� kapitálu  
a sou�asnému nár�stu jiných zásob. Náhrada jedné formy kapitálu jinou m�že vést  
k celkovému poklesu úhrnného kapitálu a tím k neudržitelnému rozvoji.  
 
P�í�inou neudržitelného rozvoje mohou být kompromisy (nár�st jedné formy kapitálu vedoucí 
k poklesu jiné formy), k nimž dochází mezi r�znými formami kapitálu. Jde také o to: 
 

• zda pokles vede k p�ekro�ení n�jaké kritické prahové hodnoty (kdy by rozvoj byl 
považován za neudržitelný) nebo 

• zda je pokles v jedné form� kompenzován nár�stem v jiných formách. 
 
Náro�ným úkolem p�i p�íprav� socioekonomických program� je proto zjišt�ní existence  
a povahy kompromis�. Je nutno jasn� stanovit, zda jsou ztráty v ur�itých formách kapitálu 
neudržitelné odkazem na kritické prahové hodnoty, pokud existují, a zda je kompenzace, 
kterou kompromis p�ináší, p�ijatelná. Kompromisy vyvolávající znepokojení z hlediska 
udržitelnosti rozvoje vyžadují reakci na politické úrovni. 
 
Zd�vodn�ní výb�ru 
Udržitelný rozvoj se stal tématem diskusí zejména proto, že se posuzování udržitelnosti stále 
více využívá jako evalua�ní metodika (viz níže), a také proto, že se vyd�lil jako specifická 
evropská politika ve form� Strategie udržitelného rozvoje EU zd�raz�ující �adu sociálních, 
ekonomických a environmentálních otázek, které z�ejm� mají dalekosáhlé dopady na 
udržitelnost rozvoje EU.  
 
Vazba na socioekonomický rozvoj 
Udržitelný rozvoj se týká všech forem rozvoje na všech prostorových a �asových osách. 
Tento pojem je proto velmi široký a v jeho rámci je nutno uvažovat konkrétní aspekty rozvoje 
a jeho udržitelnosti. Strategie udržitelného rozvoje EU (Obrázek 1) ilustruje povahu hlavních 
vazeb na úrovni EU. 
 
Ráme�ek 1: Strategie udržitelného rozvoje EU 
Komise v kv�tnu 2001 prezentovala svoji Strategii udržitelného rozvoje, v níž doporu�ila naléhavé kroky a nový 
p�ístup k tvorb� politiky sledující její v�tší provázanost. Prohlásila, že udržitelný rozvoj musí být hlavním cílem 
všech politik. Tuto strategii p�ijalo zasedání Rady v Goteborgu v �ervenci 2001. 
Komise identifikovala šest významných trend� ohrožujících udržitelný rozvoj v EU: zm�ny klimatu, ohrožení 
zdraví ve�ejnosti, zvyšování tlaku na životn� d�ležité p�írodní zdroje, chudoba a sociální vylou�ení, stárnutí 
populace, zatížení dopravou a zne�išt�ní. 
Zasedání Evropské Rady v Lisabonu, Nice a Stockholmu již schválila cíle a opat�ení pro �ešení t�chto oblastí: boj 
proti chudob� a sociálnímu vylou�ení a zmir�ování ekonomických a sociálních d�sledk� stárnutí populace. Nová 
strategie nenavrhuje nové akce pro uvedené oblasti, ale zam��uje se na zbývající �ty�i oblasti:  
1.  Omezování klimatických zm�n a v�tší využívání �isté energie: EU musí splnit své Kjótské závazky. 
2.  Snižování ohrožení zdraví ve�ejnosti: Cílem všech ú�astník� potravního �et�zce by m�la být zdravotní 
nezávadnost a jakost potravin. 
3. Zodpov�dn�jší �ízení zdroj�: Je nutno lépe chránit r�znorodost biologických druh� a omezovat tlaky na 
p�írodní biotopy. 
4.  Zlepšování dopravních systém� a využívání p�dy: ekonomický r�st by nem�l znamenat trvalý nár�st 
zne�išt�ní a p�etížení z dopravy.   
Komise podává každému jarnímu zasedání Evropské rady zprávu o pr�b�hu implementace Strategie 
udržitelného rozvoje prost�ednictvím akcí navržených pro uvedené oblasti. 
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D�sledky pro evaluaci 
Politika udržitelného rozvoje a rostoucí pot�eba integrované politiky, kde jsou politické 
zám�ry posuzovány ze všech hledisek (nejen jako specifické cíle konkrétní politiky) s sebou 
nese nové výzvy týkající se evaluace. Nesmíme p�itom zapomínat na praktická hlediska, 
protože tvorbu politiky nelze paralyzovat snahou o porozum�ní všem p�ímým a nep�ímým 
efekt�m a o metodicky náro�né porovnávání a vážení neslu�itelných efekt� vyjád�ených 
v r�zných jednotkách. 

Druhy opat�ení, program� a intervencí 
 
Zohledn�ní myšlenek udržitelného rozvoje v programech socioekonomického rozvoje  
Sou�asné na�ízení o strukturálních fondech již stanoví, že v „úsilí o posílení hospodá�ské  
a sociální soudržnosti Spole�enství usiluje také o podporu harmonického, vyváženého  
a udržitelného rozvoje ekonomických aktivit, o vysokou úrove� zam�stnanosti, rovnosti muž� 
a žen a vysokou úrove� ochrany a zlepšování životního prost�edí. (...) Je p�edevším nutno 
za�lenit požadavky ochrany životního prost�edí do navrhování a implementace operací 
strukturálních fond�, pomáhat eliminovat nerovnost a prosazovat rovnost muž� a žen“. 
 
Toto zapracování do program� bylo provedeno pomocí specifikace „horizontálních priorit“, 
jež dopl�ují „vertikální priority“ spojené se základními cíli sociálního a hospodá�ského 
rozvoje. Tyto horizontální priority kladou p�i navrhování a implementaci program� d�raz na 
otázky ochrany životního prost�edí a rovnosti muž� a žen, k nimž je nutno p�ihlížet ve všech 
opat�eních a projektech programu. 
 
Bývalo b�žné, že programy p�istupovaly k udržitelnému rozvoji, jako by se týkal jen 
environmentální udržitelnosti, a toto nepochopení nadále trvá. Programy samoz�ejm� musí 
zahrnovat cíle ochrany životního prost�edí. Protože se však udržitelný rozvoj týká všech 
aspekt� programu, nesmíme p�i jeho zohledn�ní zapomínat, že by program 
socioekonomického rozvoje m�l podporovat celkový udržitelný rozvoj a vylou�it nebo 
alespo� minimalizovat kompromisy (nejen dopady na životní prost�edí) s ním spojené. 
 
Udržitelný rozvoj je do socioekonomických program� stále více integrován díky tomu, že jsou 
tyto programy stále pevn�ji zakotveny v širších regionálních a místních politikách a že je 
rozvoj �ast�ji chápán jako pojem p�esahující pouhý ekonomický rozvoj. Tento vývoj dokládá 
Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Zm�ny v roli program� SF v regionálním rozvoji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D�ív�jší programySF Sou�asné programy SF Budoucí programy SF? 
Regionální hospodá�ská politika 

Objectives 
Reg. politika udrž. rozvoje 

Hospodá�ský 
rozvoj v rámci SF 

Hospodá�ský 
rozvoj se SF 

Udržitelný 
rozvoj se SF 

Efekty/ dopady politiky 

Ekonomika, 
zam�stnanost 

Ekonomika, 
zam�stnanost 

Výrobní a lidský 
kapitál 

Vstupy, výstupy, 
výsledky SF 

Vstupy, výstupy, 
výsledky 

Vstupy, výstupy, 
výsledky 

Cíle regionální politiky 

Efekty/ dopady politiky Efekty/ dopady politiky 

Rovné 
p�íležitosti 

Životní 
prost�edí 

Sociální 
kapitál 

P�írodní 
kapitál 

Programy SF byly d�íve v�tšinou definovány jen 
odkazem na cíle regionální hospodá�ské politiky. 
Programy SF obvykle operovaly soub�žn� s jinými 
aktivitami regionální hospodá�ské politiky, 
dokonce p�i spolufinancování. 
 
Sledovány byly tém�� výhradn� dopady v oblasti 
ekonomiky a zam�stnanosti. Vazby a dopady na 
jiné politiky, v�etn� životního prost�edí, byly do 
ur�ité míry známy, pokusy o integraci s jinými 
politikami nebo zájem o dopady v jiných oblastech, 
než je ekonomika/zam�stnanost, však byly 
vzácné.  

Sou�asné programy SF jsou mnohem jasn�ji 
definovány nejen na základ� ekonomického rozvoje 
ale také jiných cíl� regionální politiky. Aktivity SF jsou 
integrovány v rámci regionálního ekonomického 
rozvoje, plné integraci však brání odd�lené finan�ní 
zdroje SF. 
 
Programy SF jsou implementovány (na základ� 
horizontálních priorit) s jasným v�domím možných 
dopad� na neekonomické politiky. Nadále sledují 
p�edevším cíle ekonomického r�stu a zam�stnanosti 
jako hlavní kritéria financování, vznik neekonomických 
výsledk� je však znám a oce�ován. Je také 
respektována pot�eba jasn�jší defnice p�íjemc� a 
p�ínos�, jež mají získat. 

Role a zam��ení SF v p�íštím období nejsou jisté. Systém 
zm�n v programování SF podpo�en trendy v n�kterých 
sou�asných programech je, že by SF m�ly podporovat 
regionální rozvoj odkazy na celou škálu regionálních cíl� a 
strategií. Ty by m�ly být konkrétn�ji formulovány odkazem 
na udržitelný rozvoj. Je možný p�echod k jedinému zdroji 
financování SF. 
 
Implementace by pak podporovala zajišt�ní politických 
výsledk� v širokém záb�ru a nebyla by prioritn� zam��ena 
na ekonomiku a zam�stnanost. P�idaná hodnota vstup� 
SF by byla posuzována na základ� širšího rámce kritérií 
odrážejících regionální cíle udržitelného rozvoje, který by 
také zahrnoval jasnou definici p�íjemc� a zamýšlených 
p�ínos�.  
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Zpracování socioekonomických program� jako program� podporujících nebo zvyšujících 
udržitelnost rozvoje znamená, že je nutno zm�nit navrhování opat�ení programu a p�ejít od 
zam��ení na jeden problém (nap�. konkrétní zam��ení na infrastrukturu nebo na jeden 
sektor) k integrovan�jšímu p�ístupu. Nap�íklad podpora cestovního ruchu �asto tvo�í 
samostatné opat�ení. Zárove� však m�že existovat horizontální priorita ochrany vodních 
zdroj�.  Opat�ení tedy m�že stanovit, že projekty musí tuto prioritu uvažovat. Programy 
zam��ené na udržitelný rozvoj by pak byly p�ipraveny s jasným v�domím povahy 
kompromisu mezi navrhovanými aktivitami cestovního ruchu a využíváním vodních zdroj�  
a obsahovaly by metody �ízení této situace s ohledem na širší cíle a politiky vodního 
hospodá�ství. To by bylo základem integrovaného opat�ení navrženého pro optimalizaci 
úrovn� a povahy cestovního ruchu. 
 
D�sledky pro evaluaci 
Ú�elem horizontálních priorit je rozší�ení škály zainteresovaných subjekt� se zájmem  
o socioekonomické programy. To s sebou nese složit�jší �ízení program�, v nichž jsou 
zastoupeny tyto další zájmy, a v�tší objem požadavk� na povahu projekt�, považovaných za 
p�ijatelné pro financování, protože podporují horizontální i vertikální priority.  
 
Tento komplexní p�ístup má dva d�ležité d�sledky. První se týká obsahu program�, protože 
priority by m�ly sledovat udržitelný rozvoj, který by proto m�l být nedílnou  sou�ástí jakékoli 
evaluace pr�b�hu nebo výsledk�. Udržitelný rozvoj jako nad�azený princip znamená, že 
tradi�ní zam��ení na evaluaci ekonomických a sociálních trend� ur�ité oblasti neposkytuje 
dostate�ný základ. Je nezbytný holisti�t�jší a dlouhodob�jší pohled. Metody s tímto 
zam��ením uvádíme v následujícím oddíle. 
 
Za druhé, pokud jde o �ízení a pr�b�h realizace programu, využití horizontálních priorit 
znamená, že se evaluace musí zabývat ú�inností jejich integrace a kvalitou hodnocení 
p�íslušných projekt�.  

Hlavní problémy a otázky evaluace 
 
Míra p�isp�ní program� k udržitelnému rozvoji 
Hlavní otázky evaluace jsou: 
 

1. Jak program p�ispívá k udržitelnému rozvoji? 
2. Jak by se míra p�isp�ní k udržitelnému rozvoji dala zm��it? 
3. Jak lze p�isp�ní k udržitelnému rozvoji zvýšit? 

 
Uvedenými otázkami se budeme zabývat postupn�. 
 
Jak program p�ispívá k udržitelnému rozvoji? 
Neptáme se, jaký má program dopad. Na tuto otázku totiž v zásad� nelze odpov�d�t, 
protože by vyžadovala komplexní znalost všech možných kompromis� a vzájemného 
p�sobení všech politických intervencí (EU, �lenský stát, regionální a místní úrove�). P�i 
stanovení „míry p�isp�ní“ se zam��íme spíše na hlavní kompromisy, s nimiž se setkáváme 
p�i prosazování rozvoje regionu nebo lokality. Vyžaduje to podrobnou a komplexní analýzu 
významných regionálních trend� na pozadí jasného normativního rámce, ur�ujícího povahu 
cíl� sociální prosperity pro danou oblast.  
 
Otázka také vede k požadavku zajistit, aby byly programy jasn� definovány ve vztahu 
k širším regionálním nebo místním trend�m a jiným politickým intervencím vn� programu. 
Dopady, které to má na evaluaci, se zabýváme níže. 
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Jak by se míra p�isp�ní k udržitelnému rozvoji dala zm��it? 
Uvádíme resumé evalua�ních otázek a možných �ešení. 
 

• shrnutí dopad� – Pravd�podobn� zásadním problémem p�i každé evaluaci 
udržitelného rozvoje  je nemožnost vyjád�it relevantní škálu efekt� politiky stejnými 
pojmy nebo jednotkami (pokud nejde o velmi úzce definované evaluace). 
Znemož�uje to úhrnnou evaluaci, pokud není zna�n� kvalitativní. Existuje názor, že 
pokud shrnutím evaluace nedosáhneme p�esných výsledk�, nemá p�íliš velkou cenu. 
Když však specifické p�ínosy úmysln� neshrneme, zna�n� tím zvýšíme váhu 
hodnocení individuálních p�ínos� podle specifických kritérií. Tato podrobná analýza 
m�že sloužit jako odborný základ pro politické reakce.  Pokud byla identifikována 
slabá udržitelnost, lze provést shrnutí negativních a pozitivních dopad� na základ� 
p�ípadové studie politické v�le regionálních zainteresovaných subjekt� p�ijmout 
kompromisy. 

• vážení dopad� – S využitím regionálních nebo místn� specifických evalua�ních 
kritérií souvisí otázka, jaká relativní váha má být jednotlivým kritériím p�i�azena. Když 
tyto váhy nejsou jasn� specifikovány v normativním rámci, je pro evaluátory t�žké je 
stanovit (pokud neslouží jen pro prov��ení citlivosti výsledk�). V tomto p�ípad� se 
kritéria obvykle neváží, takže všechna kritéria mají vlastn� stejnou váhu.  D�ležitou 
otázkou výzkumu však z�stává, zda nelze váhy odvodit ze sledování, jak regionální 
zainteresované subjekty definují a hodnotí kompromisy. 

• specifická analýza regionu (kontextu) – Evalua�ní metoda musí výslovn� zohled�ovat 
specifické regionální nebo místní rysy udržitelného rozvoje, zejména konkrétních 
regionálních kompromis�, které tvo�í rámec evaluace. Tento p�ístup neumož�uje 
p�ímé srovnávání specifických evalua�ních kritérií mezi regiony (kde se používá 
postup založený na p�ípadové studii). Lze však také provést komparativní analýzu se 
z�etelem k povaze stanovených kompromis�, povaze politických reakcí  
a roli programu v tomto kontextu. 

• analýza trend� vybraných kritérií – p�i zam��ení na identifikaci a využití specifických 
nebo místních kritérií považovaných v regionu za významná pro udržitelný rozvoj je 
naprosto nezbytné vhodnost výb�ru ov��it u regionálních zainteresovaných subjekt�. 
Evaluáto�i pak mohou na základ� kritérií zvolit specifické indikátory pro kvantifikaci 
trend�. 

• prov��ení synergie politiky s aktivitami vn� SF  –  P�i posuzování míry p�isp�ní SF je 
nutno uvažovat také jiné politiky vn� SF. To je zvláš� d�ležité v regionech Cíle 2, kde 
SF tvo�í jen malou �ást regionální politiky. Metoda musí respektovat, že krom� 
regionálních �i místních politik jsou zde významné vlivy jiných politik �lenského státu 
a EU. P�i pokusech o stanovení relativního dopadu t�chto r�zných politik se p�i 
zkoumání vzájemného p�sobení strukturálních a jiných politik ve vztahu k vybraným 
opat�ením �i projekt�m vychází z objasn�ní cíl�, metod a zdroj�.  

• srovnávací posouzení míry p�isp�ní intervencí v porovnání se stavem bez SF – 
p�idaná hodnota regionálních program� �erpajících ze SF lze prozkoumat (nutn� 
spekulativn�) na základ� prov��ení vybraných opat�ení a projekt�.  

Použité a užite�né postupy, metody a techniky 
 
Tématická evaluace udržitelného rozvoje a p�ínosu socioekonomických program� 
v sou�asnosti používá a rozvíjí zna�ný po�et existujících p�ístup� ke zkoumání udržitelnosti 
regionálního rozvoje. Pat�í sem „model 4 typ� kapitál�“, koncepce rozvojových cest a využití 
matice specifikující kritéria pro evaluaci vybraných politik nebo projekt�, používaná b�žn� 
v multikriteriální analýze. 
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Rozší�ený model 4 kapitál� 
Již bylo zmín�no, že model �ty� typ� kapitál� poskytuje podrobný heuristický rámec pro 
definování a posouzení udržitelného rozvoje. Aplikace tohoto modelu p�i tématické evaluaci 
poukázala na �adu jeho silných stránek: 
 

• zajistila, aby všechny t�i pilí�e udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální  
a environmentální – byly jasn� zahrnuty do analýzy. 

• zajistila, aby evaluace nebyla zam��ena jen na zásoby produkt�, ale na toky p�ínos�, 
které z nich m�ly vyplynout.  

• Byla lepším prost�edkem pro zapojení zainteresovaných subjekt� do otázek 
udržitelného rozvoje, jehož obsah nebyl tak jasný. 

• vedla zainteresované subjekty k tomu, aby v diskusi o sociálních  
a environmentálních otázkách hovo�ili stejným jazykem jako o otázkách 
ekonomických, kladli je na stejnou úrove� a nepovažovali je jen za p�idružené oblasti. 

• prokázala, že je pevnou základnou pro kvalitativní soudy o tom, zda a do jaké míry 
byly p�i formulaci program� a projekt�, jejich návrhu, implementaci a monitoringu 
zohledn�ny všechny t�i pilí�e udržitelného rozvoje, zda evidentní kompromisy mezi 
t�emi pilí�i vznikly v�domým výb�rem nebo jen náhodou �i p�ehlédnutím. 

 
V celé �ad� oblastí však model 4 typ� kapitálu ve své sou�asné form� tv�rc�m politiky  
a zainteresovaným subjekt�m neumož�uje zodpov�d�t n�které základní otázky, na n�ž 
hledají odpov��. K t�mto d�ležitým otázkám pat�í: 
 

• Jaká koncepce sociální prosperity/pé�e byla použita p�i formulaci cíl� program� SF 
na národní a regionální úrovni (pokud byla použita), kdo a jak tuto koncepci 
zpracoval, do jaké míry je tato koncepce sociální prosperity považována za 
reprezentativní pro udržitelný rozvoj? 

• Jaký vliv má víceúrov�ový výkon ve�ejné správy na formulaci cíl� regionální sociální 
prosperity / udržitelného rozvoje? 

• Jaké indikátory by m�ly být využity pro ilustraci dosažení cíl� sociální prosperity  
a kdo by tyto indikátory m�l vybrat a jak? 

• Jaké váhy je eventuáln� t�eba použít, aby odrážely r�zné priority cíl�, a kdo by tyto 
váhy m�l vypracovat a jak? 

• M�lo by se usilovat o zpracování úhrn� r�zných cíl� a dimenzí udržitelného rozvoje? 
Pokud ano, jakou kalkulaci a metodiku je t�eba použít? Pokud nebude provedena 
analýza finan�ní náro�nosti a náklad� a výnos� (které ekonomové používají s oblibou 
a proti nimž jsou �asto výhrady), jak se bude postupovat? 

• Jaké informace je t�eba shromáždit o oblastech, které program ovlivní p�ed jeho 
zahájením (výchozí informace) a b�hem implementace na podporu evaluace ex post 
v rámci posouzení, zda bylo dosaženo cíl� programu? 

 
Cesty regionálního rozvoje 
	ízení kompromis� a snahu o minimalizaci poklesu jednotlivých typ� kapitálu v souladu 
s prioritami spole�nosti lze zjednodušit. Na Obrázku 2 je znárodn�na cesta regionálního 
rozvoje  založená na optimalizaci vazeb mezi r�znými typy kapitálu. Regiony se budou 
v dlouhodob�jším horizontu snažit v souladu s preferencemi spole�nosti minimalizovat 
kompromisy aplikací osv�d�ené praxe, zvyšovat tak celkový kapitál a dopl�ovat vy�erpané 
typy kapitálu. Regiony se dlouhodob� snaží p�edejít poklesu kapitálu a zajistit pomocí 
politických opat�ení zajistit situaci vít�z-vít�z, která je zde znázorn�na tlustou šipkou. 
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Obrázek 2: Cesty regionálního rozvoje 
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Pokles kapitálu (nap�. sociálního nebo p�írodního) 
 
Z uvedeného heuristického rámce vyplývá, že region na konkrétní rozvojové cest� m�že 
pomocí politických rozhodnutí ur�ovat charakter této cesty. Jednotlivé cesty mají r�znou 
udržitelnost vyplývající z povahy a rozsahu kompromis� v jednotlivých formách kapitálu. 
Udržiteln�jší rozvojové cesty mají menší po�et mén� závažných kompromis�, jež jsou 
považovány za hrozbu udržitelnosti. Udržiteln�jší cesta je taková, kde rozvoj bu� není 
podmín�n poklesem zásob kapitálu nebo kde spole�nost jakýkoli pokles chápe, p�ijímá  
a nepovažuje ho za ohrožení daného prahu, ale za prost�edek pro zvyšování celkové 
sou�asné i budoucí sociální prosperity. 
 
Hodnota tohoto nástroje spo�ívá v jeho užite�nosti pro formulaci budoucí politiky 
zainteresovanými subjekty. Vyžaduje p�edevším uznání významu �asu a posuzování trend� 
z hlediska udržitelného rozvoje. Nutí nás konkrétn� zvážit sou�asné a budoucí kompromisy. 
Zainteresovaným subjekt�m také poskytuje odpov�� na otázku, zda by region nemohl zvolit 
alternativní a udržiteln�jší cesty a jakou by m�ly podobu, a umož�uje také konkrétn� zvážit 
typy politické reakce, které by zajistily p�echod ze sou�asné cesty na cestu alternativní. 
Pomáhá tak zpochybnit p�evládající trendy a setrva�nost ve tvorb� politiky vycházející 
z p�esv�d�ení, že jediná možnost rozvoje je pokra�ovat v sou�asné cest�. 
 
Z toho vyplývá, že rozvojová cesta m�že být p�edm�tem popisu vize a strategických cíl� 
politiky  
a že p�echod k udržiteln�jším cestám vyžaduje strategické postoje ke kompromis�m v celé 
ve�ejné politice a organizacích zodpov�dných za ve�ejnou politiku, které se neobejdou bez 
�ešení spor�. Tento proces také ukazuje, že existují n�které kompromisy vn� p�ímého vlivu 
regionálních zainteresovaných subjekt�, které však vyžadují politické reakce na vyšších 
úrovních se sou�asnou pot�ebou integrace všech politických úrovní.  
 
Matice pro posouzení udržitelnosti 
Základním rámcem pro posuzování vybraných SF je matice udržitelnosti (Tabulka 1), 
zobrazující závislost mezi opat�eními a projekty program� SF, trendy ve �ty�ech typech 
kapitálu a kompromisy v konkrétním regionu. Na základ� vyhodnocení jednotlivých polí 
matice m�žeme usoudit, jak SF p�ispívají k udržitelnému rozvoji. Celkové posouzení 
získáme jako úhrn všech zjišt�ných trend� udržitelného rozvoje a opat�ení/projekt� SF (kde 
je možný). Zpracování tohoto úhrnu je však metodicky zna�n� problematické, protože 
jednotlivá opat�ení je nutno vzhledem k jejich povaze posuzovat kvalitativn�. Hodnota 
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posuzování do zna�né míry spo�ívá  práv� v rozložení analyzovaných skute�ností na 
jednotlivé složky, což je základem pro následné prov��ení a zm�ny politiky.  
 
Tabulka 1: Rámec posouzení udržitelnosti 

 
Hlavní trendy udržitelného rozvoje 
(na základ� p�ípadových studií) Hlavní kompromisy Všechny 

programy a 
projekty SF  
regionu 

Vybraná 
opat�ení a 
projekty 

Plánované 
nebo 
skute�né 
výdaje (% 
P) 

Ekono. 
kapitál 

Lidský 
kapitál 

Sociál-
ní 
kapitál 

P�írod-
ní 
kapitál 

Zjišt�ný 
p�ípad 

Zjišt�ný 
p�ípad 

Úhrn za 
opat�ení 

M1  
M1 
p�ís-
p�v. 

   M1 
p�ísp�v.   

Mn 
 

        Program 1 
(P1): Cíl a 
rozpo�et 

Úhrn P1         
Úhrn za 
program 

M1 
 

        

Mn 
 

        
Program n 
(Pn): Cíl a 
rozpo�et 

Úhrn Pn         

Úhrn program�, vybraných 
opat�ení a projekt� 

        
Úhrn za 
region 

Dopad se klasifikuje takto:  
pozitivní (�), negativní (�), neutrální (�), neznámý (?) 
 
Tato metoda se používá pro zjiš�ování  míry p�isp�ní politik nebo program� k dosažení 
ur�itých cíl� nebo kritérií, která jsou považována za reprezentativní z hlediska udržitelného 
rozvoje a jsou stanovena na prostorových úrovních (EU, �lenský stát, region), na nichž je 
�ízena politická intervence. P�i hodnocení jsou regionální cíle udržitelného rozvoje 
specifikovány na základ� celé �ady kritérií. K b�žným kritériím pat�í úrove� HDP, míra 
zam�stnanosti, kriminality, zne�išt�ní. Tato kritéria vyjad�ují ur�itý konsenzus mezi 
relevantními zainteresovanými subjekty týkající se nejd�ležit�jších trend� udržitelného 
rozvoje regionu (nebo �lenského státu, EU) a nejvýznamn�jších kompromis� a �ešení vít�z-
vít�z (kde nár�st jedné formy kapitálu vede ke zvýšení jiné formy).  
 
Kontrolní seznam pro zásobník projekt� 
Jde o seznam kontrolních otázek, které musí �ídící orgány a monitorovací výbory programu 
zvažovat jako prost�edek ke stimulaci zásobníku projekt�, aby generoval projekty p�ispívající 
ú�inn�ji k udržitelnému rozvoji. V tomto materiálu se kontrolním seznamem dále 
nezabýváme. 
 
Struktura p�ípadových studií a evalua�ní rámec 
Tyto základní nástroje tvo�í rámec pro evaluaci p�ípadových studií, který má t�i �ásti: 
  

• �ást A: Regionální posouzení – zajišt�ní regionálního posouzení klí�ových trend�  
a kompromis� ovliv�ujících udržitelný rozvoj a také souboru kritérií pro posuzování 
p�ínosu intervencí SF 

• �ást B: Posouzení programu – zajišt�ní posouzení vybraných intervencí SF na 
základ� zvolených kritérií s využitím relevantních indikátor� regionální zm�ny (nebo 
regionálních cest rozvoje). Posouzení také zahrnuje zvážení,  v jakém rozsahu by 
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bylo možno realizovat �innosti p�i absenci programu (odkazem na jiné domácí  
a regionální politiky) a jaká je tedy p�ípadná „p�idaná hodnota“ SF 

• �ást C: 	ízení programu – p�ezkoumání administrativních opat�ení programu, 
zejména se z�etelem k zásobníku projekt�, které tvo�í základ doporu�ení pro budoucí 
administraci. 

 
Tento evalua�ní rámec spojuje analýzu regionálních trend� identifikující otázky zvláštního 
významu pro udržitelný rozvoj v regionu (regionální posouzení) s analýzou p�ínos� programu 
(posouzení programu). Toto posouzení je dopln�no prov��ením administrativních opat�ení 
programu, které má objasnit, do jaké míry je p�isp�ní programu k udržitelnému rozvoji 
výsledkem �ídících rozhodnutí a operací. 

Hlavní metody a techniky 
 
K nejd�ležit�jším metodám a technikám evaluace udržitelného rozvoje pat�í: mapování 
koncepce nebo problému, analýza náklad� a výnos�, využívání zdroj� sekundárních dat, 
multikriteriální analýza, posouzení vliv� strategií na životní prost�edí. 

Popis, m��ení a zdroje dat 
 
Zkušenosti s používáním uvedených metod a technik mám umož�ují vyvodit z jejich aplikace 
v praxi záv�ry.  
 
Hlavní metodické záv�ry pro evaluaci p�ínosu program� pro udržitelný rozvoj zahrnují: 
 

• Zásadní význam definování regionálních trend� a politik, v jejichž rámci se posuzuje 
p�ínos aktivit ur�itého programu.  V rámci evaluace bychom nem�li usilovat  
o posouzení dopadu opat�ení na udržitelný rozvoj, m�li bychom se spíše snažit 
pochopit, jak politiky SF dopl�ují politiky �lenských stát� nebo jsou s nimi v rozporu 
p�i dosahování eventuálního pozitivního vývoje p�i napl�ování cíl�, které jsou 
považovány za významné pro udržitelný rozvoj.  

• Zam��ení regionálních trend� udržitelného rozvoje musí mít dlouhodobou perspektivu 
(na více než 10 let). Kvantifikaci trend� znesnad�uje, že �asové �ady dat tohoto 
trvání jsou vzácné. Pam�� orgán� zodpov�dných za program je také omezená, 
protože znalost aktivit realizovaných v p�edchozích programových obdobích a jejich 
dopad� se rychle vytrácí. Monitorovací systémy nejsou dob�e p�izp�sobeny pro 
zjiš�ování pozd�jších efekt� intervencí (které jsou pravd�podobn� nejd�ležit�jší). 
Tyto skute�nosti brání p�ímému posouzení dopadu. 

• Kompromisy a výsledky vít�z-vít�z v rámci jednotlivých forem kapitálu a mezi nimi se 
definují t�žko, p�edevším kv�li složitým vzájemným vazbám mezi zm�nami 
v jednotlivých druzích kapitálu. Je obtížné stanovit, co je p�í�ina a co d�sledek. 
M�žeme však identifikovat alespo� n�které významné kompromisy. Do jaké míry tyto 
kompromisy p�edstavují neudržitelný rozvoj, je v�cí úsudku (v n�kterých p�ípadech 
jsou tyto soudy vyjád�eny legislativními normami a omezeními, zejména pokud jde  
o p�írodní kapitál). Základem diskuse o udržitelnosti regionálních trend� jsou 
p�ípadové studie dokládající sou�asné kompromisy. 

 
Kvalitativní a kvantitativní analýza 
Snaha charakterizovat všechny hlavní trendy s využitím dostupných dat je �innost nesmírn� 
náro�ná na �as a ne zrovna objevná, protože spíše potvrzuje známé skute�nosti, než by 
osv�tlovala významné nové otázky. Alternativní možností je provést syntézu hlavních 
regionálních rozvojových problém� (na základ� studia písemných materiál� a diskuse 
s hlavními aktéry) a d�ležité otázky osv�tlit na modelu 4 kapitál� nebo jiném modelu, který 
do diskuse vnese strukturu. Takto lze vybrat omezený po�et nejd�ležit�jších kritérií 
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s v�domím, že je používáme jako zástupná kritéria mnohem širšího souboru otázek. Jedno 
kritérium lze m��it více než jedním indikátorem. Je d�ležité vyhledat skute�n� užite�né 
indikátory a nezvolit jen takové, které se samy nabízejí.   
 
Výb�r evalua�ních kritérií by se m�l �ídit logickou argumentací v klí�ových otázkách spíše 
než dostupností indikátor�. Výb�r indikátor� by m�l být odvozen od jasného vyjád�ení 
konkrétního kritéria (a zejména p�íslušného normativního základu žádoucího výsledku tohoto 
kritéria). 
 
V souboru kritérií používaných pro evaluaci by jich m�lo být maximáln� 12 - nap�íklad  
2 kritéria pro každý typ kapitálu (použijeme-li jako rámec model 4 kapitál�), plus další dv� 
kritéria pro konkrétní kompromisy a situace vít�z-vít�z. Vyšší po�et indikátor� by zna�n� 
znesnadnil kvalitativní diskusi v�etn� zvážení p�ímých a nep�ímých vzájemných vazeb mezi 
kritérii. Protože �adu vazeb nelze kvantifikovat, m�la by být evaluace zam��ena kvalitativn�, 
m�la by však využívat kvantitativní analýzu, kdykoli to je možné. 
 
Využití indikátor� 
M��ení udržitelného rozvoje je �asto založeno na m��ení a kvantifikaci širokého spektra 
indikátor� pokrývajících všechny aspekty ekonomických, sociálních a environmentálních 
zm�n. Evropská unie a její �lenské státy zpracovávají analýzy na základ� výb�ru indikátor�  
a populace. Normativní základ analýzy je však nedostate�n� specifikován. Indikátory jsou 
sice rozd�leny na st�žejní a vedlejší, dokumenty však neobsahují dostate�né informace  
o tom, jak a pro� byly vybrány a jakou váhu je nutno jednotlivým indikátor�m p�id�lovat.  
 
Jednou z možností je stanovit, že normativní základ m��ení udržitelného rozvoje musí jasn� 
ur�ovat výb�r a interpretaci indikátor�. Nap�. „model �ty� kapitál�“ poskytuje první základ 
evaluace tím, že specifikuje první �ty�i oblasti m��ení. Druhým základem je identifikace 
kritérií, které podle mín�ní regionálních zainteresovaných subjekt� a evaluátor� nejlépe 
zachycují hybné síly a mají pro udržitelný rozvoj v regionálním m��ítku nejv�tší význam, 
pokud jde o �ty�i typy kapitálu a kompromisy mezi nimi. P�edpokládáme, že �ádov� deset �i 
dvanáct kritérií je schopno zachytit podstatu regionálních otázek udržitelného rozvoje ve 
všech �ty�ech typech kapitálu. Všem kritériím se obvykle p�id�luje stejná váha, pokud 
regionální zainteresované subjekty nestanoví r�zné váhy. Z t�chto kritérií pak vychází výb�r 
indikátor�. Ve v�tšin� p�ípadových studií je každé kritérium vyjád�eno jediným indikátorem. 
P�i vytvá�ení podrobn�jšího a složit�jšího systému m��ení se však p�edpokládá, že 
regionální zainteresované subjekty zvolí celý koš indikátor� odrážejících r�zné aspekty 
vybraného kritéria.  
 
Regionální trendy a p�sobení politiky („p�idaná hodnota“) 
Pokud se p�ed evaluací programu zam��íme na regionální hodnocení, je to velmi výhodné, 
protože nám to umožní do ur�ité míry zvážit regionální rozvoj v reálné situaci probíhající 
politiky narozdíl od (teoretické) situace, kdy by politika uplat�ována nebyla. Jinými slovy, 
celkový dopad politiky na úrove� regionu lze posoudit tím, že zvážíme, jak by se region byl 
rozvíjel, kdyby se do rozvoje v�bec nezasahovalo nebo byl zvolen tržní p�ístup. Tento typ 
analýzy m�že posloužit k poznání:  

• hlavních politicky citlivých otázek, 
• relativního významu (‘p�idané hodnoty’) program� SF v porovnání s jinými ve�ejnými 

politikami. 
Užite�n�jší a nákladov� efektivn�jší p�ístup je zam��it se na kombinaci politik (a relativní 
význam SF) se z�etelem ke konkrétním projekt�m a opat�ením SF. 
 
Ekonomicko-environmentální vazby: Environmentální efektivita 
Ekonomicko-environmentální vazby mají z�ejm� pro evaluaci zásadní význam. Obvykle se 
však stává, že p�ímé dopady rozvoje (nap�. zábor p�dy na novou silnici) nejsou (až na 
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významné výjimky) kontroverzní a jsou stanoveny v rámci politických proces� (založených 
na statutárních nástrojích, nap�. rozvojových plánech nebo EIA).  
 
Otázkou, která je pro evaluátory zajímav�jší ale obtížná, je posuzování rozvoje vzhledem  
k efektivnosti zdroj�, do jaké míry ho ovlivnily p�edchozí politické intervence, jak by ho mohlo 
podpo�it lepší zpracování projekt� a jiné politiky. Pokud jde o charakteristiku kompromis�  
v regionu, jsou užite�né indikátory, jejichž hodnoty jsou snadno zjistitelné, jako je po�et 
osobových kilometr� na jednotku HDP nebo odpad generovaný na jednotku HDP. 
Nezapomínejte na známé varování – aby bylo dosaženo absolutního zlepšení, musí 
efektivnost zdroj� r�st rychleji než poptávka po zdrojích. Je nutno zd�raznit p�ípady, kde to 
neplatí. 
 
Existují r�zné hodnoty a metody pro m��ení produktivity zdroj� (nap�. celková materiálová 
náro�nost, ekologické stopy). Touto otázkou se podrobn� zabývá diskuse Faktor 4 / 10. 
 
Socioekonomické vazby: Úloha komunity 
Sociální kapitál je systém sítí a vztah� založených na d�v��e a pravidlech, oficiálních  
i neoficiálních, které jednotlivc�m nebo skupinám jednotlivc� umož�ují p�ístup ke zdroj�m. 
Evaluace se v této oblasti musí vyrovnat se dv�ma problémy. Prvním je, že základní 
principy, jako je d�v�ra a reciprocita v jednání, se t�žko m��í. Druhou potíží je zna�n� 
omezená znalost vazeb mezi službami poskytovanými sociálním kapitálem (jako je 
zplnomocn�ní nebo výkon správy) a dosažením sociáln� žádoucích výsledk�, jako je 
rovnost, za�len�ní nebo omezení chudoby. Pro m��ení sociálního kapitálu se proto obvykle 
používají indikátory, které bývají se základní koncepcí provázány nedostate�n�. Jde 
zejména o tendenci m��it sociální výsledky spíše než zásoby kapitálu nebo tok služeb. 
P�estože úrove� sociálního kapitálu má výrazný vliv na sociální výsledky (nap�. rovnost nebo 
za�len�ní), tvo�í �ást celkové sociální prosperity a mají na n� dopad také všechny ostatní 
formy kapitálu. K záv�r�m týkajícím výhradn� sociálního kapitálu je proto nutno p�istupovat 
s ur�itou obez�etností. 
 
Obvykle se p�edpokládá, že se ekonomické a sociální vazby vzájemn� posilují: ekonomický 
rozvoj generuje investice, zam�stnanost a p�íjmy a omezuje nezam�stnanost a chudobu, což 
zvyšuje sociální prosperitu komunity. Z pr�zkumu p�ípadových studií vyplývá, že tyto vazby 
jsou mnohem složit�jší, a p�estože se toto obecné pravidlo vztahuje na v�tšinu lidí a n�které 
komunity, pro zna�ný po�et jiných lidí a komunit prost� neplatí. N�které skupiny totiž nemají 
p�ístup k p�íležitostem kv�li nedostate�ným dovednostem, vzd�lání a špatnému zdraví. 
Relativn� nedostate�né p�íjmy omezují možnost výb�ru obydlí, což vede k územním 
koncentracím znevýhodn�ných komunit, nár�stu disparit a odcizení a k omezené sociální 
prosperit� komunity. 
 
Pro udržitelný rozvoj platí, že je nutno rozvíjet sociální kapitál, aby bylo možno p�ekonat 
bariéry bránící využívání p�íležitostí, t�eba také využitím ekonomického rozvoje. Jsou 
nezbytná dopl�ková opat�ení (klasifikovaná obvykle jako místní regenerace založená 
�áste�n� na finan�ní podpo�e v�tší participace komunit). Budoucí evaluace musí jasn� 
zvážit, do jaké míry p�íležitosti vyplývající z ekonomického rozvoje skute�n� vedou 
k omezení sociálních výsledk� zp�sobených nedostatkem sociálního kapitálu. 
Nerovné p�íjmy v regionu by mohly být jedním indikátorem, z n�hož by bylo možno usuzovat 
na relativní absenci sociálního kapitálu. 
 
V oblasti sociální politiky existují významné strategie zam��ené na zajiš�ování lepších 
sociálních výkon�. Tyto strategie však nejsou založeny na analýze kompromis� vyplývající 
z modelu kapitálu. 
 
Na úrovni základního výzkumu je uplatn�ní koncepce sociálního kapitálu v praxi pom�rn� 
málo rozvinutou oblastí, zejména pokud jde o dodávky služeb sociální pé�e a realizaci 
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žádoucích sociálních výsledk�. Pokud by se tato koncepce m�la používat jako základ tvorby 
politiky, byly by další práce z�ejm� nezbytné, zejména pokud jde o definici povahy zásob 
(služeb) a jejich tok� a implikace pro sociální prosperitu (zejména sociální výsledky). 
 

Klí�ová slova 
 
Baseline (výchozí stav) 
Case study (p�ípadová studie) 
Concept mapping of impacts (koncep�ní mapování dopad�) 
Cost benefit analysis (analýza náklad� a výnos�) 
Environmental Impact Assessment (hodnocení vliv� na životní prost�edí) 
Strategic Environmental Assessment (hodnocení vliv� strategií na životní prost�edí) 
Social cost benefit analysis (analýza sociálních náklad� a výnos�) 
Welfare (sociální prosperita, sociální pé�e) 
Weighting (vážení) 
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A03 - ZVYŠOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis tématu 
 
Pojem „institucionální a administrativní kapacita“ se vztahuje k souboru charakteristik 
organizací ve�ejné správy ve vazb� na výkon a úsp�šnost ve�ejných politik. Termín 
„kapacita“ se týká pozornosti v�nované rozvoji strategií a kompetencí za ú�elem 
maximalizace ú�innosti programu. Typickými aspekty kapacity je nap�. kvalita pracovník� 
ve�ejné správy, n�které organiza�ní charakteristiky, míra využívání informa�ních  
a komunika�ních technologií v administrativních jednotkách, vztahy mezi orgány ve�ejné 
správy a zp�sob interakce mezi ve�ejnou správou a jejím socioekonomickým prost�edím. 
 
Zvyšování institucionální a administrativní kapacity, doprovázené modernizací ve�ejné 
správy bývá n�kdy explicitním a velmi �asto je implicitním cílem program� 
socioekonomického rozvoje. Studie o t�chto vazbách jsou však vzácné. Mezinárodní 
organizace, nap�. OSN a Sv�tová Banka1, podporovaly zpracování ur�itých analýz. Ur�ité 
zmínky lze také najít v pracích týkajících se implementace program� EU. Z n�kterých studií 
vyplynulo (viz Tavistock, 1999), že na�ízení SF mají výrazný vliv na reformu ve�ejné správy  
a budování kapacity v �lenských státech, zejména tam, kde byla poci�ována politická pot�eba 
“vstupu do Evropy”. V diskusi o rozši�ování EU má téma modernizace ve�ejné správy 
zásadní význam (viz Bollen, 2001). 
 
V�tšina rozvinutých demokracií se po r. 1980 touto otázkou vážn� zabývala, což vedlo 
k navržení a realizaci �ady reforem ve�ejné správy s cílem výrazn� inovovat struktury  
a procesy orgán� ve�ejné správy. 
 

Ráme�ek 1 :  Definice institucionální a administrativní kapacity 
Institucionální a administrativní kapacita: Použijeme-li tento pojem negativn�, ukazuje na nedostatky ve�ejné 
správy a p�ekážky úsp�šného �ešení daného typu problému. Z pozitivního hlediska se týká schopnosti struktur 
ve�ejné správy identifikovat a �ešit problémy v implementaci.  
Kapacita je v tomto druhém smysli ur�ena souborem funk�ních podmínek, které správním orgán�m umož�ují 
zpracovávat a implementovat programy s lepší výkonností. 
 Nedávné publikace o reform� ve�ejné správy stanoví základní faktory, nap�. charakteristiky rozvoje lidských 
zdroj�, �ídící strategie, rozší�ení aplikací ICT atd. Diskuse o problémech ve�ejné správy poukazuje na význam 
principu partnerství, tj. strategií zam��ených na navazování spolupráce mezi orgány ve�ejné správy  
a zainteresovanými subjekty atd. 
N�kte�í auto�i v tomto smyslu dokazují, že pojem kapacity má t�snou vazbu na pojem rozvoje: modernizaci 
instituce lze popsat jako proces budování kapacity, tj. jako institucionalizaci a internalizaci nových fází nástroj� 
pro �ešení problém� (know-how, dovednosti, technologie atd.) v rámci p�ípravy nebo reakce na implementa�ní 
úkoly.   
(viz Jaenike, 2001) 

 
Hlavní témata diskuse 
Shrnutí diskuse o institucionální a administrativní kapacit� je ú�elné zahájit stru�ným 
popisem vazeb mezi tímto tématem a politikou socioekonomického rozvoje. 
Implementaci politik sledujících zvýšení územní konkurenceschopnosti  ovliv�uje schopnost 
ve�ejného sektoru zajistit základní funkce, jako je ve�ejná bezpe�nost, spravedlnost, 
vzd�lávání, právní ochrana smluvních vztah�, pojišt�ní zam�stnanc� a sociální 
zabezpe�ení, na�ízení v oblasti p�írodního kulturního a lidského prost�edí, urbanistiky  
a územního plánování, jakosti provedení a dodávky ve�ejných služeb atd. Ve�ejná správa je 
jinými slovy faktorem rozvoje a konkurenceschopnosti regionu. 

                                                 
1 Nap�.: Picciotto a Wiesner, (1998); Khan, (1998). 
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Ráme�ek  2: Vazby mezi institucionální a administrativní kapacitou a programy socioekonomického 
rozvoje  

Instituce podporují konkurenceschopnost region� svým výkonem p�i zajiš�ování t�chto funkcí: 
� respektování norem, 
� sociální služby, vzd�lání, 
� konkurence na trhu, 
� právní ochrana respektování smluv, 
� ochrana environmentálních, územních, kulturních a sociálních statk�, 
� standardy jakosti a efektivnosti p�i zajiš�ování a dodávkách ve�ejných služeb, 
� výstavba za�ízení a infrastruktury podporující mobilnost, 
� rozvoj sítí informa�ních a komunika�ních technologií, 
� jakost výb�ru investi�ních proces� a projekt�, 
� hospodárnost a ú�innost ve�ejných rozhodovacích proces�. 

 
 
Pro udržení rozvojových proces� musí orgány ve�ejné správy odstranit relevantní p�ekážky 
územní konkurenceschopnosti, nap�. zastaralost struktur ve�ejné správy a nedostate�ný 
výkon ve�ejných služeb.  
 
P�i návrhu intervencí a jejich koordinaci je nutno uvažovat zejména institucionální kapacitu. 
Rozvojové programy pot�ebují ve�ejnoprávní organizace schopné zajistit  tržní konkurenci, 
provozovat služby a infrastrukturní sít� pro udržení mobility, zavád�t komunika�ní sít�, 
dodržovat normy jakosti v procesech ve�ejných investic, posuzovat a vybírat projektové 
zám�ry, �ídit a monitorovat implementaci intervencí (viz Barca, 2000). 
 
Tato tvrzení odrážejí n�která témata sou�asné diskuse o formách legitimity státu. Legitimita 
je považována za zásadní a nepominutelný základ politické moci a mnozí analytici 
zd�raz�ují význam, jehož vedle právn�-racionálního modelu nabývá legitimita vycházející 
z výstup� a výsledk� ve�ejných politik. N�kdy se používá termín „demokracie založená na 
výsledcích“. Hlavním cílem se zde stává kapacita dodávat dobré služby a efektivn� �ešit 
kolektivní problémy. 
 
Tento model zd�raz�uje význam implementa�ních proces�. Jinými slovy, existence 
sektorového know-how a zdravých vazeb mezi intervencemi a p�edpokládaným efektem 
nesta�í. Pro stanovení ú�innosti a hospodárnosti politiky má také význam implementa�ní 
fáze  
a strategickým zdrojem je kontrola mechanism�, které p�evád�jí politická rozhodnutí v akce  
a výsledky. Popis proces� tvorby politiky jako lineárního �et�zce akcí shora dol� se ve 
skute�nosti nejeví jako reálný; transformace vstup� ve výstupy z�ejm� nefunguje jako 
neutrální nebo automatický krok. 
 
Sou�asná literatura se v�nuje dv�ma diskusím užite�ným pro hlubší pochopení t�chto 
otázek. 
 
První je diskuse o Novém ve�ejném managementu (New Public Management, NPM). Tento 
soubor teorií, zásad a praktických postup�, který ovlivnil reformy ve�ejné správy ve v�tšin� 
zemí OECD, zd�raz�uje otázku zajišt�ní lepší výkonnosti organizací a politik ve�ejného 
sektoru. “Vytvá�ení institucí, které fungují lépe a stojí mén�” je dnes velmi populární slogan. 
 
Druhá diskuse se týká formulace a implementace politiky v pluralistickém prost�edí typickém 
pro sou�asné procesy zpracování politik, kde dochází k interakci mezi zna�ným po�tem 
ve�ejnoprávních a soukromých aktér� s cílem ovlivnit zam��ení a obsah program�. Tyto 
studie vycházejí z pojmu „výkonu ve�ejné správy“, který využívají pro popis vazeb mezi 
ve�ejnou správou a jejím širším prost�edím a pro definici m�nící se kapacity orgán� ve�ejné 
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správy p�i sledování kolektivních zájm� za výrazných externích a interních omezení  
(viz Kettl, 2001, str. 119). D�raz je jinými slovy kladen na soubor strategií a technik, které 
musí vlády zlepšit za ú�elem �ízení politik a podpory podmínek pro dosahování konsenzu  
a koopera�ních ujednání. 
 
Hlavní obsah tématu  
Zkratku NPM používají v�de�tí pracovníci a odborníci jako odkaz na konkrétní témata  
a vzorce ve�ejných služeb, jež se dostaly do pop�edí b�hem posledních dvaceti let. Jako 
nejvýznamn�jší p�íklady zemí aplikujících NPM se obvykle uvádí Spojené království, 
Spojené státy, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, tato doktrína však ovlivnila také mnoho 
jiných rozvinutých demokracií. V praxi t�chto stát� jsou zna�né rozdíly, pokud jde o konkrétní 
�ešení a intenzitu realizovaných opat�ení, vykazují však mnoho vazeb na paradigma NPM. 
 
OECD na d�kaz relevance a mezinárodního rozm�ru této diskuse ustavilo sv�j Výbor  
a sekretariát pro ve�ejnou správu (Public Management Committee and Secretariat, PUMA), 
který za�adil problémy ve�ejné správy mezi základní oblasti politiky. Evropská komise touto 
doktrínou také zast�ešila n�které programy, nap�. �ádné a efektivní �ízení (Sound and 
Efficient Management 2000 – SEM 2000) a Modernizace správy a personálu (Modernizing 
Administration and Personnel – MAP 2000). 
 
Ve�ejná správa byla d�íve obecn� považována spíše za proces, jehož prost�ednictvím byly 
formulovány politiky, p�id�lovány zdroje a implementovány programy, a nikoli za 
samostatnou oblast politiky. Pozornost byla zam��ena na jiná politická témata, nap�. národní 
bezpe�nost, výkonnost hospodá�ství, sociální služby a zabezpe�ení atd. Od 70. let minulého 
století však rostl potenciál pro zm�nu politiky v oblasti ve�ejné správy, protože ekonomiky 
trp�ly stagnací a ve�ejnost vnímala fungování ú�ad� negativn�ji. Diskuse o NPM v této 
souvislosti vyjad�uje myšlenku zásadního posunu v oblasti správy celého „státního sektoru“. 
Tuto zm�nu lze p�ipsat úhrnnému efektu t�í hlavních faktor�: 
 

� p�ijetí myšlenky, že orgány ve�ejné správy jsou neefektivní, 
� sjednocení oblasti politiky ve�ejné správy s institucionálními pravidly s dopadem na 

finan�ní prost�edky, osoby a procedury jako složky systému, který je t�eba ovliv�ovat 
politikou ve�ejné správy, a 

� rozší�ení pravomoci úst�edních rozpo�tových organizací/agentur tak, aby nesly 
zna�nou odpov�dnost za celkovou politiku ve�ejné správy (nap�. objevující se nár�st 
hospodá�ské role ve�ejného sektoru) (viz Barzelay, 2001, str. 11). 

 
Konkrétní cíle politik ve vazb� na NPM zahrnují pravidla a procedury pro mnoho oblastí. 
Ráme�ek 3 obsahuje p�ehled hlavních zásad zpracovaných v rámci paradigmatu NPM, které 
tvo�ily základ �ady reforem ve�ejné správy v zemích OECD (viz Hood, 1991, str. 4-5; 
Nashold, 1996, str. 14; Pollitt a Bouckaert, 2000). 
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Ráme�ek 3: New Public Management (Nový ve�ejný management) 

 Zásada Význam Argumentace 
1. Praktické 

profesionální �ízení 
ve�ejného sektoru 

Aktivní, viditelné, �ízení organizací na základ� 
volného uvážení jmenovaných pracovník� 
vrcholového vedení s �ídícími pravomocemi 

Politická odpov�dnost vyžaduje 
jasné p�id�lení zodpov�dnosti 
za akce, pravomoci nesm�jí být 
rozptýlené 

2. Jasné standardy  
a hodnoty výkonu 

Definice cíl�, cílových hodnot, indikátor� 
úsp�šnosti, pokud možno v kvantitativním 
vyjád�ení, zejména pro profesionální služby 

Politická odpov�dnost vyžaduje 
jasné stanovení cíl�, efektivnost 
vyžaduje jejich „p�ísné 
sledování“ 

3. V�tší d�raz na 
kontrolu výstup� 

P�id�lování zdroj� a odm�n podle 
nam��eného výkonu, decentralizace ve�ejné 
správy, široký p�ístup k personalistice 

Pot�eba zam��it se spíše na 
výsledky než na procedury 

4. D�raz na spokojenost 
zákazník� a kvalitu 

Zajišt�ní plynulejší dodávky služeb ob�an�m, 
orientace na zákazníka, dodavatelé služeb 
nemají dominantní postavení 

Pot�eba služeb, jež jsou 
uživatelsky p�íznivé, pohodlné  
a plynulé 

5. Zabrán�ní slu�ování 
jednotek ve�ejného 
sektoru 

Rozd�lení d�íve monolitických jednotek, 
p�evedení systém� �ízení podle proces� na 
�ízení podnikatelských jednotek podle 
produkt�, provoz na základ� ‘on line’ rozpo�t� 
a jednání s ostatními na základ� blízkosti 

Pot�eba vytvo�it ovladatelné 
jednotky, odd�lené zájmy p�i 
zajiš�ování a poskytování 
služeb, zvýšení efektivnosti 
díky smluvním dodávkám nebo 
fran�íze uvnit� i vn� ve�ejného 
sektoru 

6. D�raz na ud�lení 
pravomocí 
managementu 
na nižších úrovních 
 

Odklon od hierarchického modelu, d�raz na 
zásadu, že management na  nižších úrovních 
musí mít pravomoc voln� nakládat se zdroji a 
personálem kv�li pot�eb� �ídit organizaci tak, 
aby byla blízko zákazníkovi a reagovala na 
pot�eby  ob�an�/klient� 

Pot�eba, aby manaže�i p�ejímali 
iniciativu v místních oblastech 
intervence, aby dotahovali 
záležitosti do konce  
a dosahovali výsledk�  

7. Zavedení v�tší  
konkurence do 
ve�ejného sektoru 

P�echod k termínovaným smlouvám, aplikace 
procedur pro zadávání ve�ejných zakázek 

Sout�ž jako klí�ový faktor 
snižování náklad� a zvyšování 
standard� 

8. D�raz na horizontální 
subsidiaritu a 
outsourcing 
(zadávání zakázek 
vn� orgánu ve�ejné 
správy)  

Podpora zapojení ziskových a neziskových 
organizací do zajiš�ování ve�ejných služeb, 
odd�lení odpov�dnosti za politická rozhodnutí 
od dodávky služeb 

Ve�ejné instituce musí �innosti 
�ídit a nevykonávat je samy. Je 
t�eba využít konkurenci mezi 
poskytovateli služeb, zajistit 
pružnost a trvat na 
zú�tovatelnosti využití zdroj�. 

9. D�raz na styly �ízení 
používané v 
soukromém sektoru  

Odklon of „etiky služby ve�ejnosti“ 
v byrokratickém stylu, v�tší pružnost 
v najímání/zam�stnávání a odm��ování, v�tší 
využití technik pro prov��ování výkonu 

Pot�eba využívat ov��ené �ídící 
nástroje soukromého sektoru 
ve ve�ejném sektoru 

10. D�raz na v�tší 
disciplinu a úspornost 
ve využívání zdroj� 

Snižování p�ímých náklad�, zvyšování 
pracovní kázn�, �elení požadavk�m odbor�, 
omezení náklad� na zajišt�ní souladu 

Pot�eba prov��it náro�nost 
ve�ejného sektoru na zdroje  
a zajistit „za mén� pen�z více 
muziky“. 

11. D�raz na nové 
informa�ní a 
komunika�ní 
technologie (ICT) 

Zajistit snazší interakci mezi ob�any a odbory 
ve�ejné správy, sledovat vyšší efektivnost 

ICT nabízejí p�íležitost 
k zavedení podnikatelských 
proces� do ve�ejné správy  
a zjednodušení dodávek služeb 
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Teorie týkající se problému výkonu ve�ejné správy kladou d�raz spíše na strategie p�ijaté 
institucemi za ú�elem sledování ve�ejných cíl� v prost�edí, v n�mž je k ovliv�ování pr�b�hu 
politik mobilizováno mnoho sociálních sil s p�im��enou úrovní zdroj� a autonomií. 
 
Literatura nabízí �adu definic této koncepce, všechny však vycházejí z pot�eby zajistit p�i 
�ešení ve�ejného problému provázanou implementaci program� v kontextech p�ípravy 
politiky, pro n�ž je charakteristická rozt�íšt�nost institucí a mnoho�etnost zájm�, které 
rozhodnutí ovliv�ují. N�kte�í analytici pro vyjád�ení pluralitní dimenze politických proces�  
a provázanosti aktér� zavád�jí výrazy typu „konstelace aktér�“ a „sít� politik“. Pojem výkon 
ve�ejné správy zahrnuje také významné zm�ny ve zp�sobu, jak je funkce správy vykonávána 
v sou�asné spole�nosti, a zárove� nabízí analytický pohled na prov��ování funk�ních 
p�edpoklad� (nebo institucionálních podmínek) užite�ný pro zam��ení a �ízení proces� 
ve�ejných politik (viz Morata, 2002). 
 
P�i zpracování koncepce výkonu ve�ejné správy je velmi d�ležité, že procesy p�ípravy politiky 
mají víceúrov�ovou dimenzi.  
 
Pro programy je typické rozd�lení odpov�dnosti mezi r�zné úrovn� ve�ejné správy a mezi 
organiza�ní jednotky jedné instituce. Tento jev je odvozen od nadnárodních integra�ních 
proces�: relevantní politické funkce jsou p�evád�ny na nadnárodní instituce a formulace  
a implementace politiky se provádí na mezivládní a nadnárodní úrovni. V EU je podporována 
tvorba politiky na evropské úrovni a realizace administrativních procedur na úrovni �lenských 
stát�. Transformace institucí však zasahuje také sub-národní úrovn� ve�ejné správy. 
V Evrop� existuje mnoho decentralizovaných region� a federálních zemí, jejichž regionální 
orgány ve�ejné správy mají zna�nou autonomii p�i uplat�ování vlastních politických strategií. 
Formulace politik na sub-národní úrovni je považována za zp�sob, jak se vypo�ádat 
s územními specifiky a jak �ešit nedostate�nou efektivnost centralizovaných politik využitím 
principu subsidiarity (viz Morata, 2002; Sharpf, 1997). Analytici v tomto smyslu hovo�í  
o kontextu politické a správní fragmentace a sledují p�esun od celostátní ve�ejné politiky 
k pluralitn�jšímu polycentrickému systému. 
 
Analytici však zd�raz�ují i jiný aspekt t�chto institucionálních zm�n: zvyšování významu 
neve�ejných aktér�, jako jsou zájmové skupiny, odbory, neziskové nevládní organizace, 
ob�ané, ekologická sdružení atd. Poukazují na to, že schopnost institucí vypo�ádat se 
s problémy vznikajícími ve spole�nosti (nap�. environmentálními, rozvojovými problémy atd.) 
vyžaduje širší škálu spole�enských aktivit a že nesta�í jen intervence institucí jednajících 
izolovan� nebo na základ� model� „p�íkaz� a kontroly“. Pro mnohotvárnou povahu �ady 
problém�  je nutno zna�nou pozornost v�novat vzájemným vazbám mezi jednotlivými 
sektory politiky a integrovan�jšímu pohledu na problémy a zájmy.  V tomto smyslu se role 
soukromých aktér� jeví jako strategická pro mobilizaci zdroj� (informací, know-how, 
sociálního kapitálu atd.) a pro motivaci ke specifickému chování pot�ebnému pro úsp�šnost 
programu. 
 
Literatura uvádí také další d�ležitý faktor, jímž je hluboce konfliktní povaha n�kterých otázek, 
nap�. problém� p�i zajiš�ování rovnováhy mezi ekonomickým r�stem a ochranou  životního 
prost�edí. P�edm�tem podobných st�et� �asto bývají technická za�ízení a infrastrukturní 
projekty. Odborníci pro p�ekonávání t�chto spor� prosazují nový politický p�ístup 
zd�raz�ující �ízení rozhodovacích proces� a podporu inova�ních forem participace 
zainteresovaných subjekt� schopných zajistit pot�ebnou úrove� komunikace a uvažování 
nezbytného pro tento typ otázek. Do politického procesu je t�eba zapojit „co nejvíce 
zájmových skupin spole�nosti, protože se má za to, že úst�ední vlády nejsou samy o sob� 
schopny tyto komplexní úkoly úsp�šn� vy�ešit tak, aby spole�nost výsledky �ešení p�ijala” 
(viz Hanf, 2002, str. 96). 
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Tato literatura také obsahuje myšlenky, které jsou základem kontextu tvorby politiky, v níž 
jsou pravomoci rozd�leny mezi jednotlivé správní úrovn� a mezi aktéry ve spole�nosti a kde 
mezi odv�tvími existují významné rozdíly ve vzorcích vzájemného p�sobení. V mnoha 
oblastech politických rozhodnutí a implementace již akce nep�ijímá jediný (úst�ední) orgán 
ve�ejné správy jako všeobecnou reakci na sociální pot�eby. Hlavní problém výkonu ve�ejné 
správy proto vyplývá z nezbytnosti operovat prost�ednictvím sítí aktér�, vytvá�et koalice  
a kooperativní uskupení, p�ekonávat spory atd. s cílem zlepšení výkon� p�i realizaci 
ve�ejných politik. 
 
Institucionální a administrativní kapacita se v tomto smyslu vztahuje na kritické faktory 
(podmínky), které podporují ve�ejné aktéry v tom, aby reagovali na inherentní rizika  
a p�íležitosti implementa�ních proces� probíhajících ve složitém prost�edí, a které mohou 
pomoci prosazovat a �ídit koopera�ní opat�ení pro �ešení problém�. 
 
Ráme�ek 4 obsahuje souhrn hlavních aspekt� kapacity zd�raz�ovaných v literatu�e tohoto 
druhu. 
 
Ráme�ek 4: (Víceúrov�ový) p�ístup k výkonu ve�ejné správy 
 Zásada Význam Zd�vodn�ní 
1. Vertikální integrace 

(vztahy mezi orgány 
ve�ejné správy) 
 

Rozd�lení odpov�dností mezi 
instituce vyžaduje kapacitu  
(a motivaci) pro dosažení dohod  
o spolupráci mezi jednotlivými 
úrovn�mi ve�ejné správy (místní, 
národní, evropskou atd.), 
prost�ednictvím proces� shora dol� 
i zdola nahoru. 
 

Efektivní formulace a implementace politiky 
vyžaduje uzav�ení oficiálních smluv a jiné 
formy opat�ení, jež mohou podporovat 
koordinaci (�ídící výbor, partnerské dohody, 
pracovní skupiny atd.). 

2. Horizontální 
integrace: sociální 
partnerství 

Zapojení sociálních aktér� má 
v mnoha oblastech politiky 
strategický význam p�i zajiš�ování 
rozhodnutí a efektivnosti proces� 
pro �ešení problém�. 
 

Horizontální partnerství m�že podporovat 
mobilizaci zdroj� rozložených v celé 
spole�nosti a motivaci aktér� 
k p�edpokládanému chování. 

3. Horizontální 
integrace: ujednání 
mezi organizacemi, 
spole�né projekty 

Koordinace a koncentrace zdroj� a 
�inností pro lepší implementaci 
pot�eb a podmínek politiky, které 
mohou motivovat interní 
organiza�ní struktury k využívání 
koopera�ních strategií. 

Mnohotvárnou povahu sociálních problém� je 
nutno konfrontovat se strategiemi 
orientovanými na integraci, intervencí  
a koncentraci zdroj� na specifické priority. 

4. �ízení konflikt� V n�kterých oblastech politiky 
dochází k ostrým spor�m mezi 
institucemi a sociálními aktéry; pro 
p�ekonání sou�asného stavu nebo 
neú�inných výsledk� bylo nutno 
zavést nástroj pro �ešení konflikt�. 

Ú�innost implementa�ních proces�  
a p�ijatelnost rozhodnutí institucí zlepšuje 
zavedení strategií pro vytvá�ení konsenzu, 
založeného na zapojení zainteresovaných 
subjekt�, zmocn�ní/ posílení slabých 
subjekt� atd. 

5. Rozvoj sociálního 
kapitálu 

Strategie pro zlepšování sociálního 
kapitálu mají význam pro zajišt�ní 
lepšího výkonu v implementaci 
politiky (podporují ochotu 
spolupracovat). 

Programy založené na partnerských 
ujednáních musí podporovat �innosti 
sledující zachování a posílení interakce v síti. 
Pro zachování vztah� mezi aktéry jsou 
užite�né nástroje, jako je strategické 
plánování, zú�tování rozpo�tu, nezávislé 
evaluace atd. 
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Typy opat�ení, program� a intervencí  
 
Mezinárodní diskuse o modernizaci ve�ejné správy je zna�n� rozší�ená. O literaturu  
a zkušenosti projevuje zájem i komunita evaluátor�. P�i práci na této p�íru�ce jsme uvažovali 
všechny hlavní koncepce a �ešení (viz Nashold, 1996; Pollitt a Bouckaert, 2000; Olsen  
a Peters, 1996; Dente, 1995; OECD, 1995; Peters a Savoie, 1998; Peters a Pierre, 2001). 
 
Programy socioekonomického rozvoje EU obsahují jen n�kolik opat�ení s výslovnou vazbou 
na modernizaci ve�ejné správy (nazývaných v n�kterých státech „systémové akce“). 
Podporují vzd�lávání a školení pracovník� ve�ejné správy, jejichž obsah �asto odpovídá 
programu NPM. Na obecn�jší rovin� však SF podporují zlepšování a konsolidaci široké škály 
institucionálních schopností ší�ením evropských procedur a zásad, jako jsou kritéria 
zú�tovatelnosti, výb�rová �ízení, zavedení pozitivní a negativní stimulace (nap�. výkonnostní 
rezervy a automatického zrušení závazku), v�nování pozornosti evalua�ním proces�m  
a partnerským ujednáním. Aby byly instituce schopny vyhov�t na�ízením SF a opera�ní 
logice,  vytvo�ily specifické struktury a kompetence (evalua�ní jednotky, odbory �i kancelá�e 
SF). 
 
V praxi EU navíc nacházíme konkrétní programy zam��ené na rozvoj institucí  
a administrativní reformu, nap�. program Phare, jehož prost�ednictvím v nedávné minulosti 
Evropské spole�enství podporovalo deset st�edo- a východoevropských kandidátských zemí, 
Program Sigma vycházející ze spolupráce mezi OECD a Evropským spole�enstvím na 
podporu zemí v p�echodném období a Tacis, který Evropská komise zahájila v r. 1991  
a který poskytuje granty technické pomoci 13 východoevropským a st�edoasijským zemím. 
 
Vybrali jsme prvky a faktory zd�raz�ované v mnoha akcích zam��ených na zlepšení 
institucionální a administrativní kapacity a n�které z nich uvádíme v následujícím „stromu 
cíl�“. 
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Ráme�ek 5: Specifické cíle a možné akce pro zvyšování institucionální kapacity 
CELKOVÝ CÍL  SPECIFICKÉ CÍLE  P�ÍKLADY AKCÍ 
     
  1. Posilování vedení  Návrh manažerských pozic pro vrcholové 

vedení 
    Podpora pracovník� vrcholového vedení 

    Kritéria pro p�ijímání pracovník�  
     
  2. Kvalita lidských zdroj�   Vzd�lávání a školení 
    Kariérní r�st 
    Zásady odm��ování 
    Odm��ování podle výkonu 
     
Podpora 
institucionální a 
administrativní 
kapacity 

 3. Programy orientované 
na výsledky 

 Vytvo�ení rozpo�tových systém�  
a proces� plánování a kontroly na 
základ� poslání 

    Implementace monitorovacích  
a evalua�ních systém� 

     
  4. Reakce na pot�eby 

ob�an� 
 Pravidelné m��ení spokojenosti 

zákazník� 
    Vypracování Ob�anské charty, zásad 

jednání, standard� jakosti atd.  
     
  5. Zajišt�ní pr�hlednosti a 

zú�tovatelnosti 
 Zpracování a zve�ej�ování zpráv 

obsahujících indikátory výkonu 
    Zpracování a zve�ej�ování dokument� 

sociální ú�etní evidence  
    Rozvinutí monitorovacích systém� v celé 

organizaci 
  6. Zvýšení efektivnosti a 

pružnosti 
 Zadávání práce mimo ú�ad (outsourcing) 

    Umožn�ní konkurence mezi ve�ejnými  
a soukromými výrobními jednotkami 

    Elektronické zakázky 
    Zavedení systém� pro �ízení projekt� 
    Rozvoj restrukturalizace proces� 

v organizaci 
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  7. Zlepšení formulace 

politiky 
 Zavedení evalua�ních procedur  

a metod ex ante 
     
  8. Zlepšení v oblasti ICT  Rozší�ení PC a e-mailu 
    Integrace provozních kancelá�í  

orgán� ve�ejné správy (back office) 
    Rozší�ení kancelá�í pro komplexní 

vy�ízení všech požadavk� klienta 
(one-stop shops) 

    Interaktivní technologie pro platby za 
služby, stahování elektronických 
formulá��, informací atd. 

     
  9. Udržování inovací  Horizontální a sektorové informace 

v zajiš�ování a poskytování služeb 
    Benchmarking  
    Rozvoj inova�ní kultury 
     
  10. Zlepšení vztah� mezi 

orgány ve�ejné správy 
(vertikální integrace) 

 Podpora oficiálních ujednání   

    Zpracování projekt� v partnerství 
s jinými subjekty ve�ejné správy 

    Typ zapojení aktér� 
     
Posilování 
institucionální  
a administrativní 
kapacity 

 11.Zlepšení 
horizontálních partnerství 

 Podpora oficiálních ujednání 

    Zpracování projekt� v partnerství 
s jinými subjekty ve�ejné správy 

     
  12. Zlepšení horizontální 

integrace mezi 
institucionálními 
jednotkami 

 V�tší d�raz na koordinaci služeb, 
integrované plánování atd. 

     
  13. Rozvoj analýzy 

vn�jšího prost�edí 
instituce  

 Rozvoj databází na podporu 
odhalování kritických otázek/ problém� 

    Využití nástroj� pro návrh scéná�� 
    Podpora evaluace ex post  
     
  14. �ízení spor�  Podpora proces� pro dosahování 

konsenzu  
     
  15. Rozvoj p�íležitostí pro 

zlepšování sociálního 
kapitálu 

 Udržování vztah� se zainteresovanými 
subjekty r�znými nástroji založenými 
na zapojení aktér� (strategické 
plánování, konzultace atd.) 

    Zlepšení poradních demokratických 
program� pro participaci ob�an� 

    Rozvoj nezávislé evaluace 
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    Podpora ob�anských sdružení 
Hlavní problémy a otázky evaluace  
 
První otázka, kterou je nutno zpracovat z evalua�ní perspektivy, souvisí s identifikací faktor�, 
jež jsou považovány za vektory modernizace institucí ve�ejné správy. M�žeme  mít jasnou 
p�edstavu o žádoucích efektech (hospodárnosti, pr�hlednosti, v�asnosti výstup�, 
proaktivních strategiích atd.), p�edpoklady pro dosažení t�chto cíl� se však v obecné podob� 
zjiš�ují t�žko, protože jsou závislé na kontextu (faktory podmín�né dobrým výkonem). 
 
Literatura v�novaná NPM a diskuse o problémech výkonu ve�ejné správy obsahují d�ležitá 
doporu�ení a relevantní návrhy lze také vyvodit z teorií místního rozvoje. Abychom se však 
vyhnuli nezamýšleným d�sledk�m, musíme uvažovat dva aspekty: složitou, mnohotvárnou 
povahu faktor� považovaných za �initele modernizace a specifika institucionálních kontext�, 
v jejichž rámci jsou reformy zavád�ny. Modernizace a budování kapacity vyžadují komplexní 
programy a je pravd�podobné, že dojde ke krátkodobým neefektivním výsledk�m, rozpor�m 
a st�et�m jednotlivých intervencí. Nap�íklad zavedení plateb na základ� výkonu vyžaduje 
nastavení monitorovacích systém� založených s nejv�tší pravd�podobností na výpo�etní 
technice. �as pot�ebný pro návrh a zavedení zmín�ných dvou inovací však m�že být r�zný  
a m�že mít na správní systém vliv, který není zrovna optimální. 
 
Totéž platí o vzorcích partnerství: pokud instituce nedokáže �ídit partnerské procesy na 
základ� propracovaných a provázaných strategií, mohou z t�chto p�ístup� snadno zbýt jen 
plané �e�i. Pokyny a rady pro modernizaci jsou obvykle prezentovány, jako by m�ly být 
aplikovány více mén� všude bez zohledn�ní konkrétní organizace, jejích sou�asných 
charakteristik, kultury, technologie a situace na trhu. P�i evalua�ním pr�zkumu je nutno 
v�novat velkou pozornost specifik�m institucí a možnosti výskytu nezamýšlených d�sledk� 
(viz Pollit, 1995). 
 
Evalua�ní otázky by vzhledem k tomuto varování nem�ly vycházet z konkrétního modelu 
instituce ve�ejné správy, ale ze schopnosti této instituce �ídit specifické úkoly implementace 
(v našem p�ípad� realizovat programy SF) v rámci omezení sou�asné administrativní 
struktury nad�ízenosti a pod�ízenosti, know-how, technických zdroj� a produk�ních proces�.  
 
Z provozního hlediska by evaluace m�la být zam��ena na tyto výstupy a díl�í výsledky 
(p�edchozích nebo sou�asných) program�:  
 

� vývoj ve v�cné, finan�ní a procedurální oblasti, 
� pr�hlednost procedur výb�rového �ízení, 
� jakost služeb a produkt�,  
� charakteristiky interakce mezi institucemi a jinými ve�ejnými nebo soukromými 

zainteresovanými subjekty za ú�elem rozboru kapacity výkonu ve�ejné správy.  
 
Ostatní otázky zasluhující pozornost: 
 

� institucionalizace (míra za�len�ní) inovací a jejich rozší�ení v celé organizaci a nejen 
v n�kterých jednotkách,  

� míra narušení tradice a kultury orgánu ve�ejné správy v d�sledku zavedení inovace, 
� náklady na inovaci nejen z ekonomického hlediska ale také se z�etelem k aspekt�m 

jako je etika, rovnost v�etn� rovnosti muž� a žen atd. 
 
Použité a užite�né p�ístupy, metody a techniky  
 
V tomto �lánku chceme poukázat na p�íležitosti k evaluaci v ex ante, interim a ex post fázích 
implementace programu.  
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Pokud jde o evaluaci ex ante, je hlavní otázkou, zda správní orgán odpovídajícím zp�sobem 
využívá jako evalua�ní kritéria p�edchozí situaci a porovnání s obdobnými strukturami. 
Studie zde mají podporovat zpracovatele plán� p�i zavád�ní opat�ení schopných 
maximalizovat p�íležitosti pro dobrou implementaci programu (nap�. zlepšením kvality 
monitorovacího systému na podporu procedur zú�tovatelnosti). P�i zpracování explora�ní  
a deskriptivní analýzy mají velký význam p�ípadové studie a zpracování t�chto studií na 
komparativní bázi podporuje validitu dosažených záv�r�. Užite�nou metodou pro p�ípravu 
scéná�� p�edpokládaného vývoje v dané oblasti politiky je metoda Delphi . Zajímavá je také 
analýza SWOT vycházející z administrativních a sekundárních dat. 
 
Interim evaluace programu má zásadní význam, protože pomáhá identifikovat kritické 
faktory, jimiž je nutno se zabývat p�i provád�ní úprav implementa�ní fáze a zm�n jednání. 
Posouzení hodnotitelnosti je vhodným nástrojem pro zahájení analýzy administrativních 
problém�. Jiné nástroje zahrnují samohodnotící techniky, které se používají na sch�zkách 
tématických skupin, indikátory výkonu, zpracované na základ� monitorovacích systém�  
a administrativních dat, techniky auditu a prov��ování, benchmarkingové aktivity zpracované 
na základ� kvantitativních dat (indikátor� výkonu) a kvalitativních dat. Význam mají také 
pr�zkumy spokojenosti zákazník� sloužící k posouzení jakosti služeb dodávaných externím 
nebo interním klient�m.  
 
V rámci evaluace ex post (a v záv�re�ném období implementace programu) musíme mít na 
mysli p�edevším cíl podpo�it plánování nového cyklu intervencí. V tomto p�ípad� lze hodnotit 
p�ímé a nep�ímé interakce mezi socioekonomickými programy a institucionální/ 
administrativní kapacitu pomocí analýzy krátkodobých a st�edn�dobých výsledk� se 
zvláštním zam��ením na úpravy jednání aktér�. Kone�né výsledky a nep�edpokládané 
d�sledky lze  této oblasti zjistit (jako mnohé jiné) jen se zna�ným �asovým odstupem. 
Analytici v každém p�ípad� tvrdí, že r�znorodá povaha prom�nných charakteristik 
institucionální a administrativní kapacity �asto vylu�ují možnost využít experimentální 
evalua�ní techniky. Velký význam kontextu implementace také �asto znemož�uje provád�ní 
platných generalizací  (viz Powson a Tilley, 1997; Pollit, 1995). 
 
Procesní evaluace, zabývající se kritickými faktory a kauzálními mechanismy, které lze 
spojovat s úsp�šným nebo nedostate�ným výkonem v rámci program�, m�že plnit hlavní 
vysv�tlující funkci, a to s deskriptivním i preskriptivním zam��ením. Studie procesní 
evaluace, v nichž lze aplikovat p�ístup „zdola nahoru“ rozvinutý v rámci pr�zkumu 
implementace, mohou využít širokou škálu technik: p�ípadové studie (pokud možno na 
komparativním základ�), focus groups, odborné posudky atd. Je také z�ejmé, že procesní 
evaluace sledující strategii “finálních výsledk�” m�že podpo�it sílu argumentace pomocí 
hloubkových longitudinálních informací a širšího komparativního záb�ru. Další užite�nou 
technikou jsou pr�zkumy, kde je nutno velmi pe�liv� p�ipravit dotazníky, aby zachytily v�cná, 
praktická zjišt�ní a nep�inesly jen formální vyjád�ení kladných nebo záporných postoj�. 
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Ráme�ek  6 – P�ehled užite�ných metod/technik podle typ� evalua�ních otázek  
Evaluace ex ante (p�edb�žná) 
Otázka: Vztahy mezi cíli a jejich provázanost, charakteristiky návrhu implementace a procedurální standardy 
programu na jedné stran� a d�ív�jší/sou�asný výkon ve�ejné správy institucí na stran� druhé. 
Cíl: Podpo�it aktéry p�i zpracování opera�ních program� a stanovit konkrétní opat�ení, pobídky, omezení. 
Hlavní metody/techniky pro zpracování evalua�ních studií: p�ípadové studie, politika Delphi, SWOT analýza. 
 
Interim (mezidobá) evaluace  
Otázka: Sou�asné reálné výkony p�i implementaci program vzhledem k prognózám, cíle programu, kapacita 
jiných administrací. 
Cíl: Odhalit kritické výsledky a faktory, podpo�it procesy zp�tné vazby. 
Hlavní metody/techniky pro zpracování evalua�ních studií: techniky sebehodnocení, techniky auditu  
a prov��ování, sch�zky tématických skupin, indikátory výkonu, benchmarking, spokojenost zákazník�. 
 
Evaluace ex post (dodate�ná) – krátkodobý výhled 
Otázka: Zjistit kritické faktory spojené s dobrou/špatnou úrovní výsledk� a výstup� programu. 
Cíl: Podpo�it etapu plánování nového cyklu intervencí. 
Hlavní metody/techniky pro zpracování evalua�ních studií: 
Procesní evaluace (založená na zpracování p�ípadových studií a p�ístupu zdola), pr�zkumy. 
 
Evaluace ex post (dodate�ná) – dlouhodobý výhled 
Otázka: Zjistit kritické faktory spojené s dobrou/špatnou úrovní dlouhodobých dopad� programu; odhalit 
nep�edpokládané d�sledky. 
Cíl: Poskytnout informace a know-how širší vrstv� odborník� a pracovník� z praxe. 
Hlavní metody/techniky pro zpracování evalua�ních studií: 
Procesní evaluace vycházející z kontinuálních longitudinálních dat a zpracování srovnávacích studií; pr�zkumy. 
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Ráme�ek 7 – Procesní evaluace vycházející z pr�zkumu implementace 
Teoretický a analytický problém pr�zkumu implementace m�žeme shrnout takto: Výkon politiky nebo 
programu není nutno vysv�tlovat jen na základ� analýzy charakteristik vlastního programu (p�edpoklad, který 
váže intervenci na p�edpokládané výsledky) - relevantní je „reálný“ proces implementace. 
Všeobecný rámec používaný pro zpracování tohoto typu analýzy pomáhá identifikovat jednotlivé prvky 
procesu a vazby mezi nimi a zorganizovat diagnostické a preskriptivní dotazníkové šet�ení. „Ak�ní pole“ je 
koncep�ní jednotka, kterou lze využít pro analýzu, prognózu nebo zd�vodn�ní chování v implementa�ních 
procesech. Ak�ní pole zahrnují ak�ní situaci a aktéry v této situaci.  Prvním krokem p�i analyzování ak�ní 
situace je definice problému: akté�i mohou problém definovat r�zným zp�sobem v r�zných �asových bodech 
implementa�ního procesu a analytik musí interpretovat úst�ední problém v rekonstruovaném procesu. Druhým 
krokem je identifikace soubor� prom�nných. Jsou to: 1. akté�i ú�astnící se procesu; 2. pozice; 3. výsledky;  
4. vazby akce-výsledek; 5. kontroly provád�né ú�astníky; 6. informace a know-how; 7. náklady a p�ínosy 
jednotlivých výsledk�. Aktéry lze charakterizovat pomocí jejich vlastních cíl�, zdroj�, rolí. Cíle aktér� z v�tší 
�ásti ur�ují roli, kterou aktér v procesu hraje. Charakteristiky aktér� se b�hem procesu m�ní a mohou tak 
ovliv�ovat jeho výsledek . T�etí hlavní složka analýzy je zam��ena na vzájemné p�sobení mezi aktéry 
zapojenými do procesu. Evaluátor musí p�i analýze vzájemného p�sobení v�novat pozornost povaze a také 
struktu�e interakcí. V této souvislosti nesmíme zapomínat, že se akté�i mohou zapojit také do jiných proces�, 
a to bu� zárove� nebo p�ed procesem, jimž se zabýváme.  
Pr�zkum se �ídí všeobecnými pokyny pro analýzu p�ípadové studie (s využitím komparativní metody). 
Rekonstrukce implementa�ního procesu se skládá ze t�í hlavních fází, které je nutno zpracovat jednu po 
druhé: jednotlivé fáze jsou samostatné a využívají jiné zdroje a jiné techniky. Dokon�ení p�edchozí fáze je 
nezbytným p�edpokladem pro zpracování fáze následující, což jasn� vyplyne z jejich popisu. Jde o: 
- stanovení �asového rámce/posloupnosti rozhodovacího procesu; 
- analýza zú�astn�ných aktér�; 
- analýza vzorc� vzájemného p�sobení (interakce) a stanovení faktor� úsp�šnosti. 
 
Viz: Dente, Fareri, Ligteringen, 1998; Ostrom, 1999. 

 
Hlavní metody a techniky 
 
Klí�ové metody a techniky ex ante (p�edb�žné) fáze tohoto tématu zahrnují postupy 
podporující plánování. Pat�í sem nap�. p�ípadové studie, techniky Delphi a SWOT analýza. 
V interim (mezidobé) fázi se uplatní posouzení hodnotitelnosti, sebehodnocení, tématické 
skupiny a evaluace na základ� monitorovacích a administrativních dat, techniky auditu, 
prov��ování a benchmarkingu. Relevantní jsou také pr�zkumy spokojenosti zákazník�. Ve 
fázi ex post (dodate�né) jsou užite�né studie pro evaluaci proces� s pohledem „zdola 
nahoru“: k technikám by mohly pat�it p�ípadové studie, focus groups  
a odborné posudky.  
 
P�íklady indikátor�: Popis, m��ení a zdroje dat 
 
Téma: Budování vedení 
Indikátor: Vytvo�ení pozice výkonného �editele  
Definice: Role výkonného �editele posiluje �ízení 
 
Téma: Kvalita lidských zdroj� 
Indikátor: Procento zam�stnanc� s postgraduálním vzd�láním 
Definice: Více subjekt� s postgraduálním vzd�láním m�že posílit orientaci na inova�ní 
kulturu 
 
 
Téma: Jakost lidských zdroj� 
Indikátor: Po�et dn� školení na zam�stnance a rok v kurzech zam��ených na modernizaci 
ve�ejné správy 
Definice: Kurzy zlepšují rozsah dovedností a kompetencí zam�stnanc� 
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Téma: Programy orientované na výsledky 
Indikátor: Po�et projekt� monitorovaných na základ� specifických indikátor� pro postup 
realizace a aktualizaci dat 
Definice: Stav mechanismu zp�tné vazby 
 
Téma: Reakce na pot�eby ob�an� 
Indikátor: Po�et program� systematicky zkoumajících spokojenost cílové populace 
Definice:  P�ítomnost pracovník� v�nujících se systematicky pr�zkumu spokojenosti 
zákazník� 
 
Téma: Zvýšení efektivnosti 
Indikátor: Výdaje vynaložené prost�ednictvím elektronických zakázek jako procento 
celkových prost�edk� vynaložených na zakázky 
Definice: Sledování inovací a úspor 
 
Téma: Zvýšení efektivnosti 
Indikátor: Pr�m�rná délka výb�rového �ízení 
Definice: Kapacita pro �ízení proces� vstup-výstup 
 
Téma: Zlepšení v oblasti ICT 
Indikátor: Po�et zam�stnanc� s e-mailem 
Definice: Rozší�ení p�íležitostí k využívání ICT (pokrytí) 
 
Téma: Zlepšení v oblasti ICT 
Indikátor: Po�et transakcí prost�ednictvím elektronické sít� (nap�. podle plateb za služby) 
Definice: Rozší�ení p�íležitostí k využívání ICT (pokrytí) 
 
Téma: Vertikální a horizontální integrace 
Indikátor: Složitost sít�  
Definice: Typ aktér� (politici, ú�edníci, odborníci, ekonomické zájmy, sociální zájmy/ nevládní 
neziskové organizace) a jejich územní úrove� (místní, regionální, národní, nadnárodní) 
zapojených do partnerských ujednání 
 
Téma: Vertikální a horizontální integrace 
Indikátor: Míra zapojení do partnerských projekt� 
Definice: Intenzita vzájemného p�sobení mezi institucionálními a sociálními aktéry 
(p�íležitostné vztahy, konzulta�ní vazby, konsenzus o p�edpokládaných výsledcích) 
 
Téma: Horizontální integrace mezi organizacemi 
Indikátor: Po�et projekt� �ízených pr��ezovými týmy 
Definice: Rozší�ení p�íležitostí k interní integraci 
 
Téma: �ízení spor� 
Indikátor: Charakteristika zástupce zapojených organizací 
Definice: Relevance hlavního zástupce organizace 
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Osv�d�ená praxe 
 
Evaluace jakosti: 
Eipa, Common Assessment Framework (viz: www.eipa.nl). 
 
Indikátory výkonu: 
Italské Ministerstvo ve�ejné správy (Dipartimento della funzione pubblica), Strumenti per la 
pianificazione strategica del cambiamento, 2003 (viz: www.funzionepubblica.it/  
a www.cantieripa.it). 
 
Benchmarking: 
Audit Komise, www.audit-commission.gov.uk 
Vybraná a anotovaná bibliografie s uvedením webových stránek 
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Klí�ová slova 
 
Administrative modernisation (modernizace ve�ejné správy) 
Decentralization (decentralizace) 
Deconcentration (dekoncentrace) 
Effective implementation (ú�inná implementace) 
Governance (výkon ve�ejné správy) 
Implementation research (pr�zkum implementace) 
Institutional capacity (institucionální kapacita)  
Intergovernmental relations (vztahy mezi orgány ve�ejné správy) 
Local Development (místní rozvoj) 
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A04 - ROVNOST MUŽ� A ŽEN 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis tématu 
 
V kontextu politik socioekonomického rozvoje na evropské úrovni se vyskytují r�zné oblasti 
diskriminace nebo nerovnosti, týkající se nap�. muž� a žen, osob se zdravotním postižením, 
nebo menšin v�etn� etnických menšin a uprchlík�.  Téma rovných p�íležitostí však bývá 
v posledních letech zam��eno p�edevším na relativní postavení muž� a žen. Evropská Rada p�i 
n�kolika p�íležitostech vyhlásila, že prosazování zásady rovnosti muž� a žen je, spolu s bojem 
s nezam�stnaností, zásadním úkolem, s nímž se musí �lenské státy EU vypo�ádat. V rámci 
strukturálních fond� nabylo téma rovných p�íležitostí zna�ného významu. Rovnost muž� a žen je 
základním demokratickým principem zakotveným ve Smlouv� již od r. 1957. Amsterodamská 
smlouva posílila ustanovení týkající se genderové rovnosti: EU se zavazuje k eliminaci 
nerovnosti a prosazování rovnosti muž� a žen ve všech �innostech.  
 
Vazby mezi rovností muž� a žen a socioekonomickým rozvojem  
Zohled�ování dimenze rovnosti muž� a žen ve všech aktivitách zd�raz�uje, že genderová 
rovnost není jen otázkou menších socioekonomických nerovností. Prosazování rovných 
p�íležitostí v této oblasti je d�ležité pro sv�j potenciál p�isp�t k socioekonomickému rozvoji 
obecn� a zejména k regionálnímu rozvoji. 
 
Když posuzujeme výkon zemí a region�, zjistíme, že existuje jasná a silná pozitivní vazba mezi 
ekonomickým r�stem a rovností muž� a žen  na trhu práce.  
Tato kauzální závislost vychází z ekonomického r�stu a sm��uje k rovnosti muž� a žen: lepší 
ekonomický rozvoj obvykle znamená lepší vzd�lání, demokracii a v�tší rovnost obou pohlaví.  
Existuje však také pozitivní vazba vedoucí od vyšší genderové rovnosti k ekonomickému r�stu: 
vyšší zapojení žen na trhu práce pomáhá zvyšovat hrubý domácí produkt, protože je do 
výrobního systému zapojeno více lidských zdroj�. Zapojení žen na trhu práce a tvorby politiky 
také p�ispívá ke zvyšování kvality života.  
 
P�ítomnost žen na (místních) trzích práce a jejich zapojení do tvorby politiky podporují 
argumenty týkající se efektivnosti a také spravedlnosti. Diskriminace a segregace s sebou nesou 
neefektivnost. Pokud bude ekonomická role osob stanovena podle pohlaví a nikoli podle jejich 
zásluh nebo schopností a pokud budou p�etrvávat rozdíly v odm��ování muž� a žen za stejné 
výkony, budou dovednosti jedné skupiny (žen) využívány nedostate�n�. Politiky zam��ené na 
omezení nerovnosti muž� a žen a na odstra�ování genderových rozdíl� ve spole�nosti  
a ekonomice mohou také pomoci rozvíjet pracovní síly s více kvalifikacemi a zlepšovat 
fungování organiza�ních struktur. Vyšší a rovn�jší zapojení žen do ekonomiky m�že zlepšit 
podmínky v rodinách, pokud se spole�ný zájem rodi�� a d�tí odrazí v politikách na podporu 
sla�ování profesního a rodinného života muž� i žen. Zjednodušen� �e�eno, �ím v�tší procento 
pracovních sil je zapojeno do ekonomické aktivity a má kvalitní zam�stnání, tím lépe pro 
ekonomiku a spole�nost. P�ínosy pro (místní) ekonomiku vyplývající z eliminace genderové 
nerovnosti vyplývají z lepšího a efektivn�jšího využití zdroj�, které m�že podpo�it 
konkurenceschopnost (místní) ekonomiky.  
 
P�ístupy k rovnosti muž� a žen  
Rovnost muž� a žen je jev, který má  �asové a prostorové závislosti, a pohledy na toto téma 
zaznamenaly zna�ný vývoj (viz ráme�ek 1).  
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Ráme�ek 1: Pohledy na rovnost 
M�žeme rozlišit alespo� t�i historické vlny p�ístup� k rovnosti pohlaví. Jde o „p�ístup rovného zacházení“, který je 
zam��en na lidská práva žen a také muž�. „p�ístup z hlediska rovnosti žen“ zd�raz�uje posílení žen a p�idanou 
hodnotu, kterou mohou ženy p�inášet. „Genderový p�ístup“ vychází ze vztahu mezi muži a ženami a jeho 
zakotvení ve strukturách, které je patrné nap�. ve vertikální a horizontální segregaci trhu práce. Strategie 
genderového pohledu zavádí mainstreaming rovnosti pohlaví, zahájený oficiáln� na Konferenci OSN v�nované 
ženám v Pekingu v r. 1995.   
 

 
 
 
Legenda: Rovnost: P�ístup rovného zacházení (lidská práva); p�ístup z hlediska rovnosti žen (posilování); 
genderový p�ístup (mainstreaming) 
Zdroj: Horelli, L. Booth, C., Gilroy, R. (1998/2000) The EuroFEM Toolkit for Mobilising women into Local and 
Regional Development (Sborník  nástroj� EuroFEM pro mobilizaci žen v rámci místního a regionálního rozvoje), 
upravené vydání. Helsinky: Technická universita v Helsinkách; Rees, T. (1998) Mainstreaming Equality in the 
European Union (Za�azení rovnosti mezi nosné programy Evropské unie). London: Routledge 

 
K hlavním otázkám, jimž je v oblasti rovných p�íležitostí v�nována zvláštní pozornost, pat�í:  
 

� Ú�ast na trhu práce: ve všech �lenských státech je nižší míra aktivity žen než muž�. 
� Rozdílné odm��ování: ve všech zemích je výrazný rozdíl mezi mzdou muž� a žen. 
� Nezam�stnanost: ženy ve všech v�kových kategoriích jsou obvykle postiženy v�tší 

mírou nezam�stnanosti (zejména dlouhodobé). 
 
Krom� toho existují jiné významné projevy nerovnosti na trhu práce, nap�. segregace 
v jednotlivých sektorech a zam�stnáních, nižší platy v sektorech, v nichž p�evládají ženy  
a potíže, které mají ženy p�i kariérním r�stu s p�ekonáním tzv. “sklen�ného stropu”. Existují také 
jiné zásadní projevy nerovnosti muž� a žen, ovliv�ující postavení žen na trhu práce, nap�. 
p�ítomnost žen v politické, ve�ejnoprávní nebo akademické a výzkumné oblasti (tj. zapojení žen 
do všech úrovní rozhodování a pravomocí).  
 
Vzhledem k tomu, že postavení žen na trhu práce ovliv�uje široká škála prom�nných 
zahrnujících nap�. ekonomické struktury, politickou pozitivní a negativní stimulací, praktiky p�i 
stanovení odm�n, systémy a postupy sociální reprodukce, je pro omezení genderové nerovnosti 
nutno uvažovat mnohostranný p�ístup, protože všechny politiky budou pravd�podobn� mít na 
rovné p�íležitosti muž� a žen dopad.   
 
Znamená to, že by rovnost muž� a žen m�la být zakotvena ve všech aspektech politického 
procesu strukturálních fond� jako horizontální politika (‘genderový mainstreaming’). Proto je 
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d�ležité rovné p�íležitosti systematicky za�le�ovat do všech fází a úrovní rozvoje a operací 
strukturálních fond�. 
 
Z genderového mainstreamingu vyplývají n�které d�ležité d�sledky pro tvorbu politiky: 
 

� Znamená to, že rovné p�íležitosti muž� a žen již nelze zajistit jen genderovou politikou, 
ale vyžadují holistický p�ístup, který cíle rovnosti za�azuje do všech tradi�ních oblastí 
politiky. Znamená to horizontální integraci do všech oblastí politiky a vertikální integraci 
na všech úrovních politické hierarchie. 

� Tento p�ístup p�edpokládá, že pro dosažení rovnosti je nezbytné transformovat  
a inovovat proces tvorby politiky a institucionální nebo rozhodovací vazby. To se týká 
také procesu politického rozhodování a implementace politiky, protože rovný p�ístup 
bude za�len�n  do všech etap politického cyklu.  

 
P�ijetí p�ístupu založeného na mainstreamingu dopl�uje samostatné politiky pro rovné 
p�íležitosti. To znamená, že je sice d�ležité aktivn� uvažovat otázky rovnosti ve fázi plánování  
a prov��ovat potenciální dopady politik na situaci muž� a žen, ale p�esto je stále nezbytné 
p�ipravovat specifické pozitivní akce zam��ené na nedostate�n� zastoupené pohlaví. Vzhledem 
ke složitosti zavedení mainstreamingu je také d�ležité realizovat pozitivní akce na zlepšování 
nástroj� a model� pro zohled�ování rovnosti muž� a žen p�i tvorb� politiky. Z tohoto d�vodu je 
nutno paraleln� uplat�ovat mainstreaming i pozitivní akce, kde by pozitivní akce byly díl�ím 
souborem horizontálních aktivit. Jinými slovy, p�ímé a nep�ímé politiky nejsou alternativní, ale je 
nutno je zpracovávat se z�etelem k synergickým efekt�m.  
 

Ráme�ek 2:  Genderový mainstreaming 
Podle Rady Evropy  "genderový mainstreaming je (re)organizace, zlepšování, rozvoj a evaluace politických proces� 
tak, aby hledisko rovnosti pohlaví bylo zapracováno do všech politik, všech jejich úrovní a fází aktéry, kte�í se b�žn� 
v�nují tvorb� politiky", a to se z�etelem k zajišt�ní rovnosti muž� a žen. Mainstreaming je tedy strategie vyzývající 
b�žné aktéry (pracovníky ve�ejné správy, ú�edníky, zvolené zástupce), aby si nasadili „genderové brýle“  
a prosazovali ve své každodenní praxi snahy podporující rovnost.  Postmoderní spole�nost ani instituce nemohou 
bez plné participace muž� a žen dob�e fungovat a nebudou produktivní ani konkurenceschopné.  
Na�ízení Rady 1260/1999 z 21. �ervna 1999 obsahující všeobecná ustanovení strukturálních fond� (2000-2006) 
zavádí genderový mainstreaming jako závazný požadavek. Stejná ustanovení byla zapracována do na�ízení 
jednotlivých fond�, zejména Evropského sociálního fondu (ESF), zam��eného p�edevším na „lidi“, a do nové 
Iniciativy Spole�enství EQUAL, kde k hlavním zásadám pat�í vytvo�ení nových forem organizace práce pro 
sla�ování profesního a rodinného života, zmenšení genderových rozdíl�  a podpora odstran�ní segregace  
v zam�stnání).  
Nedílnou sou�ástí mainstreamingu je uplat�ování pozitivních akcí, tj. speciální podpory zam��ená podle situace bu� 
na ženy nebo na muže. 

 
Typy opat�ení, program� a intervencí 
 
P�estože genderový mainstreaming je dnes ve strukturálních fondech závazný, jeho aplikace se 
v jednotlivých �lenských státech a strukturálních fondech zna�n� liší. Strategie zvolené pro 
podporu rovných p�íležitostí totiž do zna�né míry závisí na národním i na regionálním kontextu. 
V n�kterých zemích jsou nap�íklad rovné p�íležitosti uvád�ny jen jako všeobecný cíl, aniž by byl 
specifikován zp�sob jejich zajišt�ní. V jiných zemích jsou rovné p�íležitosti uvažovány v kontextu 
specifických opat�ení a akcí a genderový mainstreaming z�stává jen na teoretické rovin�. 
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Vzhledem k tomu, že  mainstreaming rovnosti pohlaví je p�ístup prosazující rovnost muž� a žen 
za�len�ním tohoto hlediska do všech politik, etap a na všechny politické úrovn�, na opera�ní 
úrovni to znamená, že by ho m�ly zahrnovat všechny programy, opat�ení a intervence.  
 
Pot�eba rozlišovat politiky rovných p�íležitostí a mainstreaming této zásady do jiných politik má 
proto strategický význam a zd�raz�uje pot�ebu nového pohledu na zp�sob, jak spole�nost  
a instituce na základ� hodnot a praktických postup� prosazují a rozvíjejí rovnost. Bez tohoto 
pohledu by byla pravd�podobn� posilována nerovnost. Z p�edchozích evaluací politik rovných 
p�íležitostí vyplývá, že b�žný p�ístup ke zvyšování rovných p�íležitostí v postupných krocích 
zam��ený jen na ženy není úpln� úsp�šný, pokud není koordinován s akcemi ve všech 
ostatních oblastech politiky zam��ených na ženy i na muže, v�etn� mainstreamingu.  
 
Rovné p�íležitosti mají zásadní význam pro ty programy, opat�ení a intervence, které jsou 
zam��eny p�edevším na lidi (nap�. ESF, Cíl 3). Ve všech t�chto programech financovaných 
z jiných fond� (ERDF, FIFG, EAGGF) má navíc zásadní význam poznání, že ženy a muži 
nemají stejné zdroje, pot�eby a preference a že �ada struktur, systém� a politik není genderov� 
neutrální ale považuje za normu hledisko muž�. Když zpracovatelé politik zohlední r�zné 
pot�eby a situace, mohou zajistit lepší zam��ení politik, jejich efektivn�jší implementaci a vyšší 
kvalitu. Na základ� p�edchozích zkušeností strukturálních fond� uvádíme p�íklady intervencí, 
které mohou být za ú�elem prosazování rovných p�íležitostí programy strukturálních fond� 
podporovány:  
 

� Objevují se politiky zam��ené na sla�ování profesního a rodinného života. Mají z�ejm� 
velký význam p�i rozhodování žen o vstupu na trh práce a pro zlepšování pracovních 
podmínek žen, lepších výsledk� však dosahují dohromady s politikami upravujícími 
vzorce organizace práce a pracovních hodin, fiskálními politikami a politikami v oblasti 
vzd�lávání/školení.  

� Systémy pro stanovení mezd a kolektivní vyjednávání (p�estože tyto typy akcí obvykle 
otázky rovných p�íležitostí p�íliš nezd�raz�ují);  

� Programy zahrnující muže i ženy. Bylo zjišt�no, že programy jsou úsp�šné, když nejsou 
zam��eny výhradn� na ženy. Nap�. politiky organizace pracovního volna (rodinných 
dovolených) zam��ené jen na ženy mohou mít negativní dopad na jejich zam�stnanost, 
protože zam�stnavatel vnímá ženu jako nákladn�jšího pracovníka. Tento problém lze 
�ešit tím, že politiky rodinných dovolených zam��íme nejen na ženy, ale i na muže.  

� Realizace komunika�ní kampan� o pozitivní roli žen v podnicích, podpora zm�n v t�chto 
organizacích, nap�. úprava pracovní doby, a zajiš�ování pé�e o pot�ebné �leny rodiny.  

 
Genderový mainstreaming s sebou také nese budování kapacity všech zainteresovaných 
politických subjekt�, identifikaci pot�eb, p�izp�sobení nástroj� pro �ízení program� a mobilizaci 
politické podpory a zdroj�. Zárove� zajiš�uje silnou vazbu mezi výchozími podmínkami, vstupy  
a intervencemi, interven�ními procesy, výstupy a výsledky i dlouhodob�jšími dopady.  
Uvádíme p�íklady rovných p�íležitostí v r�zných fázích cyklu politiky:  
 

� Rozhodování o politice a její návrh. Zapojení zástupky� žen/organizací zam��ených na 
rovnost do (místních) partnerství, podpora sb�ru dat a indikátor� v �len�ní na muže  
a ženy, implementace procedur pro prognózy dopad� na muže a ženy. P�íklad uvádíme 
v ráme�ku 3. 

� Implementace politiky. Vytvo�ení paritních koordina�ních kancelá�í ve správních ú�adech, 
návrh monitorovacích systém� a indikátor�, školení a rozvoj  kapacity v orgánech 
ve�ejné správy, dostate�né zdroje, zapojení paritních pracoviš� do všech fází 
programování od zpracování projekt� p�es jejich výb�r až po implementaci.  
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� Monitorování a evaluace politiky. Ší�ení metodik a dovedností pro zohled�ování 
genderových otázek p�i evaluaci. 

 
Existuje �ada p�ekážek bránících úsp�šnému mainstreamingu rovnosti p�íležitostí do všech 
aspekt� program� strukturálních fond�. Jednou z hlavních p�ekážek je nedostatek porozum�ní  
a pov�domí o významu rovných p�íležitostí v partnerských organizacích. �asto se setkáváme 
s mylným p�esv�d�ením, že je t�eba klást d�raz na soulad s legislativou, p�estože ne všechny 
partnerské organizace jsou si v�domy své zákonné odpov�dnosti a ne vždy pln� chápou 
význam nové legislativy. To vedlo k „legislativnímu“ p�ístupu s d�razem na interní politiky 
rovných p�íležitostí na úkor holistického p�ístupu, který by se zabýval praxí, nap�. tím, jaké 
p�ekážky brání konkrétním skupinám v p�ístupu ke školení a poradenství a dosažení pozitivních 
výsledk� na konci podpory. 
 
V�tšina zainteresovaných osob má o n�kterých t�chto otázkách ur�ité pov�domí, mnozí však 
mohou mít zúžený pohled. Dokonce i ti, kdo jsou informováni o relevantních otázkách, 
nedostate�n� chápou, do jaké míry nedostatek rovnosti p�ístupu ovliv�uje životy mnoha lidí. 
�asto jsme sv�dky negativního a mechanického p�ístupu k rovným p�íležitostem; bývá 
považován jen za p�ekážku, kterou musí žadatelé zdolat, aby získali p�ístup k financování. 
Tento názor zna�n� škodí plné integraci rovných p�íležitostí do návrhu a realizace projekt�. Aby 
se rovné p�íležitosti skute�n� staly sou�ástí nosných program�, všichni, kdo se v�nují 
implementaci a �ízení program� strukturálních fond�, by je m�li každodenn� prosazovat.  
 

Ráme�ek 3: P�íklad integrace otázek rovných p�íležitostí do zpracování program� v institucích: pracovní 
skupina Západního Skotska 

V oblasti Cíle 2 Západního Skotska vytvo�ilo partnerství Strathclyde European Partnership (SEP) pracovní skupinu 
na podporu programovacího týmu a manažer� programu v p�ípravné a implementa�ní fázi. Pracovní skupin 
zahrnuje partnery s praxí v rovných p�íležitostech, jako je Komise pro rovné p�íležitosti, a partnery se znalostí 
hlavních otázek ekonomického rozvoje, nap�. rozvoje podnikání, dopravy a školení. Pracovní skupina provedla �adu 
�inností, nap�. zpracování informa�ních zdroj�, organizace informa�ního seminá�e, zpracování ak�ního plánu, 
posouzení pokyn� a zkušeností jiných organizací, realizace procesu strategického posouzení programu z hlediska 
rovných p�íležitostí ve všech jeho fázích.  
Z�etel k rovným p�íležitostem je stálou složkou zpracování programu; pracovní skupina pro rovné p�íležitosti 
zajiš�uje zdroje a podporu celého procesu. Oficiální strategické posouzení rovných p�íležitostí prob�hlo ve t�ech 
hlavních etapách: 

� První fáze p�edcházela p�íprav� priorit a opat�ení a byly v ní zmapovány široké otázky rovných p�íležitostí  
v r�zných ekonomických tématech (infrastruktura, podnikání, vzd�lávání a integrace). 

� Ve druhé fázi bylo provedeno podrobn�jší posouzení rozsahu priorit a opat�ení. Byly zde formulovány 
návrhy a byly zapracovány do programu. 

� Ve t�etí fázi posouzení byly identifikovány hlavní interakce; byly za�azeny pozitivní akce pro rovné 
p�íležitosti podle popisu a rozsahu opat�ení. 

 
 
Hlavní evalua�ní témata a otázky 
 
P�i evaluaci vlivu strukturálních fond� na rovné p�íležitosti je nutno rozlišovat celkové  
a specifické cíle rovných p�íležitostí. Analýza rovných p�íležitostí jako plošného cíle nemusí být 
v celkovém kontextu vždy sch�dná. Proto doporu�ujeme dopady rozd�lit do provázaných díl�ích 
soubor�.  
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Ráme�ek 4 obsahuje analytickou tabulku, v níž jsou seskupeny �ty�i typy možných efekt� 
v kontextu strukturálních fond�. Je to: 
 

� zlepšování životních podmínek, aby lépe vyhovovaly pot�ebám žen, 
� snazší p�ístup žen na trh práce, 
� zlepšování situace žen v práci, 
� podpora zapojení žen do tvorby socioekonomických aktivit.  

 
Akce jako je podpora dalšího nebo celoživotního vzd�lávání, odborné školení, poradenství  
a orientace na trhu práce m�že zvýšit zam�stnatelnost jednotlivc�. Zavedení pružn�jších 
pracovních hodin pro ženy pe�ující o d�ti nebo seniory v rodin�, plánování dovolených na dobu 
školních prázdnin, snížení fyzické zát�že v zam�stnání, to vše m�že p�isp�t k p�izp�sobení 
nápln� práce pot�ebám žen. Díky t�mto akcím lze zlepšovat p�ístup žen na trh práce. Tyto akce 
jsou navíc provázány s r�znými st�edn�dobými cíli. Pokud se životní podmínky žen (obvykle 
podporované ze všech strukturálních fond� a nejen z ESF) zlepší tak, aby bylo možno 
p�im��en�ji uspokojovat pot�eby, bylo by možno snáze zajistit zbývající t�i typy efekt�. Zlepšení 
v situaci žen v jejich zam�stnání m�že zlepšit podmínky p�ístupu na trh práce apod.  
 
P�i evaluaci efekt� rovných p�íležitostí je také d�ležité zvážit, zda intervence (bez ohledu na 
jejich ú�innost a úsp�šnost) nep�ispívají k reprodukci sou�asných diskrimina�ních vzorc�, takže 
vlastn� mají nep�íznivé dopady. Je velmi d�ležité, aby evaluátor analyzoval nadm�rné nebo 
nedostate�né zastoupení žen v konkrétních intervencích a aby jeho zjišt�ní byla zasazena do 
kontextu. Ženy mohou nap�íklad být nadm�rn� zastoupeny v opat�eních, která p�ímo nebo 
okamžit� nevedou k zam�stnanosti, nap�. vzd�lávací opat�ení v porovnání s u��ovskými 
programy nebo programy na podporou nezam�stnaných.  
 
Nutnost doplnit zjišt�ní socioekonomickým kontextem m�žeme ilustrovat  p�íkladem práce na 
�áste�ný úvazek, kterou lze považovat za pozitivní nebo negativní nap�íklad podle toho, zda si 
ženy práci na �áste�ný úvazek vybraly nebo k ní byly donuceny, a s p�ihlédnutím k �asto mén� 
p�íznivým pracovním podmínkám, pokud jde o bezpe�nost práce i mzdu.  
 
Když jsou programy zam��eny na sektory, v nichž tradi�n� p�evládají muži, mohl by se evaluátor 
krom� stanovení, do jaké míry byly do opat�ení zapojeny ženy a na jakých typech opat�ení  
a výsledcích se podílely, pokusit  identifikovat podmínky a nezbytné zm�ny pot�ebné pro zvýšení 
genderové rovnováhy v tomto sektoru v budoucnosti. 
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Ráme�ek 4: P�íklad tématického stromu cíl� pro prioritu rovných p�íležitostí: 

 
Celkové cíle                       P�íklady specifických cíl� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvo�ení systému schopného sledovat programování a implementaci z hlediska rovnosti muž� 
a žen vyžaduje integrovaný p�ístup uvažující jednotlivé fáze cyklu politiky.  
 
Všechny ve�ejné politiky prosazované pomocí program� Spole�enství se pohybují v kruhu, který 
lze rozd�lit do fází identifikovaných jako momenty kritického dopadu ve vztahu k pot�ebám muž� 
a žen. Když navíc zvolíme postup zdola nahoru (tj. vracíme se od analýzy výsledk� zp�t  
k po�áte�nímu plánování politiky), budeme moci sledovat hluboké interakce mezi fázemi 
politického procesu a aktivitami evalua�ního procesu. Tato interakce je užite�ná pro ov��ení, do 
jaké míry výsledky splnily cíle stanovené v plánovací fázi a zd�raz�uje eventuální kritické nebo 
pozitivní aspekty politického procesu.  
 
Evaluace m�že v tomto smyslu p�isp�t k op�tovnému zahájení p�vodní politiky upravené  
s ohledem na specifické rysy místního kontextu a místního implementa�ního procesu za ú�elem 
maximalizace efektivnosti a ú�innosti pro ženy i muže.  
 
Jednotlivé fáze cyklu lze hodnotit nezávisle – v dalším odstavci se dozvíme, že na každou fázi 
lze aplikovat jiné evalua�ní procedury, nástroje a specifikace pro identifikaci kritických oblastí 
(zejména ve vztahu k r�zným cílovým skupinám muž� a žen) a/nebo zlepšení mezních hodnot 
za ú�elem udržení konstantní úrovn� vzd�lání. P�i celkové evaluaci politiky je nutno uvažovat 
ur�itý po�et fází (minimální soubor), které je v každém p�ípad� nutno vyhodnotit, protože to 
nepochybn� jsou momenty kritického dopadu. Existují však jiné fáze, které m�žeme hodnotit jen 
na základ� poptávky zadavatel� evalua�ní studie nebo vzhledem ke konkrétním kritickým 
oblastem ovliv�ujícím p�ímo kontext p�íslušné situace. Evaluace t�chto dopl�kových fází slouží 
ke zvýšení informovanosti pracovník� administrace a umož�uje jim nejen provést posouzení 
jednotlivých krok� cyklu politiky, ale také podrobn�jší a úpln�jší celkovou evaluaci p�íslušné 
politiky. Protože zajiš�ování rovných p�íležitostí �asto naráží na nedostate�nou znalost 
speciálních postup� a metodik a na nedostate�né uznání jejich významu pro spole�nost, má pro 
genderový mainstreaming a zvyšování rovnosti muž� a žen zásadní význam pr�b�žné 
vzd�lávání. 

Vyrovnaný rozvoj 
muž� a žen 

Životní podmínky vyhovující 
pot�ebám žen 

Lepší p�ístup ke komunitním službám 
Lepší p�ístup ke specializované 
léka�ské pé�i 
P�izp�sobení dopravních systém� 

P�ístup žen na trh práce 

Situace žen v práci 

Zapojení žen do tvorby 
socioekonomických 
aktivit 

Obnovení zam�stnatelnosti 
P�izp�sobení dostupných prac. míst 
Zvyšování dovedností 

Omezování profesní segregace 
Omezování plošné segregace 
Zlepšování pracovních podmínek 

Podpora zakládání podnik� ženami, 
podpora nezávislých aktivit žen 
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Evaluace dopadu program� strukturálních fond� na rovnost muž� a žen v této souvislosti 
znamená:  
 
• P�ístup k jednotlivým politikám zapojeným do programu jako k cyklu složenému 

z jednotlivých fází, které jsou nezávislé ale zárove� t�sn� vzájemn� provázané s jinými 
fázemi v procesu a z hlediska rovnosti muž� a žen se vzájemn� ovliv�ují,  

• Zjišt�ní relevance programu pro rovnost muž� a žen na základ� zvážení jednotlivých fází 
politického procesu ve specifickém místním kontextu a zajišt�ní integrace priority rovných 
p�íležitostí do všech fází evaluace programu.  

 
Je nutno analyzovat a vyhodnotit implementa�ní fázi (nejd�ležit�jší stupe� mezi identifikovanými 
autory politiky a kone�nými výsledky), a to se z�etelem k r�zným intervenujícím aktér�m, jejich 
interaktivním mechanism�m  a p�edpokládaným „zisk�m“. Zvážení cíl� rovnosti v programu se 
týká nejen zapojených aktér�, ale i proces�, které by se mohly zm�nit, a navrhovaných  
a realizovaných akcí (služeb a �inností). Tento p�ístup se neomezuje na lineární a automatickou 
vazbu mezi vstupy a výstupy, ale snaží se spíše zjistit, jak jsou produkovány služby nebo 
�innosti, z nichž se skládají výstupy nebo prvky ur�ující výsledky politiky nebo programu. Proto 
je d�ležité vyhodnotit všechno, co prob�hne mezi naplánováním politiky a vyprodukováním 
výsledk�.  
 
Proces implementace p�ináší p�íležitosti pro genderový mainstreaming podle toho, jakým 
zp�sobem se provádí, kdo jsou akté�i a jak jsou do procesu zapojeni. Pokud nap�íklad ženská 
organizace není sou�ástí rozhodovací sít� nebo má velmi nízké oficiální pravomoci, pak by 
intervence, o nichž bude rozhodovat, a p�ijatá rozhodnutí mohla r�zn� ovlivnit ženy a muže  
a mít na rozvoj rovnosti muž� a žen r�zné d�sledky. 
 
Protože je politický proces dynamický, m�že se definice otázek rovných p�íležitostí �asem 
zm�nit v d�sledku zp�tné vazby, kterou m�že vyvolat implementace politiky, a m�že zp�sobit 
zm�ny v rozložení hodnot.  
 
Pro získání lepší zp�tné vazby je nutno v implementa�ním procesu identifikovat „kritické fáze“. 
Tyto fáze jsou považovány za kritické, protože by mohly ovlivnit implementaci politiky (pozitivn� 
nebo negativn�). Mohly by ovlivnit celkovou ú�innost a výkonnost politiky p�i dosahování cíl� 
rovných p�íležitostí. Rozložení do fází evaluátorovi umož�uje identifikovat, které faktory 
implementace politiky fungovaly z genderového hlediska správn�, které nikoli, kde a pro� 
mechanismus selhal.  
 
Z toho vyplývá, že za ú�elem provedení celkové evaluace politiky je nutno vyhodnotit n�kolik 
fází (aspekt� kritických dopad�). Tyto fáze popisujeme níže. P�íklady hlavních evalua�ních 
otázek, které je t�eba v uvedených fázích zodpov�d�t, uvádíme v dalším oddíle. 
 
Fáze 1: Definice politiky z hlediska rozhodování a plánování 
Ve fázi, kde je definována politika se z�etelem k rozhodování a plánování, musí evaluace 
rekonstruovat, jak byly definovány cíle politiky rovných p�íležitostí. To znamená, že je nutno 
posoudit všechny zdroje (po�ínaje lidskými a informa�ními zdroji), které umožnily rozhodnutí,  
a také sí� aktér� zapojených do rozhodovacího procesu. Takto je nutno rekonstruovat celý 
proces od okamžiku, kdy byla nastolena otázka rovných p�íležitostí, až do chvíle, kdy je proces 
považován za ukon�ený. Pozornost je nutno v�novat síti zú�astn�ných aktér� (kte�í konkrétní 
akté�i zasahovali do rozhodnutí, kte�í hráli konkrétní roli p�i implementaci politiky, jež by mohla 
mít vliv na rovné p�íležitosti, jaké zavedli hodnoty, cíle a zájmy, jaký m�li názor na problém, který 
m�la politika �ešit, jaký m�li názor na pr�b�h a výsledky, co zpomalilo pr�b�h realizace nebo 
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jaké faktory pomohly politice k úsp�chu) a interakcím mezi nimi. Tato analýza má z hlediska 
rovných p�íležitostí zásadní význam, protože nám umož�uje rekonstruovat r�zné mechanismy 
zapojení aktér�, míru jejich participace a výsledný pohled na genderové otázky.  
 
Fáze 2: Politika a procedury pro alokaci zdroj� 
V této fázi, kde se vypracovává politika a procedury pro alokaci zdroj�, je cílem evaluace osv�tlit 
vazby mezi plánováním a regula�ními mechanismy p�id�lování zdroj� se z�etelem k rovnosti 
muž� a žen. Je to nezbytné pro pochopení, zda jsou politiky a pokyny vydané orgány ve�ejné 
správy promyšlené nebo ne. Nap�. stanovení specifických požadavk� uznatelnosti (jako je 
požadavek d�v�ryhodnosti) by mohlo mít negativní dopad na malé organizace v�nující se 
ženským otázkám.   
 
Fáze 3: Projekty generované systémem (�ídícími orgány) 
Ve fázi, kdy �ídící orgány za�ínají realizovat projektové �innosti (tato fáze se týká zejména 
intervencí z ESF), je velmi d�ležité analyzovat a hodnotit ‘architekturu’ systému nabídky. 
Analýza a evaluace této fáze má zásadní význam pro ov��ení, zda nap�íklad není neefektivnost 
politiky do zna�né míry zp�sobena inherentními charakteristikami systému nabídky. Jinými 
slovy, orgán ve�ejné správy m�že identifikovat specifickou pot�ebu a cíle pro rovné p�íležitosti a 
stanovit plán pro jejich dosažení, ale pokud na úrovni nabídky žádné vhodné projekty k t�mto 
otázkám nejsou, mohly by  výsledky být negativní. Hlavním cílem této analýzy z genderového 
hlediska je zjistit údaje týkající se charakteristik vlastního systému. Na základ� t�chto vstupních 
informací pak m�žeme zpracovat konkrétní indexy pro vyjád�ení míry koncentrace, konkurence 
a specializace nabídky ve vztahu k rovným p�íležitostem a zásad� mainstreamingu. Znamená to 
stanovit, kolik �ídících orgán� je na politiky rovných p�íležitostí nebo mainstreamingu zam��eno, 
jaké otázky p�edevším sledují, jaký objem zdroj� dostávají atd.  
 
Fáze 4: Výb�r projekt� ex-ante  
U ex-ante výb�ru projekt� je d�ležité posoudit, zda a jak bude dosaženo výsledk� rovných 
p�íležitostí, na základ� zjišt�ní míry využití kritérií rovnosti muž� a žen a jejich významu 
v celkovém systému výb�ru projekt�, který si orgán ve�ejné správy zvolil. 
 
Fáze 5: Vybrané (5a) a zamítnuté (5b) návrhy  
Pokud jde o vybrané a zamítnuté návrhy, je d�ležité vyhodnotit distribuci p�edpokládané nabídky 
(v rámci opat�ení, odv�tví ekonomiky, socioekonomickém kontextu ve vazb� na rovnost muž�  
a žen), její zam��ení na cílové skupiny (populace a žen), a které charakteristiky nabídky se 
nepokusily o vazby na rovné p�íležitosti. 
 
Fáze 6: Nabídka aktivit 
Evaluace by m�la ve fázi nabídky aktivit zvážit, zda jsou v monitorovacích výborech aktivn� 
zastoupeny skupiny žen a/nebo ú�ady zodpov�dné za rovné p�íležitost, zda si pracovníci 
zodpovídající za �ízení programu uv�domují všechny otázky spojené s prosazováním rovných 
p�íležitostí (nap�. prob�hly informa�ní kampan� na toto téma?), zda monitorovací systémy 
zahrnují data v rozlišení podle pohlaví, zda byly intervence v pr�b�hu implementace zlepšovány, 
aby lépe vyhovovaly pot�ebám žen atd.  
 
Fáze 7: Implementace projekt� a záv�ry 
P�i evaluaci fáze implementace projekt� se z�etelem k ú�innosti v otázkách rovných p�íležitostí  
a politikám mainstreamingu, jsou velmi d�ležité p�edpokládané a nep�edpokládané výsledky  
a dopad.  
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Jednotlivé fáze cyklu politiky lze hodnotit samostatn� (s využitím r�zných evalua�ních procedur, 
nástroj� a specifikací) za ú�elem identifikace kritických oblastí (zejména ve vazb� na r�zné 
cílové skupiny muž� a žen) a/nebo míry zlepšení. M�žeme vyhodnotit také jiné oblasti podle 
p�ání zadavatele evalua�ní studie nebo se z�etelem k ur�itým specifickým kritickým oblastem 
spojeným p�ímo s referen�ním kontextem nebo náhodnými situacemi.  
 
Kv�li všeobecn� nízkým znalostem konkrétních postup� a metodik nejvhodn�jších pro zajišt�ní 
rovných p�íležitostí a nedostate�nému pov�domí o jejich významu pro spole�nost má evaluace 
pro rozší�ení genderového mainstreamingu a dosažení v�tší rovnosti muž� a žen význam v tom, 
že p�ispívá k neustálému zvyšování znalostí a pov�domí. 
 
Použité a užite�né p�ístupy, metody a techniky 
 
Rovné p�íležitosti p�edstavují komplexní oblast politiky, která dnes vyžaduje „sí�ový“ p�ístup, 
prost�ednictvím sítí je realizována v�tšina politik (viz Kickert et al. 1997). 
 
Metody vycházející z koncep�ního rámce Analýzy politiky budou pravd�podobn� zna�ným 
p�ínosem pro pochopení složitých otázek souvisících s rovnými p�íležitostmi a politikami 
mainstreamingu. Analýza politiky byla vyvinuta v koncep�ním rámci teorie postupných krok�, 
založené na t�chto p�edpokladech: 
 

� Ve�ejná politika je reakce na daný problém.  
� Existuje zna�ný po�et r�zných aktér� (komunitní politiky) s podobnými cíli, vytvá�ející 

úrove� interakcí vedoucích ke spole�nému rozhodnutí. Tyto interaktivní mechanismy 
jsou pro politiku ur�ující, takže je d�ležité uvažovat d�vody krok� jednotlivých aktér�, 
jejich zájmy, pozice, zdroje atd.  

� Tato rozhodnutí m�žeme ozna�it za postupná/p�ír�stková, tj. jsou potenciáln� vždy 
sch�dná a osoby s rozhodovacími pravomocemi, místo aby usilovaly o ideální abstraktní 
model, se snaží neustále zlepšovat vlastní konkrétní pozici. 

 
Pro metodiku analýzy politiky je typické, že �erpá z r�zných disciplin (ekonomiky, politické 
sociologie, jiných politických v�d, ekonometrie). Je vhodná zejména pro složité programy 
s �etnými aktéry. Protože je rozvoj rovných p�íležitostí závislý na velkém po�tu prom�nných, 
spojených �asto s hodnotami a chováním, m�že znalost politických proces� pomoci identifikovat 
prom�nné zasluhující zvláštní pozornost.  
 
Metoda politické analýzy je v zásad� p�ístup ‘zdola nahoru’, tj. za�íná od implementa�ního 
procesu a mechanism�. P�edevším jsou identifikovány a analyzovány prvky rozhodující pro 
výsledky a dopady politiky. Za druhé se zvažuje, do jaké míry byly pro tyto prvky ur�ující akté�i, 
vzájemné p�sobení mezi nimi nebo vn�jší faktory. Stru�n� �e�eno, p�ístup zdola nahoru za�íná 
od dopad� a výsledk� zajišt�ných politikou a potom politiku sleduje zp�t k po�áte�ní fázi její 
formulace pomocí analýzy �ídících proces� v administrativ� a vzájemného p�sobení aktér�.  
Cílem je analyzovat p�í�iny jejich jednání a ov��it, do jaké míry výsledky v daném bod� spl�ují 
cíle stanovené ve fázi plánování.  
 
Postup zdola nahoru p�i horizontální evaluaci rovných p�íležitostí 
Postup zdola nahoru umož�uje prov��it kapacitu administrativních jednotek pro transformaci 
vstup� ve výstupy a p�vodní politická rozhodnutí a stanovit, do jaké míry ovlivnily dosažené 
výsledky (pokud jde o cíle, standardy a zdroje). Tento postup má p�i horizontální evaluaci 
rovných p�íležitostí zna�né výhody: 
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� Je možno prov��it aspekty, vhodné pro analýzu z hlediska rovných p�íležitostí na základ� 
empirické analýzy (vazby na jiné politiky, ekonomické a sociální jevy atd.) a lze 
systematicky zkoumat prom�ny pozorovaných jev�. 

� Sledování politiky zdola nahoru (za�ínající od výsledk�) pomáhá pochopit, které prvky 
programu mají na efektivnost politiky pozitivní �i negativní vliv nebo nemají p�i 
dosahování cíl� rovných p�íležitostí v�bec žádný vliv. 

� Politiku m�žeme sledovat zp�t až k p�íprav� programu, protože dokonce ve fázi 
rozhodování se mohly vyskytovat ur�ité charakteristiky skryté za oficiálním programem, 
které �áste�n� vysv�tlují eventuální neúsp�chy implementa�ní fáze ve vazb� na cíle 
rovných p�íležitostí.  

 
P�i tomto postupu je z�ejmé, jak t�sn� jsou provázány výsledky a dopady politiky na rovné 
p�íležitosti s implementa�ním procesem. P�i evaluaci musí proto tvo�it jeden celek, být shrnuty  
z kvantitativního hlediska v monitorovacím systému a z kvalitativního hlediska v organiza�ních  
a procedurálních metodikách využívaných týmž implementa�ním procesem.  
 
Na tomto teoretickém základ� m�žeme založit ur�ité pracovní hypotézy pro evaluaci dopad� 
politiky strukturálních fond� na rovné p�íležitosti a stanovit strukturu evalua�ního modelu, 
p�i�azujícího k jednotlivým fázím konkrétní metodiky a evalua�ní nástroje (viz ráme�ek 5).  
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Ráme�ek 5: Návrhy k evalua�nímu modelu 
 
Fáze Hlavní evalua�ní otázky Metodické p�ístupy 
Fáze 1: Definice 
politiky z hlediska 
rozhodování  
a plánování 

� �eší p�ijaté cíle zájmy a pot�eby žen? Jejich 
potenciální dopad na rovné p�íležitosti. 

� Jsou do programovacích a rozhodovacích orgán� 
zapojeny skupiny žen a/nebo organizace 
zodpov�dné za rovné p�íležitosti na národní a 
regionální úrovni ?  

� Bylo p�ed zpracováním strategie a výb�rem 
intervencí provedeno posouzení pot�eb žen? 

� Stanoví programové dokumenty (RPS, JPD atd.) 
kvantitativní a kvalitativní kritéria a p�esné 
ukazatele pro posuzování rovných p�íležitostí? 

� Jaké potenciální dopady budou mít konkrétn� 
programové dokumenty na rovné p�íležitosti? 

� Navazují strategie a cíle na p�edchozí strategie a 
programy a zlepšují je? 

� Jsou strategie a cíle program� založeny na 
prognóze vycházející ze stanoveného 
spole�ného cíle zlepšování rovných p�íležitostí 
muž� a žen. 

Nejvhodn�jší metodikou pro tento typ analýzy je posouzení rozhodovacích proces�, 
které vedly ke stanovení, jaké technické dokumenty se použijí p�i plánování politiky. 
Metody budou zahrnovat procesní analýzu zam��enou na �adu specifických 
prom�nných: chronologii událostí, povahu aktér� (charakteristiky, cíle atd.), vzájemné 
p�sobení mechanism� mezi aktéry, omezení, zdroje, implementa�ní procesy (nebo 
proces �ízení administrativy).   
Takto je rekonstruován celý proces (od formulace otázky rovných p�íležitostí až po 
ukon�ení procesu). Pozornost je t�eba v�novat síti zapojených aktér� (kte�í akté�i 
p�isp�li k rozhodování, kdo hrál konkrétní roli p�i zahájení politiky, jež by mohla 
ovlivnit rovné p�íležitosti, jaké hodnoty, cíle a zájmy zavedli, který problém podle nich 
m�la politika �ešit, jaký m�li názor na výsledky, co zpomalilo pr�b�h nebo jaké faktory 
politice pomohly k úsp�chu) a typu interakcí mezi nimi. 
Je t�eba provést analýzu administrativních procedur v procesu implementace politiky. 
Zvláštní pozornost je nutno v�novat procedurám, které mohou a nemusí podporovat 
zapojení aktér� t�sn� spojených s rozvojem rovných p�íležitostí. Pom�že to ov��it, 
zda a jakým zp�sobem procedury p�ijaté se z�etelem k implementaci plánovaných 
intervencí podmínily vliv politiky z pohledu rovnosti muž� a žen.   
V této fázi také prob�hne ex-ante evaluace programu. M�lo by být zpracováno 
posouzení dopadu na rovnost muž� a žen. 

Fáze 2: Politika a 
procedury pro alokaci 
zdroj� 
 

� Uvažují procedury použité pro alokaci zdroj� 
charakteristiky trhu se z�etelem k zastoupení 
muž� a žen, zajišt�ní rovné participace? 

� Mohou kritéria výb�rového �ízení ovlivnit p�ístup 
n�kterých aktér� (nap�. t�ch, kte�í se v�nují 
otázkám rovných p�íležitostí)? 

Administrace v plánovacích dokumentech zadání výb�rových �ízení stanoví 
požadavky na zp�sobilost projekt� a akcí pro financování, které jsou nezbytné pro 
vypln�ní žádosti. Evaluace této fáze proto musí uvažovat harmonogram a objem 
výb�rových �ízení, p�ísnost kritérií pro rozd�lení zdroj� a minimální, prahové, 
požadavky pro p�ístup ke zdroj�m, protože tyto prvky mají zásadní význam pro 
evaluaci politiky a jsou považovány za klí�ové pro rovné p�íležitosti.  
 

Fáze 3: Projekty 
generované systémem  

� Jaké jsou charakteristiky systému nabídky 
vzhledem k rovným p�íležitostem (kolik subjekt� 
je v t�chto otázkách konzultováno, jak jsou velké 
a jak organizované, ve kterých oblastech mají 
praxi)? 

 
 
 

Užite�nou metodou v této fázi je analýza �ídících orgán� p�edkládajících návrhy 
projekt� pro financování. Tyto orgány tím ur�ují charakteristiky a kvalitu žádostí. 
Analýza a evaluace zde mají zásadní význam pro stanovení, zda je p�ípadný 
nedostatek efektivnosti zp�soben inherentními charakteristikami systému nabídky. 
Jednoduše �e�eno, i když byly identifikovány specifické pot�eby a cíle pro rovné 
p�íležitosti a zpracován odpovídající plán pro jejich dosažení, bude t�žké t�chto cíl� 
dosáhnout, pokud nebudou zpracovány vhodné projekty snažící se tyto otázky �ešit.  
Výsledky, které lze získat z evaluací provedených v této fázi, jsou t�sn� spojeny 
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� Uvažuje program zásadu genderového 
mainstreamingu (uvažuje každé opat�ení po�et a 
objem zdroj� p�id�lených subjekt�m, které p�ímo 
nebo nep�ímo �eší otázky rovných p�íležitostí)? 

 

s formulací (nebo spíše p�eformulování) politik a procedur identifikovaných 
v p�edchozí fázi. Na základ� evaluací provedených v této fázi je možno systém 
nabídky týkající se rovných p�íležitostí zm�nit (rozší�it, zúžit, upravit zam��ení). 

Fáze 4: Výb�r projekt� 
ex-ante  
 

� Zahrnuje výb�r projekt� aplikaci zásady rovných 
p�íležitostí jako podmínky p�i rozd�lování 
rozpo�t�? 

� Uvažují kritéria výb�ru projekt� hlediska rovných 
p�íležitosti muž� a žen? 

� Byly do výb�ru projekt� zapojeny ú�ady 
zodpovídající za rovné p�íležitosti? 

� Zahrnují výb�rová kritéria požadavek na evaluaci 
všech projekt� z hlediska rovnosti muž� a žen 
jako p�edpoklad jejich výb�ru? 

Je užite�né analyzovat, zda je administrace schopna identifikovat a vybrat projekty, 
které s v�tší pravd�podobností p�isp�jí k dosažení cíl� rovnosti muž� a žen 
stanovených v plánovací fázi, zda kritéria a indikátory zohled�ují mainstreaming do 
politik a jejich p�ímé/nep�ímé p�isp�ní v všeobecným cíl�m rovných p�íležitostí.   
 
Evaluace kritérií výb�ru projektu má z hlediska rovných p�íležitostí klí�ový význam.  
Pokud v ur�itém bod� programu nebylo dosaženo p�edpokládaných výsledk� v oblasti 
rovnosti muž� a žen, m�že to signalizovat, že procedury výb�ru projekt� nejsou 
vhodné pro identifikaci projekt� „významných pro rovnost“.  Evaluace kritérií výb�ru 
projekt� v tomto p�ípad� m�že odhalit slabiny a navrhnout doporu�ení pro zlepšení 
výb�ru v budoucnosti. 

Fáze 5: Vybrané  
a zamítnuté návrhy 

� Jaké jsou charakteristiky p�edpokládané nabídky 
(vzhledem k distribuci v opat�eních, odv�tvích 
hospodá�ství, socioekonomickému kontextu 
rovnosti muž� a žen) a pro jaké cílové skupiny 
(populace a žen)? 

� Které charakteristiky nabídky neusilují o vazbu na 
rovné p�íležitosti? 

Vhodnou metodikou pro tento krok je analýza vybraných návrh� a potenciálního 
uživatelského cíle. Vybrané návrhy je nutno analyzovat podle toho, co bylo o rovných 
p�íležitostech uvedeno v programu, a do jaké míry jsou uvedené cíle ve vzájemném 
souladu. Je t�eba se vrátit k výsledk�m posouzení programu z hlediska rovných 
p�íležitostí muž� a žen a na základ� interpreta�ního klí�e vyhodnotit nabídku na 
základ� t�chto d�ležitých otázek:  
Za prvé je nutno prov��it distribuci intervencí, o nichž se soudí, že mají pozitivní 
dopad na rovnost muž� a žen (posouzení dopadu na rovnost), abychom zjistili, jaký 
význam je jim p�isuzován. Tato analýza musí zvážit nejen po�et intervencí, ale také 
p�id�lené finan�ní kvóty a charakteristiky potenciálních uživatel� z hlediska rovnosti 
muž� a žen. Další typ analýzy, kterou je nutno provést, se týká ekonomických odv�tví 
a profesních oblastí, v nichž je rozložena p�edpokládaná nabídka, a sloužících  
k ov��ení míry koncentrace nebo rozložení v t�chto dvou prom�nných ve vztahu 
k zastoupení žen na trhu práce. 
Krom� vybraných návrh� je také nutno provést analýzu zamítnutých návrh�. 
Skute�nost, že byl zamítnut ur�itý po�et projekt� žádajících o finan�ní prost�edky, má 
jasnou vazbu na kritéria výb�ru ex-ante. Proto je d�ležité porozum�t charakteristikám 
návrh�, které nebyly vybrány, a identifikovat n�které spole�né charakteristiky 
s vazbou na rovné p�íležitosti u projekt�, které finan�ní podporu neobdržely.  
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Fáze 6: Nabídka aktivit 
 

� Jsou skupiny žen a/nebo orgány ve�ejné správy 
zodpovídající za rovné p�íležitosti zastoupeny a 
aktivní v monitorovacích výborech? 

� Jsou si osoby zodpov�dné za �ízení programu 
v�domy všech otázek spojených s prosazováním 
rovných p�íležitostí (nap�. prob�hly informa�ní 
kampan� k tomuto tématu)? 

� Provád�jí monitorovací systémy sb�r dat 
v rozlišení na muže a ženy?   

� Jsou intervence b�hem implementace 
zlepšovány, aby lépe spl�ovaly pot�eby žen atd.? 

V této fázi je t�eba využít dva nástroje. Je to:  
a) Analýza uživatel� nebo p�íjemc� intervencí v rozlišení podle pohlaví a jiných 

prom�nných, které jsou považovány za významné pro rovné p�íležitosti.  
b) Implementace monitorovacího systému orientovaného na rovnost muž�  

a žen, který dokáže zm��it a pospat každou intervenci programu na základ� 
prvk�, jež by mohly mít význam z hlediska rovnosti. Indikátory procesu by 
nap�íklad m�ly být schopny monitorovat úsp�šnost programu 
v mainstreamingu,  informovat nás o tom, kolik  finan�ních a lidských zdroj� 
bylo cíl�m rovnosti v�nováno, nebo jak by m�ly být vybrány indikátory 
výsledk�, aby byly schopny zachytit výjime�né rysy uživatelek. 

Fáze 7: Implementace 
projekt� a záv�ry 
 

� Jsou dosažené výstupy spojeny s rovnými 
p�íležitostmi? 

� Jsou získané výsledky v souladu s potenciálním 
dopadem na rovné p�íležitosti identifikovaným na 
za�átku cyklu?  

� Jaký mají výsledky a dopady realizovaných akcí 
(opera�ního programu) vliv na rovné p�íležitosti 
muž� a žen? 

� Spl�ují výsledky a dopady opera�ního programu 
požadavky a pot�ebu intervence ve v�ci rovných 
p�íležitostí v p�íslušné oblasti?  

� Je možno udržet výsledky a dopad rovných 
p�íležitostí programu p�im��enou dobu (rovné 
p�íležitosti)? 

Protože rovné p�íležitosti nemusí být hlavním cílem plánovaných program�, musí být 
nástroje používané pro ex post evaluaci opera�ních program� z hlediska rovných 
p�íležitostí schopny identifikovat nebo aproximovat tyto efekty.  Evaluace umožní 
orgánu ve�ejné správy zjistit, zda dosáhl cíl� stanovených pro rovné p�íležitosti  
a mainstreaming.  Je také t�eba ov��it soulad s výsledky posouzení dopadu programu 
na rovné p�íležitosti a zjistit, zda byl potenciální dopad stanovený na všeobecné 
úrovni zavedením p�íslušného opat�ení potvrzen, podpo�en nebo znemožn�n. 
V této fázi by m�la být provedena ex-post evaluace výsledk� a dopad�. Analýza 
výsledk� a dopadu programu musí zvážit soub�žné akce p�ímo zam��ené na rovné 
p�íležitosti a akce, které mají potenciální vlivy (p�ímé �i nep�ímé) na rovné p�íležitosti, 
i když to není jejich hlavním cílem. P�i analýze faktor� d�ležitých pro tyto výsledky má 
také zna�ný význam výchozí situace a zvláštnosti místního kontextu vzhledem k cíli 
prosazování rovných p�íležitostí. 
P�i provád�ní ex post evaluace politiky je nutno uvažovat také rozdíl mezi výsledky  
a dopady. Výsledky �i produkty politiky se týkají produkt� nebo p�ínos�, které p�íjemci 
politiky získají okamžit� na konci intervencí (nap�. u vzd�lávacích politik to je po�et 
absolvent� školení, kte�í po ukon�ení programu získají zam�stnání). Dopad se na 
druhé stran� týká efekt� politiky (p�edpokládaných nebo nep�edpokládaných), 
zasahujících p�íjemce i jiné strany, které do intervencí zapojeny nebyly. M�žeme je 
identifikovat ve st�edn�- až dlouhodobém horizontu. 

 
 



���������	
����
��
 

    49  
 

Hlavní metody a techniky 
 
Mezi hlavní metody a techniky evaluace rovnosti muž� a žen pat�í:  

- sociální pr�zkumy, 
- pr�zkumy p�íjemc�, 
- analýza administrativních dat, 
- analýza sekundárních dat, 
- individuální pohovory, 
- p�ípadové studie, 
- tématické skupiny (Focus groups). 

 
Metody vhodné pro evaluaci rovnosti muž� a žen na makro- a mikroúrovni se budou 
pravd�podobn� lišit. Nap�íklad p�i posuzování otázek zam�stnanosti se na makroúrovni uplatní 
kvantitativní techniky, zatímco hloubková evaluace situace žen na trhu práce si pravd�podobn� 
vyžádá využití kvalitativních technik.  
 
K technikám zvláš� vhodným pro evaluaci genderového mainstreamingu pat�í:  

- posouzení dopadu na rovnost muž� a žen, 
- analýza politiky. 

 
Popis, m��ení a zdroje dat 
 
P�estože je hlavním zájmem na evropské úrovni posoudit a vyjasnit d�sledky strukturálních 
politik ve vztahu k rovným p�íležitostem, v programových dokumentech nebývají tém�� žádné 
p�esné indikátory. Pokud jde nap�íklad o jednotné programové dokumenty, jsou indikátory velmi 
obecné a omezené. Ženy jsou v nejlepším p�ípad� považovány za zvláštní kategorii p�íjemc�, 
jako je mládež nebo osoby se zdravotním postižením.  
 
Osoby zapojené do evaluace rovných p�íležitost budou pravd�podobn� muset zpracovat 
seznam indikátor�, zahrnující dimenzi rovných p�íležitostí do celkové evaluace programu.  
Rozlišujeme genderov� senzitivní a genderov� relevantní indikátory, viz ráme�ek 6.  
 
Z teoretického hlediska je identifikace, sestavení a kalkulace vhodných indikátor� výsledk�  
a dopad� (kde je to možné) závislá na p�edchozí p�esné identifikaci po�adí (p�edpokládaných) 
mezidobých a kone�ných výsledk� vycházejících z cíl� politiky. P�i evaluaci výsledk� a dopadu 
rovných p�íležitostí muž� a žen musí mezidobé i kone�né výsledky programu uvažovat rozdílný 
dopad na muže a ženy. 	ada indikátor� používaných pro m��ení výsledk� a dopadu proto musí 
zahrnovat rozlišení dat podle pohlaví (genderov� senzitivní indikátory) nebo nástroje pro m��ení 
genderov� relevantních indikátor�, které by zd�raznily významné aspekty ovliv�ující podmínky 
žen (nap�. distribuce a blízkost služeb v oblasti zlepšuje pozici žen v referen�ním kontextu). Na 
relevantní indikátory má �asto vliv dostupnost statistických administrativních a monitorovacích 
dat umož�ujících výpo�et genderoých indikátor�. 
 
Indikátory by se m�ly omezovat p�edevším na kvantifikovatelné, aby byly co nejoperativn�jší. 
Vzhledem ke komplexní a inova�ní povaze cíl� rovných p�íležitostí však nesmíme p�ehlížet ani 
kvalitativní informace. 
 
Pro každou identifikovanou typologickou skupinu je nutno zpracovat specifické indikátory  
a každý z nich by m�l být dopln�n definicí zohled�ující rovnost muž� a žen vycházející ze 
statistického zastoupení (incidence) ženských uživatel� (v�etn� individuálních p�íjemky�  
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a firem). Indikátory by také m�ly zohlednit všechny soudy ve fázi výb�ru ex ante týkající se 
rovného p�ístupu a závazku k zajišt�ní rovných p�íležitostí.  
 
Indikátory by také m�ly uvažovat kontext program� vycházející pokud možno ze široké analýzy 
a diagnózy problém�, jimž �elí ženy, identifikace prognóz rozvoje ve  specifickém národním 
nebo regionálním kontextu nebo identifikace nejd�ležit�jších cíl� prosazování žen v jejich 
regionu. Evaluace celkového dopadu program� by m�la odhalit vliv programu na kontextové 
indikátory se z�etelem k eventuálním efekt�m ší�ení. 
 

Ráme�ek 6: Indikátory spojené s genderovými otázkami  
Existence zna�ných rozdíl� v p�ístupu k muž�m a ženám, zejména na trhu práce, je všeobecn� známou skute�ností 
p�iznávanou v socioekonomické literatu�e i zpracovateli politik.  Analýza kontextu z hlediska rovnosti muž� a žen 
musí umož�ovat: 

� poukázat na existující rozdíly v chování a výkonu muž� a žen,  
� izolovat hlavní p�í�iny t�chto rozdíl� a poukázat na všechny eventuální projevy segregace nebo 

diskriminace,  
� formulovat rámec a za�lenit do n�j interpretaci rozdíl� v zastoupení muž� a žen na trhu práce. 

Rozdíly mezi muži a ženami m�žeme obecn� popsat pomocí �ady genderov� senzitivních indikátor� zam��ených na 
kvantifikaci: 

� zastoupení ur�itých dat v referen�ní populaci žen (nap�. míra zam�stnanosti, zam�stnanost  
a nezam�stnanost žen, procento ženské populace ve zne�išt�ných oblastech), 

� zastoupení ženské složky v celkové referen�ní populaci (nap�. procento žen v celkovém po�tu absolvent� 
humanitních obor�, procento žen v celkovém po�tu výzkumných pracovník�),  

� významu ur�itého jevu v ženské populaci v porovnání se situací v mužské populaci (nap�. rozdíl mezi mírou 
zam�stnanosti a nezam�stnanosti muž� a žen, indexy odlišnosti zam�stnání, platové rozdíly atd.). 

Tyto genderov� senzitivní indikátory p�ímo dokládají podmínky žen v porovnání s normou nebo konkrétní 
referen�ní skupinou.  
Navíc m�žeme identifikovat také �adu genderov� relevantních indikátor�, které nelze vzhledem k zastoupení 
muž� a žen p�esn� spo�ítat, ale p�esto poskytují významné informace o podmínkách žen v ur�itých specifických 
kontextech. P�íklady genderov� relevantních indikátor�: procento rodin st�žujících si na p�erušení dodávky vody, 
p�idaná hodnota na jednoho zam�stnance ur�itého sektoru, procento m�stských zastupitelstev s informa�ními 
systémy atd. 

 
Zna�ná pozornost bude pravd�podobn� v�nována indikátor�m výsledk� a dopad� uvedeným 
p�ímo v programu. Obvykle se vyplatí identifikovat genderov� senzitivní indikátory výsledk�  
a dopad� pro cíle rovných p�íležitostí ve vazb� na všechny hodnoty programu. Tyto indikátory 
mohou být: 
 

a) definovány v rozlišení podle pohlaví, pokud jsou v tomto smyslu senzitivní, 
b) integrovány s jinými d�ležitými genderov� senzitivními indikátory umož�ujícím pohled 

na výsledky a dopad dotace z programu v oblasti rovnosti muž� a žen na základ� 
faktor� relevantních pro tuto rovnost,  

c) integrovány s jinými genderov� senzitivními a relevantními indikátory, zejména 
v oblastech programu s potenciálními výsledky a dopady na vzd�lávání, 
zam�stnanost a podnikatelské aktivity žen, 

d) klasifikovány na základ� oblastí výsledk� a dopad� s vazbou na otázky rovnosti 
muž� a žen.  

 
Zavedení genderov� senzitivních indikátor� si m�že vyžádat reorganizaci databází. M�žeme 
nap�íklad vytvo�it monitorovací systémy zohled�ující dimenzi rovnosti muž� a žen roz�len�ním 
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indikátor� podle pohlaví. Výb�r indikátor�, které je t�eba uvažovat, �asto vyžaduje d�kladné 
prov��ení systému IT.  
 
Stanovení mnohých indikátor� m�že vyžadovat specifické pr�zkumy a kalkulace, které mohou 
být náro�né na zdroje a �as.  
 
P�i analýze indikátor� nesmíme zapomínat, že strategie rovných p�íležitostí obvykle nemá na 
indikátory výsledk� a zejména dopadu jednozna�ný vliv. N�které p�íklady indikátor� užite�ných 
pro evaluaci ex post jsou uvedeny v ráme�ku 7. Ráme�ek 8 obsahuje návrhy pro klasifikaci 
projekt� ve fázi ex ante.  
 

Ráme�ek 7: Užite�né indikátory: P�íklad indikátor�, které by m�ly být používány v genderov� senzitivní 
evaluaci ex-post 
P�i stanovení hodnot, z nichž vychází evaluace ex post, je nutno uvažovat tyto hlavní aspekty: 
1. Ú�innost – zahrnuje externí ú�innost, tj. schopnost politiky dosahovat svých cíl�; užite�nost, tj. schopnost politiky 
ovlivnit problém, pro n�jž byl program vytvo�en (na základ� výše uvedené terminologie jde o vazbu mezi poptávkou  
a výsledky a/nebo požadavky, pro jejichž spln�ní byla politika vytvo�ena); rovnost, tj. hodnocení, jak distribuce 
náklad� a p�ínos� programu zvyšuje nebo snižuje nerovnost mezi r�znými sociálními skupinami (nap�. také jen mezi 
samotnými ženami a nejen mezi ženami a muži), udržitelnost a multiplika�ní efekt, tj. kapacita pro zavád�ní 
pozitivních mechanism�, které lze udržovat zna�n� dlouho i po ukon�ení programu. Evaluace ú�innosti má  
z hlediska mainstreamingu velmi d�ležitou roli, protože u program�, které nejsou výslovn� zam��eny na 
prosazování rovných p�íležitostí, ale které p�esto mohou mít r�zný dopad na muže a ženy, p�edstavuje srovnání 
mezi poptávkou a pot�ebou programu vyjád�ené na základ� místní situace v oblasti rovných p�íležitostí muž� a žen 
dimenzi, která nejlépe odpovídá na evalua�ní otázky uvedené na za�átku této kapitoly.  
2. Hospodárnost – vazba mezi používanými zdroji a výsledky/dopadem se zvláštním z�etelem k ekonomice, tj. 
schopnost dosáhnout významných výsledk� za nižší náklady díky p�ímému porovnání náklad� (p�ímých  
a nep�ímých) a p�ínos� (p�ímých a nep�ímých) realizované politiky. 

  
P�i evaluaci výsledk� a dopadu rovných p�íležitostí muž� a žen musí kone�né a mezidobé 
výsledky programu p�i stanovení prom�nných dopadu také uvažovat, že stejný indikátor má na 
muže a ženy rozdílný dopad. 	ada indikátor� používaná pro m��ení výsledk� a dopadu proto 
musí zahrnovat �len�ní na muže a ženy (genderov� senzitivní indikátory) nebo nástroje pro 
m��ení genderov� relevantních indikátor�, protože zachycují d�ležité aspekty ovliv�ující 
postavení žen (nap�. distribuce dostupných služeb v p�íslušné oblasti zlepšuje pozici žen 
v referen�ním kontextu). Toto všeobecné zjišt�ní �asto naráží na opera�ní problémy 
s dostupností statistických administrativních a monitorovacích zdroj�, které vždy neumož�ují 
p�esný výpo�et ukazatel� v rozlišení podle pohlaví.  
 
Genderová evaluace program� je složitý proces zahrnující r�zné analytické metodiky podle typu 
politiky, která má být analyzována, a referen�ního kontextu. Je na odpov�dnosti jednotlivých 
evaluátor� navrhnout a definovat rámec evaluace výsledk� a dopad�, identifikovat spolu  
s ostatními zainteresovanými stranami evalua�ní otázky, metodiky a nástroje, databáze, termíny 
a zdroje pot�ebné pro výkon evalua�ního procesu.  
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Ráme�ek 8: Klasifikace projekt� 
Jeden z možných horizontálních indikátor� mainstreamingu rovných p�íležitostí vyplývá z rozt�íd�ní všech projekt� 
ve fázi žádosti do t�chto kategorií:  

1. projekt neutrální z hlediska rovnosti,  
2. projekt orientovaný na rovnost (nízké zam��ení obsahu na rovné p�íležitosti);  
3. projekt v�novaný rovnosti (st�ední až vysoké zam��ení obsahu na rovné p�íležitosti).  

Zdroj: Evropská komise, Generální �editelství XVI, Regionální politika a soudržnost, nové programovací období  
2000-2006: Metodický pracovní materiál 3, Indikátory pro monitoring a evaluaci: Indikativní metodika 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/eval_en.pdf 

 
Evaluáto�i spolu s ostatními zainteresovanými subjekty obvykle zodpovídají za definici a návrh 
rámce indikátor� výsledk� a dopadu a za p�ípravu evalua�ních otázek, metodik, nástroj�  
a dostupnost informa�ních zdroj� pro provedení evalua�ního procesu. Následující body popisují 
obvyklé fáze evaluace výsledk� a dopadu program� na rovné p�íležitosti: 
 

� identifikace hlavních cíl� akce/opat�ení/osy/programu a prom�nných výsledk�/dopad�, 
které jsou s nimi spojeny. P�i evaluaci dopadu na rovnost pohlaví je nutno uvažovat 
vazbu mezi explicitními cíli programu a implicitními cíli spojenými s otázkami rovnosti, 

� identifikace indikátor� pro tyto prom�nné, 
� identifikace relevantních aktér� pro jednotlivé prom�nné – cíl a vazba mezi 

implementa�ním systémem programu/projektu a výsledky (fáze výb�ru, implementace, 
rozší�ení a uvedení v život), 

� identifikace vstupního stavu a jiných prom�nných, které nejsou sou�ástí programu, ale 
mohou ovlivnit uvažované indikátory,  

� stanovení metodiky a rámce evaluace (evalua�ní otázky, databáze, referen�ní hodnoty, 
kontrolní/porovnávací situace, harmonogram a zdroje atd.). 

 
Evaluace kontextu rovnosti muž� a žen (výchozí situace a požadavky politiky) a evaluace ex 
ante dopadu jsou úzce provázány.  
 
Technická skupina ESF pro monitorování a hodnocení zpracovává systém indikátor� dopadu  
a kontextu (viz ráme�ek 9).  
 

Ráme�ek 9: Evaluace mainstreamingu rovných p�íležitostí muž� a žen v opat�eních spolufinancovaných  
z ESF 
Komise zpracovává soubor klí�ových a kontextových indikátor� a kontextových indikátor� pro monitorování 
implementace Pokyn� pro rovnost muž� a žen v zam�stnání (Employment Guidelines on gender equality). �ada 
t�chto indikátor� je odvozena ze pr�zkum� Komise, nap�. Pr�zkumu pracovních sil (Labour Force Survey, LFS), 
harmonizované edi�ní �ady Eurostatu pro nezam�stnanost, Panelu Evropských spole�enství pro domácnosti 
(European Community Household Panel, ECHP). Hlavní opat�ení:  

- absolutní mezera v zam�stnanosti, 
- absolutní mezera v nezam�stnanosti, 
- index segregace muž� a žen v zam�stnání,  
- mezera mezi mzdami muž� a žen.  

Viz nap�.: ESF, Monitorovací a hodnotící sch�zka Technické skupiny: Diskusní materiál. Evaluace mainstreamingu 
rovných p�íležitostí muž� a žen v opat�eních spolufinancovaných z ESF. 21/06/2002. 
[http://europa.eu.int/comm/employment_social/evaluation/eval_main_en.pdf] 
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Osv�d�ená praxe 
 
Zjišt�ní je vždy nutno podložit vysv�tlujícím socioekonomickým kontextem. Jako p�íklad 
uvádíme práci na �áste�ný úvazek, kterou m�žeme hodnotit kladn� nebo záporn� podle toho, 
zda si p�íslušné osoby tuto práci vybraly nebo k ní byly donuceny, a s ohledem na �asto mén� 
p�íznivé mzdové podmínky a nižší bezpe�nost práce. Kde jsou programy orientovány na 
sektory, v nichž tradi�n� dominují muži, by se evaluátor mohl snažit krom� stanovení, do jaké 
míry jsou v opat�ení zapojeny ženy a na jakých typech výsledk� se podílejí, identifikovat také 
podmínky a zm�ny pot�ebné pro prosazení v�tší rovnováhy v zastoupení muž� a žen v sektoru.  
V ráme�ku 10 je uveden p�íklad genderov� senzitivní analýzy v kontextu Jednotného 
programového dokumentu regionu Severovýchod ve Spojeném království.  
 

Ráme�ek10: P�íklad osv�d�ené praxe v kontextové analýze rovných p�íležitostí 
Podrobné profily analyzující sou�asnou situaci rovných p�íležitostí v regionu jsou uvedeny v JPD Severovýchodní 
Anglie s t�mito cíli: formulovat popis zp�sobilé oblasti vzhledem k tématu, stanovit politický a administrativní kontext 
a posoudit potenciální dopady programu. 
Profil rovných p�íležitostí je neobvyklý tím, jak podrobn� popisuje kontext tohoto tématu v regionu. Kombinuje 
analýzu existujících dat s teoretickým využitím výzkumných studií na r�zná témata. Profil regionu v rámci 
horizontálního tématu �eší t�chto p�t hlavních cílových skupin: rovnost muž� a žen, etnických menšin, osob se 
zdravotním postižením, neúplných rodin a osob znevýhodn�ných v�kem (p�es 50 a do 25 let). Jiné skupiny jsou tu 
také stru�n� zmín�ny, pokud o nich existují data (nap�. žadatelé o azyl a skupiny uprchlík�). U v�tšiny skupin se 
výb�r druhu provád�né analýzy musel �ídit omezeními v dostupnosti dat. Profil je p�evážn� zam��en na pom�rn� 
nízkou úrove� ekonomických aktivit skupin, �erpá informace z Pr�zkumu pracovních sil Spojeného království (UK 
Labour Force Survey) v t�chto oblastech: nezam�stnanost, zam�stnanost, zam�stnání (se z�etelem ke kvalit� 
pracovního místa), dovednosti a kvalifikace. 
Analýza navíc zvažuje ambice t�chto skupin a p�ekážky bránící jejich napln�ní a zasazuje p�itom nízkou úrove� 
aktivity do kontextu. Genderová analýza je samoz�ejm� podrobn�jší, je dopln�na o tato témata: závislost na 
dávkách (p�íjem podpory), zam�stnání na �áste�ný úvazek, domácká práce, úrove� p�íjm� (za práci na plný úvazek 
podle odv�tví a profese), samostatná výd�le�ná �innost a procento muž� a žen zam�stnaných v jednotlivých 
sektorech. 
 

 
Evaluace rovných p�íležitostí v jednotlivých fázích cyklu politiky bude sloužit pro pou�ení 
p�íslušných správních orgán�, protože nejen umož�uje posoudit jednotlivé fáze cyklu, ale 
podporuje také zajišt�ní podrobn�jší a úpln�jší celkové evaluace hodnocené politiky.  
V ráme�ku 11 je na p�íkladu Provincie Bolzano v Itálii uvedeno, jak monitorovací a evalua�ní 
�innosti v rámci Evropského sociálního fondu vedly ke zm�nám ve výb�ru projekt�.  
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Ráme�ek 11: P�íklad posílení genderových otázek v systému pro výb�r projekt�: p�ípad Provincie Bolzano, 
Itálie  
Monitorovací a evalua�ní �innosti v rámci nového programu ESF Provincie Bolzano jsou p�íkladem posílení otázky 
rovnosti muž� a žen v plánovacích metodikách. Pro sledování tohoto cíle byla zvolena správná varianta intervencí 
do plánování, jeho �ízení a následné implementace výb�rového systému ex ante ze strany �ídících orgán�. 
Navrhované �ešení je, že kritéria rovných p�íležitostí je t�eba kalkulovat samostatn� s využitím �ady specifických 
genderových indikátor�, které pokud jdou respektovány, odpovídají zvláštnímu koeficientu, jenž m�že zvýšit celkový 
výsledek získaný na základ� používaného vzorce. Uvádíme p�ehled specifických kritérií zohled�ujících rovnost 
muž� a žen v jednotlivých oblastech: 

� p�i propagaci projektu a komunikaci; 
� p�i výb�rových �innostech; 
� p�i stanovení obsahu plán�; 
� p�i stanovení konkrétního obsahu plán� p�ímého dopadu, nap�. obchodní spole�nosti žen, kariérní r�st žen, 

sdílení pé�e o rodinné p�íslušníky atd.; 
� v organiza�ních metodikách; 
� v otázkách nabídky aktivit; 
� p�i stanovení popisu práce, ur�ení profilu zam�stnanc�; 
� p�i doprovodných �innostech; 
� p�i zvláštních podp�rných službách; 
� p�i ší�ení výsledk�. 

Tato kritéria byla formulována pro školicí i pro systémové aktivity.  
 
Pov�domí o významu rovných p�íležitostí roste a je publikováno stále více literatury  
o osv�d�ené praxi, tyto informace však nemusí být vždy dostupné nebo rozší�ené. Prosazování 
nejlepší praxe má vliv na zvyšování informovanosti i na výzkum. Znamená to, že p�edkladatelé 
projekt� by m�li naprosto samoz�ejm� uvažovat otázky rovných p�íležitostí a odkazovat také na 
podrobn�jší místní, regionální a národní informace a strategie. Existuje také pot�eba sbírat 
informace o hlavních p�ekážkách a �ešení problém� spojených s rovnými p�íležitostmi. V 
ráme�ku 12 je uveden p�íklad dokládající, jak byla informovanost o rovných p�íležitostech 
zvyšována v Severozápadním regionu Spojeného království.  
 

Ráme�ek 12: P�íklad osv�d�ené praxe p�i zvyšování informovanosti o rovných p�íležitostech 
Strategie mainstreamingu rovných p�íležitostí z r. 2003 v rámci programu ESF regionu Cíle 3 Severozápad zahrnula 
mezi své cíle také to, aby všechny osoby zapojené do �ízení a implementace program� strukturálních fond� získali 
p�im��ené školení a m�li dobré znalosti rovných p�íležitostí. Tato konkrétní �innost je ur�ena pro následující �ty�i 
skupiny: 

� 	lenové všech výbor� a komisí programu: P�estože se �lenové mnoha výbor� a komisí a také pracovníci 
ministerstva ú�astnili diskuse o otázkách rovných p�íležitostí, je nutno jejich znalosti aktualizovat a posílit. 
Budou podrobn� seznámeni s národním plánem pro mainstreaming rovných p�íležitostí, novým p�ístupem, 
který pom�že zd�raznit význam t�chto otázek na národní úrovni.  

� Pracovníci ministerstva: Všichni pracovníci ministerstva zapojení do programu Cíle 3, absolvovali v �ervnu 
2002 školení na téma r�znorodost týkající se žen, etnických menšin a osob se zdravotním postižením. 

� Spolufinancující organizace a sponzo�i projekt�.  
� P�edkladatelé projekt�: P�i p�edkládání žádostí o financování projektu musí p�edkladatelé prokázat, jak 

jejich projekt podporuje a prosazuje rovné p�íležitosti (otázka 4.6 formulá�e žádosti). Potenciálním 
p�edkladatel�m projekt� jsou poskytovány rady zajiš�ující, aby pln� zapracovali rovné p�íležitosti do návrhu 
a realizace svých projekt�.  

Na všech školicích akcích budou rozdávány veškeré publikace vydávané na národní úrovni v rámci strategie 
mainstreamingu rovných p�íležitostí. Vedoucí pracovník zodpov�dný za horizontální téma rovných p�íležitostí bude 
vyjednávat s pracovníky spolufinancujících organizací zodpov�dnými za rovné p�íležitosti a sponzory projekt�, aby 
zajistil dodržování nejlepší praxe. 
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A05 - MÍSTNÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 

Popis tématu 
 
Termín “místní rozvoj” se v oblasti ve�ejných politik b�hem posledního desetiletí používá 
stále �ast�ji na všech úrovních: na evropské, národní i místní (regionální a municipální) 
úrovni. Tento termín je b�žný také v jiných západních zemích, nap�. v USA, kde je �asto 
spojován s organiza�ním �ešením: agentury pro místní rozvoj se staly b�žným nástrojem pro 
�ešení nejr�zn�jších problém� v území. Tento p�ístup vychází ze strategií stanovených 
mezinárodními institucemi, jako je Sv�tová banka,  pro zvýšení ú�innosti program�  
v nedostate�n� rozvinutých zemích. Místní rozvoj je v podstat� považován za alternativu 
typického p�ístupu shora dol� uplat�ovaného t�mito institucemi, jehož výsledky jsou b�žn� 
podrobovány kritice. 
 
Termín místní rozvoj se tedy používá na celém sv�t� a slouží k ozna�ování velmi široké 
škály problém�. Jde o marginální venkovské oblasti, regiony s útlumem pr�myslové výroby, 
periferie m�st a metropolí, centra m�st atd. Místní rozvoj je proto sou�ástí n�kolika oblastí 
politiky: nap�. prostorového plánování, politiky zam�stnanosti, sociální, ekonomické a bytové 
politiky nebo politiky v oblasti vzd�lávání a školení.  
 
Z definice tématu místního a územního rozvoje vyplývá, že strategie fungující v naprosto 
odlišných územních m��ítcích (m�stská �tvr�, m�sto, �ást velkom�stské aglomerace, region) 
mají mnoho podobných rys�. 
 
Úsp�chy v této oblasti jsou výsledkem dvou samostatných faktor�:  
 
• prosazování místního rozvoje v EU, zejména pomocí strukturálních fond� a �ady pilotních 

program� a Iniciativ Spole�enství (nap�. Územních pakt�, program� Leader a Leader+, 
EQUAL, M�stských pilotních projekt�, URBAN I a URBAN II atd.);  

• diskuse o ú�innosti n�kterých sektorových politik p�ipravovaných tradi�n� na národní 
úrovni.  Zam��ení na místní a územní programy vyplývá z poznání, že stále rostoucí 
složitost problém� souvisí s tím, že jsou „zakotveny v území“ a mají mnoho dimenzí. 
Proto je nezbytné programy definovat spíše na místní úrovni a sektorové akce za�lenit do 
komplexní strategie pro jednotlivé územní celky.  

 
Místní rozvoj jako termín je problematický, protože specifické rysy tohoto p�ístupu jsou 
v praxi pom�rn� vágní v d�sledku jeho velmi široké aplikace na �adu problém� a oblastí. 
Proto hrozí, že se tento termín bude používat na ideologické úrovni a jeho cíle a/nebo 
nástroje budou rozm�ln�ny ve „všeobjímající“ územní strategii. 
 
Ani p�edpokládané výsledky místního a územního rozvoje nejsou vždy úpln� jasné, což má 
vliv na výb�r indikátor� pro m��ení úsp�šnosti. Nejasnost a nejistota souvisí s tím, že 
zam��ení na místní rozvoj je p�es sv�j široký záb�r stále v experimentální fázi, protože je 
uplat�ován pom�rn� krátce. Tv�rci politik a analytici se na základ� zkušeností snaží 
p�edpokládané výstupy a výsledky strategie definovat lépe. Evaluace strategií místního 
rozvoje proto bude pravd�podobn� mít pro úsp�šnost t�chto strategií klí�ový význam, 
protože na základ� evaluace se m�žeme pokusit omezit míru nejistoty. 
 
Zárove� s uznáním zásadní role evaluace pro zpracování strategií si musíme také uv�domit, 
že k evaluaci je nutno p�istupovat experimentáln� a že nástroje a metody nelze považovat za 
konstantní. Za ú�elem získání zkušeností však m�žeme navrhnout n�které postupy 
maximalizující potenciál t�chto �inností. Je také t�eba stanovit referen�ní zásady snižující 
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vágnost aplikace politik místního rozvoje a v této souvislosti podporovat evaluaci místního 
rozvoje jako rámec politik a program�. 
 
Pokud jde o horizontální zapracování tohoto tématu, odkazujeme na další kapitoly 
dopl�ujících text� �ásti  1, zejména Institucionální kapacita (otázky rozvoje a výkonu ve�ejné 
správy) a Zam�stnanost a sociální za�len�ní, protože programy místního rozvoje se t�chto 
témat �asto týkají. 
 
Následující oddíly se v�nují p�edpoklad�m místního rozvoje, jež jsou základem evalua�ního 
rámce. Za referen�ní hodnoty pro evaluaci je tedy nutno zvolit st�edn�dobé cíle a faktory pro 
jejich dosažení.  
 
Cíle 
Zavedení politiky místního rozvoje má dva hlavní pohledy: 
 

- První je zam��en na zdroje (hovo�í se o strategii nové ekonomické geografie, která již 
byla zmín�na v první �ásti P�íru�ky). Stru�n� �e�eno, rozvojové strategie lze definovat 
jen na místní úrovni, protože v této oblasti m�žeme najít nedostate�n� využité zdroje  
a mobilizovat je v programu. Rozvojové strategie totiž mohou být ú�inné jen tehdy, když 
dokáží identifikovat a využít nevyužité zdroje. ‘Zdroje’ je velmi široký pojem, zahrnující 
územní, ekonomické, znalostní zdroje atd. Definice pojmu místní je komplexní: cílem 
programu je integrovat zdroje na místní úrovni i ve vazb� na vn�jší sv�t. Místní rozvoj je 
pak výsledkem pozitivní vazby mezi daným územím a jeho kontextem, který m�že  
(a musí) být definován více mén� široce, strategicky, tj. na základ� posouzení možnosti 
maximalizace místních zdroj�. 

- Druhý je založen na sociálním kapitálu. Vychází z toho, že vyšší dostupnost sociálního 
kapitálu je podmínkou pro dosažení takové formy rozvoje, která spojuje ekonomické, 
sociální a environmentální dimenze. Místní zam��ení této strategie je považováno za 
jediný možný zp�sob, jak tento stav zajistit. 

 
P�estože jsou tyto dva názory na místní rozvoj prezentovány  jako alternativní, lze mezi nimi 
vytvo�it ú�innou vazbu, když p�ipustíme, že zdroje nelze považovat za dané. Kvalifikace 
zdroje p�id�leného na ur�itý prvek je závislá na tom, jak ho vnímají relevantní akté�i. Definice 
ur�itého prvku jako zdroje má také p�esn� vymezenou vazbu na sledované cíle a akce 
realizované místními aktéry. 
 
Zdroje jsou u tohoto p�ístupu jen výsledkem pou�ení a zvýšení informovanosti aktér� 
zapojených do navrhování a implementace programu. �ím širší (vzhledem k  po�tu) a hlubší 
(vzhledem k mobilizaci znalostí) je zapojení aktér�, tím bude identifikace zdroj� z�ejm� 
efektivn�jší. 
 
Sociální kapitál je komplexní pojem vztahující se na n�kolik úrovní. Definice tohoto pojmu je 
uvedena v ráme�ku 1. Nár�st využitelného sociálního kapitálu jasn� odráží kapacitu širšího 
souboru místních aktér� zapojených prost�ednictvím ve�ejných politik do �ešení sociálních 
problém�. Tuto kapacitu lze považovat za podmínku pro vytvo�ení a integraci zdroj� ve 
strategii místního rozvoje. 
 
Vazba mezi místním rozvojem a sociálním kapitálem se posiluje v kontextu strategií pro 
udržitelný rozvoj. Velký po�et prom�nných a jejich vazby, které je nutno v p�ípad� 
udržitelného rozvoje uvažovat, zd�raz�uje povahu �ešení problém� jako procesu sociální 
interakce. 
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Ráme�ek 1: Definice sociálního kapitálu 
Sociální kapitál se vztahuje k institucím, vazbám a normám, formujícím kvalitu a kvantitu sociálních interakcí ve 
spole�nosti. Je prokázáno, že pro ekonomickou prosperitu spole�nosti a udržitelnost rozvoje má zásadní význam 
sociální soudržnost. Sociální kapitál není jen úhrnem institucí podpírajících spole�nost, je pojivem držícím je 
pohromad�. Sociální kapitál podle nejširšího a nejobsažn�jšího výkladu zahrnuje sociální a politické prost�edí, 
které formuje sociální strukturu a umož�uje zpracování standard�.  
(Zdroj: Sv�tová banka: http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm) 
 
Základem sociálního kapitálu je, že sociální sít� nemají jen sociální hodnotu, sociální kapitál má význam pro 
efektivní fungování moderních ekonomik a je nezbytnou podmínkou stabilní liberální demokracie. Tvo�í kulturní 
složku moderních spole�ností, které byly v jiných ohledech organizovány již od osvícenství na základ� oficiálních 
institucí, zákonnosti a racionality. Rozvoj sociálního kapitálu byl obvykle považován za úkol ekonomické reformy 
„druhé generace“. Ve�ejná politika nem�že, narozdíl od ekonomických politik nebo dokonce ekonomických 
institucí, sociální kapitál tak snadno vytvo�it nebo formovat. 
(Zdroj: Mezinárodní m�nový fond, http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/index.htm) 
 
Díl�í cíle 
Jestliže hlavním cílem místního rozvoje je podporovat udržitelný rozvoj akcemi na místní 
úrovni sledujícími maximální mobilizaci nedostate�n� využitých zdroj� a nár�st sociálního 
kapitálu, má tento p�ístup také dva díl�í cíle nezbytné pro úsp�ch: integraci a participaci. 
 
K cíli integrace je nutno pohlížet ze dvou r�zných pohled�. 
 

- První souvisí s obsahem program�. M�ly by být založeny na ur�ité oblasti, tj. 
definovány na základ� posouzení cílového území v jeho složitosti jako referen�ního 
základu pro stanovení problému/�, které je nutno �ešit, a p�íležitostí, které je nutno 
zjistit a prov��it, a následn� pro návrh strategie a souvisící akce. Vícerozm�rový 
charakter programu je podmínkou pro integraci místních zdroj� a zvýšení efektivnosti. 

- Druhý se týká rozhodovacího procesu. P�ístup k místnímu rozvoji je v tomto p�ípad� 
p�ímo propojen s p�ístupem k výkonu ve�ejné správy p�i tvorb� politiky. Integrace se 
týká pot�eby zahrnout do procesu všechny relevantní aktéry ve dvou hlavních osách: 
horizontální (rozlišující aktéry na institucionální, ekonomické, sociální) a vertikální (od 
nejnižší místní úrovn�, nap�. komunity až po mezinárodní úrove�, nap�. EU). 

 
Cíl participace se týká pot�eby zahrnout do navrhování a implementace program� místního 
rozvoje místní komunitu. Tento cíl, úzce spojený s cílem integrace aktér� do procesu,  se 
rozvíjí kolem osy se dv�ma hlavními pojmy: participace a partnerství. Participace se obvykle 
týká širokého zapojení místní komunity pomocí zvyšování informovanosti, akcí komunitního 
plánování ale p�edevším skute�ných �inností (projekt�, iniciativ). Partnerství znamená hlubší 
a selektivn�jší zapojení organizovan�jších struktur místní spole�nosti (zejména sociálních 
aktér�, nap�. NNO; mohou sem pat�it i nové zastupitelské struktury, které jsou samy sou�ástí 
rozvojové strategie - sociálního kapitálu) do navrhování a �ast�ji do implementace program�. 
Ú�inné partnerství na úrovni ve�ejné správy je p�edpokladem pro ú�inné partnerství mezi 
aktéry ve�ejné správy a širší komunitou v�etn� NNO. 
 
Faktory pro dosahování st�edn�dobých cíl� 
Uvádíme otev�ený seznam faktor�, které by mohly usnadnit dosažení st�edn�dobých cíl�:  
 

- Zastoupení oblasti a vize o její budoucnosti. Povaha strategií místního rozvoje 
založených na území je závislá na schopnosti vytvo�it reálné zastoupení oblasti, jejích 
problém� a zdroj�. Toto zastoupení by m�lo vycházet z vnímání, cíl� a znalostí širokého 
okruhu aktér�. Je to referen�ní rámec pro identifikaci (konstrukci, sledujeme-li postup 
navržený výše) a integraci místních zdroj�. 
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- Široké zapojení relevantních aktér� do fáze navrhování. P�estože je jako strategie 
pro implementaci program� �asto navrhováno partnerství a participace v mnoha 
p�ípadech informuje místní komunitu o navrhovaném programu místního rozvoje, 
spo�ívá p�idaná hodnota zapojení p�edevším ve fázi návrhu.  Práv� zde je formulován 
problém, identifikovány zdroje a zajišt�n konsenzus na pozitivn�jším základ�. Pak 
následuje opera�ní fáze, kde místní akté�i rozvíjejí nový institucionální a sociální kapitál 
objevováním nových zp�sob� vzájemné komunikace, spolupráce a vytvá�ení 
spole�ného (i když diskutovaného) chápání otázek. 

- Rovnováha mezi projekty, které jsou ihned k dispozici, a novými nám�ty. 
Programy místního rozvoje �asto p�edstavují balí�ky již existujících iniciativ zast�ešené 
obecnou strategií, která byla stanovena ex post, aby poskytla spole�né zd�vodn�ní pro 
skupinu vybraných projekt�. Zahrnutí okamžit� realizovatelných projekt� podporuje 
efektivnost a „rychlý zisk“, což zvyšuje d�v�ru v širší partnerství, zejména když je pro 
p�ípravu a/nebo implementaci program� k dispozici jen málo �asu. Místní rozvoj je 
samoz�ejm� založen na restrukturalizaci obvyklých postup� (vyhledání a integraci 
zdroj�, zapojení aktér� atd.). Relevantním faktorem úsp�šnosti je pevná rovnováha 
mezi realizovatelností a inovacemi. 

- Dvojí definice strategické akce. P�i p�íprav� konkrétní �innosti v rámci místního 
rozvoje je t�eba zvážit dv� r�zné definice strategické akce. Do první skupiny pat�í akce, 
které lze realizovat rychle a které mohou nastartovat širší rozvojový proces (podporou 
integrace) a/nebo pomocí jiných akcí. Druhá zahrnuje akce, jež jsou schopny 
mobilizovat hlavní zdroje v cílové oblasti. Tyto dv� definice lze jen z�ídka aplikovat na 
stejnou akci. D�ležitou podmínkou úsp�chu je zdravá rovnováha mezi ob�ma p�ístupy. 

- Zam��ení na �ízení projekt�. Pro programy místního rozvoje je typické obtížné �ízení. 
To je na jedné stran� zp�sobeno složitostí sít� zapojených aktér� a na druhé stran� 
komplexní povahou vlastního programu, kde je nutno pro r�zné sektory navrhnout r�zné 
akce  a jejich realizaci integrovat. Pozornost v�novaná projektovému �ízení je d�ležitým 
p�edpokladem pro dosažení mezidobých cíl�, zejména proto, že programy místního 
rozvoje jsou �asto realizovány v oblastech a regionech se slabší kapacitou institucí a 
zodpov�dných aktér� a zvyšování kapacity pro zpracování a �ízení projekt� je �asto 
hlavním cílem iniciativ.  

 
Identifikace uvedených faktor� je relevantní pro stanovení postup� a metod a pro výb�r 
evalua�ních indikátor�. 

Typy opat�ení, program� a intervencí 
 
Na místní a územní rozvoj je p�ímo zam��ena �ada program� podporovaných EU  
a intervencí na národní a místní úrovni. Pat�í sem tzv. územní iniciativy snadno 
rozpoznatelné podle d�razu na komplexní povahu programu lišící se od tradi�n�jšího 
sektorového p�ístupu. 
 
Programy jsou �asto pom�rn� nové, první byly zahájeny na po�átku 90. let minulého století. 
Metodické otázky evaluace územních iniciativ jsou proto diskutovány teprve n�kolik 
posledních let a zkušenosti jsou stále velmi omezené. 
 
V souladu s tímto p�ístupem se mnoho oblastí intervence vztahuje k oblastem problém�,  
které jsou zárove� definovány se z�etelem ke specifickým územím a souvisícím problém�m. 
 
K nejd�ležit�jším pat�í regenerace m�st, kde je stále z�ejm�jší mnohostranný charakter 
problému (sociální, ekonomický, fyzický, environmentální) p�edevším v okrajových �tvrtích  
a v centrech m�st. 
 
EU zahájila programy jako URBAN, M�stské pilotní projekty a nedávno také URBAN II na 
základ� inova�ních národních zkušeností, nap�. Contracts de quartiers ve Francii a City 
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Challenge ve Spojeném království. Úsp�ch t�chto intervencí zárove� podporoval zavedení 
podobných program� na národní úrovni v n�kolika evropských zemích. 
 
Další významnou oblastí v širším územním m��ítku je ekonomická obnova region� 
s útlumem pr�myslu. Tv�rci politiky si také uv�domili, že pro �ešení problému, jehož zjevn�jší 
aspekty byly spíše ekonomické, mají zásadní význam r�zné prom�nné a jejich vzájemná 
provázanost. Nejznám�jším p�íkladem aplikace tohoto p�ístupu k oblasti problém� jsou 
územní pakty.  
 
T�etí oblastí je rozvoj marginálních region�, zejména venkovských oblastí, kde jsou investice 
do n�kterých sektor� (nap�. cestovního ruchu) zasazeny do strategie zam��ené na zahájení 
integrovaného rozvoje na sociální, environmentální a ekonomické úrovni. Do této oblasti 
spadají evropské iniciativy jako je Leader a Leader+. 
 
Práce, které nejsou konkrétn� zam��eny na specifickou oblast, se týkají program� pro 
integraci environmentálních, ekonomických a sociálních otázek p�í stanovení rozvojových 
strategií ur�itého území. Iniciativy místní Agendy 21 jsou zavád�ny po celé Evrop�  
a podporovány jako zp�sob stanovení vizí a strategií místního udržitelného rozvoje (na 
r�zných územních úrovních: m�sta, m�stské aglomerace, regiony). 
 
Všechny tyto programy mají stejný metodický postup založený na prosazování 
integrace r�zných sektor�, participace v rozhodovacím procesu a uplat�ování partnerství 
mezi institucionálními, ekonomickými a sociálními aktéry p�i navrhování iniciativ, jejich 
implementaci a �ízení. 
 
Spole�ným rysem t�chto iniciativ je to, že jde o „demoprogram“. Byly navrženy jako iniciativy 
speciální, pilotní, experimentální. Jejich cílem je podpo�it rozvoj inova�ních p�ístup� 
k rozvojovým otázkám v místních institucích a získat efekty z napodobování zapojením 
dalších aktér� do místních rozvojových strategií a transferem inovací z této praxe do b�žné 
tvorby politiky. 
 
Uvedené aspekty iniciativ a program� místního rozvoje mají velký význam pro jejich 
evaluaci. Jejich úsp�šnost by se nem�la m��it jen z hlediska kapacity pro �ešení konkrétních 
problém�, na n�ž jsou zam��eny, ale také schopnosti zavád�t do místního politického 
rozhodování pozitivní zm�ny.  
 
Obecn�ji vzato je t�eba zodpov�d�t relevantní otázku, jak inova�ní akce vyvinuté v pilotních 
programech konsolidovat.  
 
Z tohoto hlediska jsou d�ležité institucionální struktury vytvo�ené �asto pro �ízení iniciativ  
a program� vycházejících z inova�ních oblastí: místní rozvojové agentury, speciální jednotky 
v místních institucích atd. Tyto organiza�ní jednotky je t�eba považovat za významný zdroj  
a jejich rozvoj je velmi d�ležitým cílem p�i podpo�e zohledn�ní tématu místního rozvoje a 
jeho metodiky p�i tvorb� místní politiky. P�ipouštíme však, že nebývá snadné z do�asných, 
p�íležitostných jednotek vytvo�it stabilní aktéry místního rozvoje. 

Hlavní problémy a otázky evaluace 
 
Evaluace jako nástroj pou�ení 
Protože podpora místního rozvoje byla zavedena pom�rn� nedávno a mnoho program� 
v�novaných otázkám místního rozvoje má experimentální povahu, obvykle se zd�raz�uje 
role evaluace jako nástroje pro pou�ení. Cílem evaluace není ani tak porovnávání 
konkrétních výkon� analyzovaných program� s normativními hodnotami úsp�šnosti ale spíše 
pou�ení ze zkušeností a formulace obecných záv�r� o p�edpokladech úsp�šnosti. 
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Pokud jde o hodnocený program, je t�eba se zam��it na vytvo�ení ú�inného postupu pro 
�ešení problém� ze strany zapojených aktér�. Obecným cílem by m�la být podpora 
zodpov�dných aktér� p�i zm�nách �ešení akcí a strategií sledujících zvýšení efektivnosti. 
 
Evaluace místního rozvoje jako evaluace procesu 
Jádrem evaluace místního rozvoje je evaluace procesu. Vazbu mezi programy, akcemi  
a p�edpokládanými výsledky zajiš�ují st�edn�dobé cíle týkající se zm�n, jimiž programy 
mohou ovlivnit chování aktér�, jejich zdroje a vzorce vzájemného p�sobení. 
 
 

© Net Effect Oy •••• Ville Valovirta5.4.2005
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Zdroj: Ville Valovirta, Risto Karinen, Zajiš�ování skute�ných strategických znalostí pro 
regiony. Krok za sou�asné meze evaluace program� zasazením do regionálního kontextu, 
nezve�ejn�ný dokument prezentovaný na 5. Evropské konferenci o evaluaci strukturálních 
fond�, Budapeš�, 26.-27. �ervna 2003 
 
Teorie území a teorie územního programu 
Vazba mezi programy, akcemi a p�edpokládanými výsledky také vyžaduje, aby evaluace 
vycházela z teorie v oblasti programování (tj. teorie dynamiky území a teorie možných 
kauzálních závislostí intervencí). Touto otázkou se zde nezabýváme, protože teoretický 
p�ístup k sestavování st�edn�dobých indikátor� a smysluplných cílových hodnot pro výsledky 
a dopad je �ešen v dopl�ujících textech �ásti 2. 
 
P�idaná hodnota program� místního rozvoje 
Zásadní otázkou p�i evaluaci program� místního rozvoje je, jak odlišit výstupy, které je 
možno p�ipsat konkrétn� programu od výstup�, které vznikly v d�sledku již existujících 
program� a akcí (financovaných z národních �i místních rozpo�t�) v rámci komplexní 
strategie místního rozvoje. Identifikace p�idané hodnoty program� zam��ených na 
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prosazování metodiky místního rozvoje je hlavním cílem evaluace. Z tohoto hlediska m�že 
být užite�né se p�i navrhování evaluace zam��it na st�edn�dobé cíle (integrace  
a participace), tj. spíše na otázky procesu než obsahu.  
 
Zam��ení evaluace 
Zvláštní pozornost p�i evaluaci je t�eba v�novat skute�nosti, že programy místního rozvoje 
mají velmi �asto sloužit jako demonstra�ní programy.  
Úsp�šnost programu se pak také hodnotí podle jeho kapacity pro ovliv�ování 
institucionálních opat�ení, styl� místní politiky a b�žné tvorby politiky. 
Tento p�ístup alespo� �áste�n� pozm��uje pole analýzy evalua�ních �inností. �ást evaluace 
by se m�la zabývat dopady programu na jeho politický kontext, nap�. analyzovat, zda a jak 
byly do b�žné tvorby politiky zapracovány inovace. 
 
Prostor pro integraci 
Dalším aspektem spojeným s širokým záb�rem politiky místního rozvoje je vzhledem 
ke komplexní povaze program� jejich integrace.  
 
Integrace bývá �asto zam��ena na �ešení, tj. na soubor akcí zahrnutých do programu. 
Pozornost je v�nována za�azení co nejširší škály akcí v r�zných oblastech (nap�. 
zam�stnanost, sociální služby, obnova, životní prost�edí atd.), jako kdyby r�znorodost byla 
nezbytným a posta�ujícím p�edpokladem integrace. Tato tendence m�že skrývat bu� 
ú�elové využití p�id�lených prost�edk� (prezentující úhrn již existujících projekt� jako 
program místního rozvoje) nebo ideologický p�ístup k integraci (kde je za nezbytnou 
podmínku považována intervence ve všech možných oblastech bez ohledu na konkrétní 
charakteristiky cílové oblasti a jejích problém�). 
 
Integrace ve skute�nosti nemusí nezbytn� vyžadovat komplexní soubor intervencí. Je možno 
aplikovat r�zné p�ístupy, nap�. zam��it program na specifickou akci nebo projekt, jehož 
úkolem je v cílové oblasti zahájit integrovaný rozvoj. 
 
Nesmíme zapomínat, že podmínkou místního rozvoje je formulace problému, který je t�eba 
�ešit, stanovení celkových cíl� a obecné strategie integrovaným zp�sobem, tj. zpracováním 
návrhu programu postupem vycházejícím z území a nikoli sestavením obsáhlého seznamu 
akcí. Evaluace tak nabývá na složitosti a �áste�n� se m�ní její zam��ení. 
 
Tento aspekt také alespo� �áste�n� m�ní definici tématu místního a územního rozvoje. 
Krom� program� p�ímo zam��ených na místní rozvoj mohou k tomuto cíli p�isp�t také 
sektorové politiky podle toho, jak jsou specifické (sektorové) akce navrženy v rámci 
integrované strategie. 
 
Evaluace a participace 
Jestliže zd�razníme roli evaluace jako prost�edku pro pou�ení, její proces by m�l n�jak 
zahrnout zú�astn�né aktéry, a to z dvou hlavních d�vod�: 
 

• maximální využití znalostí aktér� pro lepší porozum�ní faktor�m a podmínkám, které 
ovlivnily proces, 

• maximalizace možnosti, aby evaluace ovlivnila jednání aktér� a pozm�nila je. 
 
Využití participa�ního postupu p�i navrhování evalua�ního procesu m�že být  ú�inným 
zp�sobem, jak zvýšit ú�innost nejen vlastní evaluace ale také implementace celého 
programu. 
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�ešení p�i hledání problému 
Široký záb�r místního rozvoje podporuje p�ijímání �ešení, která jsou okamžit� k dispozici  
a bývají aplikována bez ohledu na konkrétní kontext, v n�mž program operuje.  To je 
samoz�ejm� v jasném rozporu s žádoucím postupem, protože ten je založen na schopnosti 
interpretovat specifické rysy kontextu (problémy, zdroje atd.) jako p�edpoklad pro 
prosazování rozvoje.  
Jako p�íklad uvádíme metody participace a zapojení komunity do rozhodovacího procesu. 
Participa�ní strategie mohou a m�ly by být r�zné podle toho, jak je místní spole�nost 
„rozdrobená“ nebo „organizovaná“ (tyto termíny používáme pro krajní meze kontinua 
popisujícího existenci a využití sociálního kapitálu). Odráží se to také na obsahu programu: 
je více zam��en na viditelné výstupy za ú�elem spušt�ní dlouhodobého procesu zapojení 
aktér� a posilování d�v�ry v akce institucí, kde je problémem ned�v�ra, nebo je zam��en 
spíše na inovace, kde je snazší získat zdroje pro kooperaci. 
 
Další p�íklad se týká organiza�ních struktur, které jsou obvykle vytvá�eny pro �ešení 
implementa�ních otázek, a to místních rozvojových agentur. 
Pro koordinaci implementace složitých program� bývá �asto vytvo�en nový orgán, což však 
velice �asto vede k nár�stu problém� s koordinací. Na rozvojové agentury je lepší pohlížet 
jako na aktéry zodpovídající za formulaci nových postup�, prosazování místního rozvoje, 
zapojování místních aktér�, získávání zdroj� pro návrh a implementaci složitých program� 
na místní úrovni. Možnost vytvo�it agenturu, stanovit její cíle, strukturu, opera�ní nástroje atd. 
závisí na specifických problémech kontextu a zkušenosti nelze prost� p�evést z jedné 
situace do jiného kontextu. 
 
Vazba na rozvoj místní zam�stnanosti 
Potenciál místního a územního rozvoje p�ispívat k zam�stnanosti je hlavním tématem 
Evropské strategie zam�stnanosti (European Employment Strategy, EES). Podpora místních 
iniciativ týkajících se zam�stnanosti je v rámci Na�ízení o ESF horizontální prioritou – 
evaluace intervencí ESF by tedy m�la �ešit toto téma (�asto se používá termín iniciativy 
místní zam�stnanosti a rozvoje - local employment and development initiatives, LEDI). 
Hlavní otázky a indikátory pro evaluaci LEDI byly zapracovány do pokyn� pro monitoring  
a evaluaci pomoci z ESF v období 2000-2006, viz:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/guidelines_en.htm#guibbi) 
 

Použité a užite�né postupy, metody a techniky 
 
V�domí inherentní nejistoty strategií místního rozvoje (pokud jde o obsah a p�edpokládané 
výsledky) má dopad na evalua�ní metody:  
 

1) Role evaluace je v tomto p�ípad� jasn� orientována spíše na poznání faktor�  
a p�edpoklad� úsp�šnosti než na porovnávání konkrétních výsledk� s p�edem 
stanovenými m��ítky úsp�šnosti. Zd�raz�ujeme, že evaluace má sloužit k reflexi. 
Cílem všech evalua�ních proces� je do ur�ité míry poskytnout informace o vlastní 
evaluaci, zejména pokud jde o stanovení užite�ných a ú�inných indikátor� pro m��ení 
úsp�šnosti a využití konkrétních technik. Míra p�isp�ní evaluace ke všeobecnému 
chápání místního rozvoje závisí na tom, zda je považována za p�íležitost pro vlastní 
rozbor prom�nných atd. 

2) Návrh evaluace má pro její úsp�šnost zásadní význam: p�i návrhu evaluace je t�eba 
specifikovat její cíle a konkrétní otázky, na n�ž bude hledat odpov�di, ale i metodiky 
vhodné pro jejich ú�inné zodpov�zení. 

3) P�istupujeme-li k evaluaci jako k nástroji pro pou�ení, je relevantní otázkou, jak ji lze 
využívat p�i navrhování a implementaci programu. Postupy a metody je nutno 
stanovit na základ� zvážení r�zných rolí evaluace ex ante, interim a ex post 
uvedených v ráme�ku 2. 
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Ráme�ek 2: Cíle, otázky a metody v jednotlivých evalua�ních fázích 
 
 
 

Cíle Otázky Metody 

Ex ante • Ov��it, zda a jak byla 
aplikována metoda místního 
rozvoje 
• Vytvo�it spole�ný jazyk 
zainteresovaných aktér� 
• Ur�it p�edm�t evaluace 

• Byly identifikovány místní 
zdroje? 
• Byli do návrhu programu 
zapojeni místní akté�i, jak? 
• P�ispívá program k 
vytvo�ení integrovaného obrazu 
cílové oblasti (jejích problém�, 
zdroj� atd.)? 
• Jaká p�idaná hodnota 
vzniká zahrnutím akcí do 
integrovaného programu? 
(Hlediska: p�isp�ní jednotlivých 
akcí k celkovým cíl�m, dopad 
celkových cíl� na návrh 
jednotlivých akcí, vazby mezi 
akcemi) 
• Co lze považovat za 

úsp�ch? 

• Procesní analýza, 
podrobné pohovory  
s manažery programu 
• Participa�ní stanovení 
p�edm�tu evaluace (teorie 
programování) a návrh 
evalua�ního procesu (se 
zvláštním z�etelem k výb�ru 
indikátor�) na workshopech 
nebo podobnými prost�edky 
 

Interim • �ešit problémy 
v implementaci, p�ípadn� 
upravit program pro zvýšení 
jeho hospodárnosti a 
ú�innosti 

• Jaké realiza�ní problémy se 
u jednotlivých akcí vyskytly, jak 
je lze �ešit? 
 

• Podrobné pohovory  
s manažery programu a 
aktéry zapojenými do 
implementace  
• Pracovní a tématické 

skupiny 
• Kontrola dokumentace 

(zápisy, upravené plány, 
korespondence) 

• Oficiální zp�tná vazba 
(pokud možno ve form� 
workshopu) 

 
Ex post • Vydat pokyny pro návrh 

dalších akcí 
• Identifikovat aspekty 
programu, které lze zobecnit 
a využít pro jiné p�ípady 
• Zdokumentovat a 
posoudit výsledky a dopady 

• Zohlednili zú�astn�ní akté�i 
ve svém jednání z�etel k 
místnímu rozvoji? 
• Došlo k nár�stu sociálního 
kapitálu? 
• Je t�eba pro dosažení 
místního rozvoje p�eformulovat 
všeobecné cíle? 
• Co je úsp�ch? 

• Analýza p�ípadových 
studií (analýza procesu 
navržení a implementace 
programu) 
• Identifikace osv�d�ené 
praxe 
• Analýza dopadu 

 
 

 
 
Evaluace ex ante 
Hlavním cílem evaluace ex ante je ov��it, do jaké míry byl p�i navrhování programu 
zohledn�n místní rozvoj. V této souvislosti je t�eba odpov�d�t na n�které konkrétní otázky  
a p�edevším zjistit, jak ú�inná byla identifikace místních zdroj� a zda byly zdroje v programu 
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mobilizovány. M�žeme také využít odkaz na faktory pro dosažení mezidobých cíl� zmín�né 
výše. 
 
Nesmíme zapomínat, že evaluace m�že mít v této fázi dva r�zné cíle:  

- prvním je výb�r program� pro financování a probíhá spíše podle scéná�e shora dol�,  
- druhým cílem je vytvo�ení spole�ného jazyka mezi zapojenými aktéry a dosažení 

konsenzu o vlastním programu. 
 
Vzhledem k druhému cíli lze evaluaci považovat za nástroj, který by m�li navrhnout sami 
akté�i v participa�ním procesu. M�li by si vytvo�it spole�ný názor na to, co je úsp�ch, jaké 
indikátory je vhodné pro jeho m��ení používat atd. Je to velmi ú�inná strategie pro zvýšení 
integrace, zajišt�ní konsenzu a spole�ného chápání cíl� místního rozvoje. 
 
Mezidobá (interrim) evaluace 
Hlavním cílem mezidobé evaluace je identifikovat problémy v implementaci a navrhovat 
�ešení t�chto problém�. Relevantním cílem je také ov��it, zda jsou navržené akce schopny 
ú�inn� zajistit dosažení stanovených cíl�, p�ípadn� upravit návrh �ásti programu. 
 
Vazby mezi specifickými akcemi a všeobecnými cíli jsou n�kdy slabé a akté�i mají sklon se 
zam��ovat hlavn� na vnit�ní provázanost jednotlivých akcí. Tento p�ístup obvykle vede  
k oslabení vazeb mezi akcemi v programu a všeobecné cíle jsou odsunuty do pozadí. 
 
Cílem evaluace je tuto vazbu posílit, p�edejít riziku rozdrobení programu na jednotlivé akce, 
jejichž úsp�šnost se m��í intern�.  
 
Participa�ní rozm�r evaluace má také zde význam pro maximalizaci schopnosti ovliv�ovat 
jednání zapojených aktér�. 
 
Ú�innou technikou pro dosažení tohoto cíle m�že být skupinová zp�tná vazba a diskuse  
s partnery/zapojenými aktéry. 
 
Evaluace ex post  
Evaluace ex post má dva hlavní cíle, takže uplat�uje r�zné postupy: 
 

- Jestliže je cílem ov��it, jak program p�isp�l k místnímu rozvoji, jde o sdílené stanovení 
úsp�šnosti, které by m�lo vyplynout z vlastního procesu (evaluace ex ante a interim).  
V tomto smyslu m�že být ú�innou strategií analýza dopadu (viz další oddíl). Analýza 
výsledk� a dopadu specifického souboru konkrétních intervencí (projekt�) 
realizovaných v rámci individuálního programu je druhým hlavním prvkem evaluace 
ex-post;  

- Jestliže je cílem �ešit otázku využitelnosti pou�ení z praxe pro jiné p�ípady a/nebo 
obecn�ji interpretace faktor� a p�edpoklad� úsp�šnosti strategií místního rozvoje, 
mohou být užite�ným nástrojem analýzy p�ípadových studií (se zvláštním z�etelem  
k aspekt�m procesu návrhu a implementace) a také stanovení nejlepší praxe. 
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Ráme�ek 3: Evaluace územních pakt� zam�stnanosti 
V polovin� 90. let minulého století byly územní pakty zam�stnanosti (territorial employment pacts,TEP) 
mechanismem pro �ešení nezam�stnanosti a podporu vytvá�ení nových pracovních míst na základ� širokých 
partnerství na místní úrovni (která byla za�len�na do program� strukturálních fond� na období 2000-2006).  
Rámec evaluace TEP se m�l vyjad�ovat k hospodárnosti v d�sledku posouzení vstup� a výstup� a m�l také 
m��it ú�innost na základ� prov��ení cíl� a výsledk�.  
Otázku relevance vzhledem k pot�ebám a dopadu nebylo možno na úrovni regionální nebo místní ekonomiky 
specifikovat, protože dostupná data to neumož�ují; tyto otázky však byly upraveny pro konkrétní prostor akce 
v samotném paktu.  
Základem evaluace byly tyto práce: 

- Studium dokumentace (od ak�ních plán� až po záv�re�né zprávy),  
- Konzultace s odborníky paktu,  
- P�ípadové studie, 
- Pohovory se zainteresovanými subjekty na národní a evropské úrovni.  

Zdroj: ECOTEC (2002), Tématická evaluace územních pakt� zam�stnanosti, zpráva p�edložená Generálnímu 
�editelství pro regionální politiku 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado_en.htm 
 

 

Hlavní metody a techniky 
 
V�tšina evaluací místního a územního rozvoje se p�i prosazování participa�ních postup�  
a zkoumání implementa�ních otázek a problém� opírá o kvalitativní metody. K hlavním 
metodám a technikám pat�í:  

- skupinová zp�tná vazba a diskuse, 
- p�ípadové studie, 
- analýza výsledk� a dopad�. 

 
Je velmi t�žké použít pro evaluaci této oblasti kvantitativní metody, protože v�tšina výsledk� 
evaluace je z�ejm� zam��ena na otázky procesu. K slibným metodám v tomto smyslu pat�í 
komparativní analýza zabývající se rozdíly v charakteristikách regionální politiky a kontrolou 
exogenních faktor� (tj. faktor�, které mohou ovlivnit výsledky nezávisle na intervenci 
programu). R�znorodost decentralizovaných program� ekonomického rozvoje m�že být 
p�íležitostí pro prov��ení ú�innosti celé �ady regionálních (nebo místních) p�ístup�  
k implementaci politiky.  

Popis, m��ení a zdroje dat 
 
Stanovení indikátor� a m��ení není u místního a územního rozvoje snadné ze dvou d�vod�: 
 

• Komplexní povaha program� místního rozvoje vedoucí k nezbytnosti zvážit velký 
po�et prom�nných spojených se sektorovými aspekty problém� a program�/ akcí. 
Indikátory zohled�ující jednotlivé sektory je nutno vybírat tak, aby se p�edešlo p�íliš 
obecným nebo p�íliš podrobným evaluacím. 

• Pot�eba programy p�izp�sobit konkrétním problém�m, zdroj�m a p�íležitostem cílové 
oblasti, kde se klade d�raz na velký po�et potenciálních cíl�, zt�žuje stanovení 
obecných indikátor� bez vazby na konkrétní program.  

 
Tyto prvky p�ispívají k lepšímu stanovení oblasti evaluace místního rozvoje jako �innosti, 
která není pouhým úhrnem sektorových evaluací, jež by mohl program místního rozvoje 
zahrnovat. 
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Indikátory používané pro evaluaci intervencí ve specifické oblasti (jako je trh práce, obnova 
atd.) by na jedné stran� m�ly být upraveny na základ� posouzení, jak jednotlivé akce 
p�ispívají k jiným akcím a k celkovým cíl�m místního rozvoje. Stanovení indikátor� by se na 
druhé stran� m�lo zam��it na st�edn�dobé cíle uvedené výše, protože jsou specifické pro 
místní rozvoj. 
 
Na stejnou otázku se m�žeme podívat také z jiného pohledu jako na volbu mezi evaluací 
výsledk� a/nebo dopadu, kde: 
 

• výsledky jsou zm�ny problému �ešeného hodnoceným programem a 
• dopady jsou zm�ny vyvolané programem v síti aktér� (zm�na cíl� aktér�, vzorc� 

interakcí v síti atd.). 
 
V ráme�ku 4 jsou uvedeny n�které p�íklady indikátor� v kontextu rozvoje m�stských oblastí.  
 
Zam��íme-li se na výsledky, znamená to definovat indikátory vztahující se ke kontextu 
programu (a vy�ešit problém výb�ru a úpravy sektorových indikátor�). Hodnotitelnost 
místních rozvojových strategiích zhoršuje ta skute�nost, že výsledky jsou znatelné až za 
pom�rn� dlouhou dobu. Akce program� místního rozvoje mají obvykle zajistit všeobecné 
výsledky za pom�rn� dlouhou dobu, a proto je t�žké stanovit jasné kauzální vazby mezi 
akcemi a zm�nami v cílové oblasti.  
 
Zam��íme-li se na dopady, znamená to stanovit indikátory procesu navrhování  
a implementace programu se zam��ením na st�edn�dobé cíle místního rozvoje: integraci  
a participaci. Výhodou je, že dopady jsou �iteln�jší nejen v krátkodobém horizontu ale  
i b�hem vlastní implementace programu. 
 
Nyní se zam��íme na evaluaci úsp�šnosti strategií místního rozvoje na základ� posouzení 
dopad�.  
Vztah mezi programem místního rozvoje a zm�nami chování aktér� lze analyzovat na t�ech 
r�zných úrovních: 

a) dopady struktury programu (jak byl program navržen), 
b) dopady výsledk� programu, 
c) dopady implementa�ního procesu programu. 

 
P�íklady a): 

• po�et zapojených aktér� a složitost sít�, a to bu� horizontáln� (institucionální, 
sociální, ekonomické kategorie aktér� v síti) nebo vertikáln� (místní, národní atd.), 

• objem zdroj� (r�zných typ�: lidských, ekonomických, znalostních atd.), které 
zú�astn�ní akté�i vynakládají na implementaci programu (p�ímý dopad), 

• participa�ní metody, které byly použity pro navržení programu, a role zapojených 
aktér�. 

 
P�íklady b): 

• napodobující jednání vyvolané výsledky programu u aktér� v cílové oblasti (nep�ímý 
dopad), 

• napodobující jednání, vyvolané výsledky programu u aktér� vn� cílové oblasti (nap�. 
v sousedních oblastech). 

 
P�íklady c): 

• zapracování aspekt� místního rozvoje do b�žných program�, 
• nár�st horizontální integrace v orgánech místní správy, 
• rozvoj organiza�ních struktur vytvo�ených pro �ízení programu. 
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Tento p�ístup se sice z�ejm� týká kvalitativních metod, mohli bychom však použít také 
kvantitativní metody (nap�. využití strukturovan�jších technik pro sí�ovou analýzu). P�i 
navrhování evalua�ního procesu je nutno usilovat o rovnováhu mezi kvalitativními  
a kvantitativními metodami.  
 
P�estože se koncepce místního a územního rozvoje liší, bude evaluace konkrétních 
program� a projekt� pravd�podobn� vycházet z geografického rámce. Ve v�tšin� zemí se 
sb�r statistických dat provádí na n�kolika úrovních.  
 
Pokud manaže�i programu cht�jí zpracovat monitorovací indikátory (výstup� a výsledk�), 
musí vynaložit zna�né úsilí na koordinaci. Zp�sobilé oblasti by pokud možno m�ly být 
stanoveny podle administrativních jednotek, protože se pro tyto jednotky obvykle sbírá více 
statistických dat. Oficiální publikace EU a materiály generálních �editelství uvád�jí mnoho 
statistických informací. Hlavním zdrojem ukazatel� je: Eurostat, www.cities21.com, Urban 
Audit (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/) 
 
Pro sb�r evalua�ních dat v rámci speciálních pr�zkum� je snadné vytvo�it p�íležitostné 
územní jednotky. Aby však bylo možno data získaná pr�zkumem srovnat s kontextovými 
indikátory, musí tyto celky odpovídat statistickým jednotkám.  
 

Ráme�ek 4: N�které p�íklady indikátor� v kontextu m�stského rozvoje 
Cíle intervencí do m�stského rozvoje mají �asto dv� stránky: posilování rozvoje podporovaných m�st  
a snižování rozdíl� mezi chudými a zvýhodn�nými oblastmi. P�evládá názor, že se tyto dva cíle spíše dopl�ují, než by 
si konkurovaly. Pokud jde o cíl globálního m�stského rozvoje, mají intervence p�edevším ekonomický a sociální 
charakter. Když program sleduje za�len�ní chudých �tvrtí do m�stského celku, intervence obvykle rozvíjejí sociální  
a ob�anské aktivity. 
V�tšina intervencí strukturálních fond� má zna�ný dopad na m�stské oblasti. Nap�íklad restrukturalizace rybolovu  
a zem�d�lství m�že mít výrazný dopad a sociální prosperitu velkých p�ímo�ských m�st a významných obchodních 
center ve venkovských oblastech.  
Indikátory zdroj�. Indikátory finan�ní náro�nosti je t�eba rozložit na výdaje, z nichž �erpají celá m�sta, a výdaje ve 
prosp�ch chudých oblastí v podporovaných m�stech. Pokud však toto �len�ní nebylo plánováno již od za�átku 
programu, nebude je monitorovací systém zaznamenávat a v evalua�ní fázi bude nutno vypracovat jejich odhad 
v rámci speciální studie.  
Indikátory výstup�. Indikátory výstup�, nap�. míra dokon�ení prací a dodržení harmonogramu projektu, jsou 
užite�né pro technické projekty, jako je rekultivace p�dy ležící ladem nebo obnova bytového fondu. Ukazatele 
výstupu budou také zahrnovat dosažené po�ty jednotek, nap�. po�et obnovených dom� nebo po�et hektar� 
rekultivované p�dy. Intervence zam��ené na rozvoj m�st �asto nabízejí služby (nap�. vzd�lání, školení, bydlení).  
U t�chto typ� intervencí je m�stský rozvoj monitorován pomocí indikátor� sledujících �innosti dodavatele  
a objem poskytnutých služeb (nap�. po�et hodin poradenských služeb). 
N�které indikátory výstup� lze monitorovat na úrovni programu jako procento daného výstupu vyprodukovaného 
v m�stských oblastech nebo v chudých oblastech podporovaných m�st.  Ukazatele výstup� na úrovni rozvojového 
programu pro celé m�sto však mohou být nevhodné. Vzd�lávací kurz zorganizovaný m�stským podnikatelským 
st�ediskem m�že nap�. provád�t nábor ú�astník� v nejchudších �tvrtích. 
Indikátory výsledku. U projekt� obnovy m�st m�že být t�žké rozlišit p�ímé a nep�ímé p�íjemce. Nap�íklad obnova 
zchátralého pr�myslového komplexu nebo �tvrti s byty nízké kvality zlepšuje životní prost�edí obyvatel m�sta žijících 
v bezprost�ední blízkosti. Proto jsou za p�íjemce intervence projektu považováni obyvatelé v ur�itém okruhu (�asto do 
vzdálenosti 1 km). Po�et obyvatel sousední �tvrti je tedy považován za indikátor výsledku. 
Indikátory dopadu. Indikátory konkrétního dopadu daného opat�ení získáme pom�rn� snadno. P�íjemce m�žeme 
nap�. požádat o bodové hodnocení jejich pocitu segregace nebo kvality prost�edí. Potíže však mohou vyplynout  
z toho, že se programy m�stského rozvoje obvykle skládají z mnoha malých opat�ení (nebo jde dokonce jen o souhrn 
projekt�), která mají p�isp�t spíše k celkové zm�n� kontextu než ke konkrétním dopad�m na jednotlivé p�íjemce. 
Zna�nou pozornost je tedy t�eba v�novat výb�ru takových indikátor� dopadu, které lze vztáhnout  
k hodnotám programu i m�stského kontextu. 
Zdroj: MEANS Collection, 1999 
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Osv�d�ená praxe 
 
V našem p�ístupu k otázkám územního rozvoje jsme zd�raznili význam mobilizace 
nedostate�n� využitých zdroj�, nár�stu sociálního kapitálu a také d�ležitost st�edn�dobých 
cíl� integrace a participace jako základu evaluace. P�i zvažování integrace a participace si 
musíme uv�domit, že zm�ny v subjektivních názorech aktér� jsou samy o sob� mezidobým 
výsledkem a že subjektivní pohled hlavních respondent� na proces zm�ny m�že být 
užite�ným zp�sobem, jak získat p�ístup k údaj�m o zm�n�.  
 
Podtrhuje to užite�nost participa�ních p�ístup� ke sb�ru a interpretaci evalua�ních dat, kde 
místní akté�i (kte�í nejsou experty ani profesionály v dané oblasti) jsou do evaluace aktivn� 
zapojeni tím, že jsou sami p�edm�tem dat, provád�jí sb�r dat, jejich výklad, a co je 
nejd�ležit�jší, jsou bezprost�edními uživateli zjišt�ní evaluace. 
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A06 – PODPORA SOCIÁLNÍHO ZA�LEN�NÍ 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 

Popis tématu 
 
Sociální za�len�ní je komplexní téma zahrnující n�kolik problém� – chudobu, 
nezam�stnanost, t�lesné postižení, p�ist�hovalectví, etnickou r�znorodost a také nejvíce 
vylou�ené marginální skupiny jako jsou osoby po výkonu trestu, drogov� závislé, 
bezdomovci, d�ti z ulice nebo lidé propušt�ní z ústav�, žadatelé o azyl atd. Sociální 
vylou�ení je relativní pojem (viz definice v ráme�ku 1). Amsterodamská smlouva (1997) jako 
první obsahovala konkrétní �lánky (136 a 137) týkající se boje proti sociálnímu vylou�ení. 
Díky ní se d�raz na boj proti sociálnímu vylou�ení rozší�il z �ist� národní otázky na základní 
kámen Evropské politiky sociálního za�len�ní.  
 

Ráme�ek 1: Dv� definice sociálního vylou�ení 
První Spole�ná zpráva o za�len�ní (2001) uznává problémy s formulací definice, protože sociální vylou�ení je 
relativní pojem: 
"...termíny chudoba a sociální vylou�ení se vztahují k situaci, kdy je lidem brán�no se pln� zapojit do 
ekonomického, sociálního a ob�anského života a/nebo, když je jejich p�ístup k p�íjm�m nebo jiným zdroj�m 
(osobním, rodinným a kulturním) tak nep�im��ený, že je vylu�uje z toho, aby se mohli t�šit z takové úrovn�  
a kvality života, kterou považuje za p�ijatelnou spole�nost, v níž žijí. Lidé v takových situacích �asto nejsou 
schopni získat plný p�ístup ke svým základním práv�m". 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/joint_rep_en.htm 
 
Druhá definice upozor�uje na komplexnost tohoto pojmu:  
“Sociální vylou�ení ovliv�uje možnost jednotlivce získat dobré zam�stnání, slušné bydlení, p�im��enou 
zdravotní pé�i, kvalitní vzd�lání, bezpe�né a jisté životní podmínky a také spravedlivé zacházení ze strany 
legislativních a soudních systém�. Chronicky nedostate�nými se staly p�íležitosti a p�ístup k základním  
a kvalitním službám, trh�m práce a úv�r�m, fyzickým podmínkám, p�im��ené infrastruktu�e a soudnímu 
systému. Komplexní problém sociálního vylou�ení se zhoršuje u jednotlivc� ve skupinách vylou�ených z v�tšího 
po�tu p�í�in. Protože sociální vylou�ení tvrd� omezuje p�ístup ke službám a pracovním míst�m pot�ebným pro 
zajišt�ní minimální životní úrovn�, existuje vysoká míra korelace mezi chudobou a sociálním vylou�ením. 
P�estože vylou�ené osoby netvo�í v�tšinu chudých, obvykle p�edstavují ty nejchudší.” 
Zdroj: Inter-American Development Bank, http://www.iadb.org/sds/SOC/site_2529_e.htm 

 
K�ehká mezinárodní hospodá�ská a politická situace vedla ke strategiím diktovaným 
politikami ekonomického r�stu, bezpe�nosti, technického pokroku a reformy d�chodového 
pojišt�ní. Tyto otázky skrývají rostoucí problém chudoby. Boj proti chudob� a sociálnímu 
vylou�ení ve v�tšin� evropských zemí ovliv�uje snižování rozpo�tu v oblasti sociální 
ochrany. Je známou skute�ností, že trh jako takový vede k vylou�ení, je jasné, že je nutno 
sm��ovat k inkluzivní spole�nosti místo zavád�ní nápravných opat�ení ve snaze upravit 
disfunk�ní systém (Mezinárodní hnutí a �tvrtý sv�t). Jedním z prioritních cíl� EU se proto 
v nedávných letech stala hospodá�ská a sociální soudržnost.  
 
Unie prosazováním soudržnosti podporuje harmonický, vyrovnaný a udržitelný ekonomický 
rozvoj, rozvoj zam�stnanosti a lidských zdroj�, ochranu a zlepšování životního prost�edí, 
eliminaci nerovnosti a prosazování rovných p�íležitostí. Evropská rada na svém zasedání  
v Lisabonu (b�ezen 2000) identifikovala soubor náro�ných úkol�, které je nutno splnit, aby se 
Evropa mohla stát „nejkonkurenceschopn�jší a nejdynami�t�jší znalostní ekonomikou sv�ta 
schopnou udržitelného hospodá�ského r�stu s vyšším po�tem lepších pracovních míst  
a v�tší sociální soudržností“. Lisabonský summit zd�raznil význam provázanosti ekonomické 
síly Evropy a jejího sociálního modelu. T�žišt�m politického programu se stala modernizace 
evropského sociálního modelu (ráme�ek 2). Nejnáro�n�jším úkolem bude p�ejít od programu 
boje proti sociálnímu vylou�ení k programu, který podporuje sociální za�len�ní  
a za�azuje je mezi nejvýznamn�jší aspekty zohled�ované p�i tvorb� všech politik. 
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Ráme�ek 2: Vazby mezi sociální a ekonomickou politikou a politikou zam�stnanosti 
 
  Sociální politika 

 
Sociální kvalita / 

sociální soudržnost 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Politika zam�stnanosti 
 
Plná zam�stnanost /  
kvalita práce 

   Ekonomická politika 
 
Konkurenceschopnost/  
dynamika 

 
Ráme�ek 2 znázor�uje program sociální politiky jako sou�ást integrovaného evropského 
p�ístupu k dosažení cíle hospodá�ské a sociální obnovy vytý�eného na Lisabonském 
summitu. Program konkrétn� usiluje o zajišt�ní pozitivní a dynamické interakce mezi 
hospodá�skou a sociální politikou a politikou zam�stnanosti a snaží se prosazovat politickou 
dohodu mobilizující všechny klí�ové aktéry ke spole�né práci sledující nový strategický cíl. 
Sociální výdaje ve zdravotnictví a vzd�lávání nap�íklad p�edstavují investici do lidských 
zdroj� s pozitivními ekonomickými efekty. V p�íslušných zemích proto m�že existovat 
pozitivní vazba mezi objemem t�chto výdaj� a produktivitou. P�evody prost�edk� na sociální 
ú�ely také hrají makroekonomickou úlohu tím, že automaticky stabilizují soukromou spot�ebu 
v obdobích hospodá�ské recese. Když jsou ob�ané chrán�ni proti sociálním rizik�m 
sociálním zabezpe�ením, lépe se vyrovnávají s náro�nými úkoly vyplývajícími ze 
strukturálních zm�n.  
 
Dosavadní sociální politika umož�ovala EU �ídit strukturální zm�ny a zárove� minimalizovat 
negativní sociální dopady. V budoucnosti bude mít modernizace evropského sociálního 
modelu a investice do lidí zásadní význam pro zachování evropských sociálních hodnot 
solidarity a spravedlnosti p�i sou�asném zlepšování výkonnosti hospodá�ství, pro zajišt�ní 
pozitivní a dynamické interakce mezi hospodá�skou a sociální politikou a politikou 
zam�stnanosti mobilizací všech hlavních aktér� ke spolupráci p�i dosahování nového 
strategického cíle: to pat�í k hlavním inovacím Strategie sociálního za�len�ní.  

Typy opat�ení, program� a intervencí  
 
Komplexní koncepce sociálního za�len�ní našla široké uplatn�ní v celé Evrop�, rozdíly 
v politikách a prioritách však p�etrvávají. Evropská sociální politika nem�že být tak 
centralizovaná jako nap�íklad hospodá�ská politika; v oblasti sociální politiky nap�íklad 
neexistuje prot�jšek Evropské centrální banky. Základem evropské sociální politiky je zásada 
subsidiarity a EU m�že realizovat intervence dopl�ující akce �lenských stát�, zejména 
podporou koordinace politik a koopera�ních vým�n. Za politiku boje proti chudob�  
a sociálnímu vylou�ení zodpovídají hlavn� �lenské státy: mohou stanovit široké spole�né cíle 
ale vybírají si vlastní prost�edky, jimiž jich dosáhnou.  
 
Zasedání Evropské rady v Lisabonu v r. 2000 zahájilo proces posilování boje proti chudob�  
a vylou�ení a jednotlivé �lenské státy byly požádány, aby zpracovaly Národní ak�ní plány 
(NAP) stanovící priority a metody pro dosažení cíl� podporujících sociální za�len�ní. Summit 
v Nice (prosinec 2000) se rozhodl podporovat sociální za�len�ní na základ� koordina�ní sít� 
zahrnující instituce EU, které budou formulovat spole�né cíle a monitorovat jejich 
implementaci �lenskými státy. Pro monitorování výkonnosti v oblasti sociálního za�len�ní byl 
schválen spole�ný soubor indikátor� (odrážejících spole�né cíle). 
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Evropská rada vyzvala Radu a Komisi, aby:  
 
• zapracovaly prosazování sociálního za�len�ní do politik �lenských stát� (provedly 

mainstreaming) v oblasti zam�stnanosti, vzd�lávání a školení, zdravotnictví a bydlení, 
které jsou na úrovni Spole�enství dopl�ovány akcemi strukturálních fond�; 

• zpracovaly prioritní akce zam��ené na specifické cílové skupiny (nap�. menšiny, d�ti, 
seniory, osoby se zdravotním postižením) jako nabídku pro �lenské státy, které by si 
z t�chto akcí vybíraly podle své konkrétní situace a p�edkládaly zprávy o jejich 
implementaci; 

• prosazovaly lepší chápání sociálního za�len�ní na základ� spole�n� odsouhlasených 
indikátor�.  

 
Cíl boje proti chudob� a sociálnímu vylou�ení se nyní za�íná zapracovávat do relevantních 
nosných politik (mainstreaming) na národní a evropské úrovni. Komplexnost  
a vícerozm�rovost sociálního vylou�ení vyžaduje mobilizaci široké škály politik zasazených 
do celkové strategie. Vedle politiky zam�stnanosti má zna�ný význam sociální ochrana a je 
stále více uznáván také význam jiných faktor�, jako jsou bytové otázky, vzd�lávání, 
zdravotnictví, informace a komunikace, mobilita, bezpe�nost a spravedlnost, volný �as  
a kultura. N�které Národní ak�ní plány (2003/2005) o vícerozm�rovosti chudoby a sociálního 
vylou�ení výslovn� hovo�í (viz ráme�ek 3). 
 

Ráme�ek 3: P�íklady vícerozm�rovosti chudoby a sociálního vylou�ení 
- NAP Spojeného království: “Chudoba a sociální za�len�ní jsou komplexní vícerozm�rové problémy. P�íjem 
domácností má jasný a významný dopad na blahobyt, existuje však také mnoho jiných faktor�, které mohou 
úsilí o transformaci života osob trpících chudobou podpo�it nebo zbrzdit”. 
- NAP Francie: “Orgány ve�ejné správy se snaží odstra�ovat zbída�ení osob, které �elí akumulaci potíží 
prodlužujících jejich vylou�ení ze spole�nosti”. 
Zdroj: International Movement Atd Forth World, “NAPs for inclusion 2003/2005 as instruments in 
the fight of extreme poverty” (NAP pro za�len�ní 2003/2005 jako nástroje v boji s extrémní 
chudobou). 

 
Specifické cíle a navazující akce a politiky pat�í do n�kolika sektor� a oblastí. �ízení 
vzájemné provázanosti politik by m�lo vést k takové kombinaci, která bude udržovat 
hospodá�ský a sociální pokrok. Globální cíl prosazování sociálního za�len�ní by mohl 
zahrnovat n�kolik specifických cíl� a širokou nabídku akcí, viz ráme�ek 4. Socioekonomické 
programy stále více podporují cíl prosazování sociálního za�len�ní a rozvoje sociálního 
kapitálu, což dokládá p�íklad v ráme�ku 5.  
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Ráme�ek 4: P�íklad stromu cíl� 
CELKOVÝ CÍL  SPECIFICKÉ CÍLE  P�ÍKLADY AKCÍ 
     

    
Zvyšování integrace ohrožených/ 
vylou�ených skupin na trh práce 

    
Zvyšování zam�stnatelnosti již 
zam�stnaných pracovník� 

  Boj proti nezam�stnanosti  Prosazování p�ístupu žen na trh práce 

  
 

 
Prosazování p�ístupu osob se 
zdravotním postižením na trh práce 

    Udržování ekonomického r�stu 
  

  

Zmír�ování tlaku zdan�ní na pracovní 
síly, zejména na nekvalifikované 
pracovníky s nízkými p�íjmy 

    
Politika pro odhalování utajené 
zam�stnanosti 

     

 
 Boj proti chudob� 

 
Zpracování a modernizace politik 
sociální ochrany  

    
P�íprava rozvoje systému sociální 
ochrany 

   Prosazování   
sociálního 
za�len�ní 

 

  

Programy minimálních p�íjm� jako 
politika boje proti chudob� prosazováním 
sociálního za�len�ní 

     

    
Politika integrace p�ist�hovalc� 
 a žadatel� o azyl 

   
Politika integrace osob se zdravotním 
postižením 

  

Podpora integrace ohrožených/ 
vylou�ených skupin 

 
Politika prevence závislostí  
a prosazování integrace závislých 

    

Prosazování integrace senior� se 
z�etelem k udržitelnosti penzijních 
systém� 

    Prosazování ochrany d�tí 
     
  Zdraví pro všechny  Investice do zdravot. politik pro všechny  
     
  Podpora vzd�lávání a školení   Vzd�lání pro všechny 
    Boj proti digitální izolovanosti  

    
Celoživotní u�ení nových základních 
dovedností 

    
Školení, omezování mezer  
v dovednostech 

     
    Sociální bydlení  
   Obnova m�st  
  

Boj proti zhoršování m�stského 
prost�edí a úrovn� bydlení  Mobilita 

    Bezpe�nost 
     
   Vytvá�ení pracovních míst 

  

Podpora kvality života ve venkovských 
oblastech 

 
Socioekonomický rozvoj venkovských 
komunit 
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Ráme�ek 5: Politika zam��ená na ‘nedeklarovanou’ zam�stnanost – Itálie 
V Itálii byla do konce r. 1990 identifikována �ada politik podporujících odhalování utajené zam�stnanosti. Tyto 
politiky zahrnovaly p�ímé akce (nap�. finan�ní podporu pro podnikatele a jejich pracovníky) a nep�ímé akce 
sledující jiné cíle (nap�. akce zam��ené na snižování da�ových únik� nebo podporující rozvoj místních oblastí  
a podporující zapojení podnik� a pracovník� p�ístupem k úv�r�m nebo vytvo�ením konsorcia atd.). 
P�edpokládané p�ímé a nep�ímé p�ínosy politik se lišily podle zvoleného úhlu pohledu: 

� z ekonomického hlediska vyplývaly p�ínosy z nár�stu míry zam�stnanosti osob v aktivním v�ku, 
uvoln�ní místní produktivní energie a obnovy územní rovnováhy,  

� ze sociálního a politického hlediska byly p�ínosem kladné dopady na demokratický život, 
� z hlediska finan�ního a sociálního zabezpe�ení m�ly p�ínosy napomoci rovnováze státní ekonomiky  

a snížení daní. 
Synergie a kompromisy 
Politiky pro odhalování utajené zam�stnanosti jsou vhodným p�íkladem synergického p�sobení. Vyšší 
regulérnost zam�stnání je spojena se zlepšováním kvality života d�lník� nejen z ekonomického hlediska, ale 
také z hlediska zabezpe�ení, p�ístupu ke službám a sociální ochran�. Regulérní zam�stnání pracovník� p�ímo 
souvisí s místním územním rozvojem, protože posiluje d�v�ru mezi místními zainteresovanými subjekty, 
zejména mezi podnikateli a zam�stnanci na jedné stran� a ve�ejnými institucemi na stran� druhé. 
Odstra�ování práce na �erno v oblastech s vysokým tempem rozvoje je také spojeno s inovacemi výrobních 
systém� a struktur pracovních sil (viz Etická certifikace, SA 8000 nebo posouzení vlivu na životní prost�edí). Je 
t�eba vyhodnotit vlivy vytvo�ení transparentních a aktivních trh� práce na proces sociálního za�len�ní. Synergie 
lze také dosáhnout p�íbuznými politikami, jako je vzd�lávání a školení pro za�ínající podnikatele, které jim 
pomáhá �elit výzvám konkurence na trhu, a jejich zam�stnanc�m umož�uje t�žit z pracovní praxe nebo získat 
rekvalifikaci.  
Sociální kapitál 
Na evaluaci dopad� politiky pro odhalování práce na �erno na sociální kapitál je však p�íliš brzy, i když má na 
vytvá�ení sociálního kapitálu z�ejm� zna�ný vliv. Orgány místní správy, státní správy, odbory a organizace 
zam�stnavatel� zakládají místní a okresní komise pro odhalování �erných pracovních míst. Jejich cílem je 
studovat, analyzovat a navrhovat místní prost�edky na podporu odstra�ování nedeklarovaných pracovních míst. 
N�které podniky p�ijímají po�áte�ní navýšení náklad� spojených s regulérním zam�stnáváním pracovník�, 
protože jim p�inášejí vyšší konkurenceschopnost nebo nové tržních p�íležitosti. P�edevším v jižní Itálii se 
rozvinuly nové vazby mezi podnikateli (d�íve izolované a nepravidelné) a místními ú�ady, odbory a organizacemi 
zam�stnavatel� zam��ené na hledání konkrétních �ešení pro r�zná území. 
Zdroj: Comitato Nazionale per l’Emersione del Lavoro Non Regolare  
http://www.governo.it/Presidenza/lavoro/index.html 

  
Hlavní evalua�ní problémy a otázky 
 
�lenské státy za�aly b�hem posledních n�kolika let v�novat pozornost navrhování  
a implementaci socioekonomických politik sledujících prosazování sociálního za�len�ní. 
Nap�íklad v Belgii, Nizozemsku a nedávno také ve Spojeném království se sociální za�len�ní 
stalo politickou prioritou �ízenou na základ� koordinace politik v oblasti zam�stnanosti, 
vzd�lávání, zdravotnictví, bydlení a sociálních služeb se zam��ením na konkrétní vylou�ené 
nebo ohrožené skupiny (nap�. dlouhodob� nezam�stnané, samoživitelky/e, d�ti žijící  
v chudob�, absolventy škol, rodiny s nízkými p�íjmy, zdravotn� postižené) nebo na 
deprivované m�stské �i venkovské oblasti.  
 
Cílem jiných �lenských stát� (nap�. Francie) je posílit dopad politik sociálního za�len�ní 
pomocí rámcové legislativy definující sociální za�len�ní z hlediska p�ístupu k základnímu 
právu na zam�stnanost, k bydlení, zdravotnictví, spravedlnosti, vzd�lávání a školení, kultu�e 
a systému sociální ochrany. 
 
Národní ak�ní plány 2003/2005 formulují d�ležité obecné otázky politik sociálního za�len�ní, 
které by evaluáto�i m�li považovat za základ dobré politiky proti sociálnímu vylou�ení: 

•  Boj proti chudob� a sociálnímu vylou�ení by nem�l být zam��en na izolované 
problémy, m�l by p�ihlížet ke všem aspekt�m života ovlivn�ného chudobou.  
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• Je t�eba, aby se jednotlivá ministerstva zamyslela nad dopadem svých politik na 
chudobu a sociální vylou�ení. Aby byl jejich postup ú�inný, musí být v souladu 
s hospodá�skou politikou. 

• Politiky musí podporované osoby doprovázet, nikoli jim pomáhat, a zajistit zapojení 
vylou�ených osob do rozhodovacích proces� a politického života tím, že je budou 
uznávat za plnohodnotné ob�any. 

• Jde o dlouhodobý proces, který by m�l být realizován na základ� provázané  
a pr�b�žné strategie; výkyvy v zam��ení politiky mohou mít na život ob�an� zhoubný 
ú�inek.  

 
Pro evaluaci se nabízejí t�i scéná�e:  
 

- evaluace politik sociálního za�len�ní nebo zabezpe�ení a jejich dopadu na 
socioekonomický rozvoj;  

- evaluace míry p�isp�ní socioekonomického rozvoje k odstra�ování sociálního 
vylou�ení/ podpo�e sociálního za�len�ní;  

- evaluace opat�ení zam��ených na odstra�ování sociálního vylou�ení. 
 
Evaluace vlivu politik a priorit socioekonomického rozvoje na sociální za�len�ní a naopak 
 
U politik zam��ených ší�e na socioekonomický rozvoj je náro�ným úkolem evaluace (stejn� 
jako ve fázi plánování) stanovit zásady analýzy schopné posoudit:  
 
•  kompromisy a synergické efekty realizovaných politik, vybraných variant a p�ispívání 

politik k eventuálnímu vytvá�ení sociálního vylou�ení;  
•  míru p�isp�ní k sociálnímu kapitálu, který konkrétní politika generuje. Definice sociálního 

kapitálu v tomto smyslu je uvedena v ráme�ku 6.  
 
 

Ráme�ek  6: A Definice sociálního kapitálu 
Sociální kapitál zahrnuje instituce, vazby a normy formující kvalitu a kvantitu sociálních interakcí ve spole�nosti. 
Je stále z�ejm�jší, že pro hospodá�skou prosperitu spole�nosti a udržitelnost rozvoje má zásadní význam 
sociální soudržnost. Sociální kapitál není jen úhrnem institucí, na nichž spo�ívá spole�nost, je pojivem držícím 
je pohromad�. Nejširší a nejobsáhlejší definice sociálního kapitálu zahrnuje sociální a politické prost�edí, které 
formuje sociální strukturu a umož�uje rozvoj standard�.  
(Zdroj: Sv�tová banka: http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm) 
 
Hlavním rysem sociálního kapitálu je, že sociální sít� nemají jen sociální hodnotu: sociální kapitál má význam 
pro efektivní fungování moderních spole�ností a je nezbytným p�edpokladem stabilní liberální demokracie. Tvo�í 
kulturní složku moderních spole�ností, které jsou v jiných ohledech již od osvícenství založeny na oficiálních 
institucích, zákonnosti a racionalit�. Vytvá�ení sociálního kapitálu je obvykle považováno za úkol ekonomické 
reformy ‘druhé generace’. Sociální kapitál nelze, narozdíl od ekonomických politik nebo dokonce ekonomických 
institucí, snadno vytvo�it nebo formovat pomocí ve�ejné politiky. 
(Zdroj: Mezinárodní m�nový fond, http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/index.htm) 

 
Svým zp�sobem se zde dopl�ují dva trendy: socioekonomický p�ístup vede k n�kterým 
chybám (vylou�ení) a druhý trend se je snaží odstra�ovat (za�len�ní). Zam��ení na 
kompromisy, synergii a sociální kapitál má tu výhodu, že se p�i analýze politik dostává do 
pop�edí území, a to ve fázi plánování i evaluace. P�íklady tohoto p�ístupu uvádíme  
v ráme�cích 7-8. 
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Ráme�ek 7: Specifická politika boje proti chudob� prosazováním sociálního za�len�ní: Politika 
minimálních p�íjm� pro za�len�ní ve Francii a Itálii (RMI, Revenue Minimun d’Insertion, Reddito 
Minimo d’Inserimento) 
Politiky sociální ochrany jsou zam��eny speciáln� proti chudob�. RMI je politika boje proti sociálnímu 
vylou�ení b�žná tém�� v celé Evrop�. V Itálii je stále ve fázi zkušebního zavád�ní a evaluace. RMI má tyto 
cíle:  

- chránit pot�eby osob, které nechrání jiné politiky, 

- kombinovat ekonomickou podporu chudých rodin s pozitivními akcemi sociálního a pracovního za�len�ní. 
Politiky RMI zahrnují ob� dv� úrovn� akcí,  

- pomoci kombinovat aktivní politiky trhu práce, vzd�lávání a školení a sociální politiky atd.,  

- pomáhat p�íjemc�m získat placené zam�stnání,  

- zavést pr�hledná a jednotná pravidla pro zjiš�ování pot�ebnosti (means testing) a m��ítek ekvivalence za 
pro stanovení p�íjm� a pot�eb a pro výb�r p�íjemc� z celé zem� p�i sou�asném zohledn�ní místní 
r�znorodosti,  

- hodnotit proces implementace, jeho ú�innost, dosažené výsledky atd.  

RMI je tedy sociální program s integra�ní složkou zahrnující systém individuální podpory p�íjemc�. Je obtížné 
slou�it ekonomickou a sociální dimenzi v jedné politice, protože orgány ve�ejné správy tradi�n� p�istupovaly 
k podpo�e ekonomických iniciativ, hledání zam�stnání a sociální pomoci jako ke t�em samostatným oblastem 
�innosti.  
Synergie a kompromisy 
Hlavním cílem je sociální integrace chudých a jejich p�evedení ze spole�nosti podporované do spole�nosti 
podporující sama sebe, která využívá lidský potenciál a neplýtvá s ním. Hlavní evalua�ní otázkou proto je, 
zda je politika typu RMI schopna zajistit dlouhodobou sociální integraci a trvalou zam�stnanost.  
V nejchudších komunitách se z rodin, které vyjdou z chudoby, stávají spot�ebitelé a ti jsou p�ínosem pro 
ekonomiku. Finan�ní dávky se vyplácejí jen na základ� ú�asti v integra�ním programu, který m�že zahrnovat 
také ve�ejn� prosp�šné práce. V oblastech s vysokou mírou nezam�stnaností m�že ob�an�m hrozit riziko, že 
se stanou levnými pracovními silami, což vede ke snížení celkového po�tu pracovních míst v oblasti. 
Evalua�ní data ukázala, že sociologický profil p�íjemc� má rozhodující vliv na jejich šanci zvládnout p�echod  
z programu RMI do zam�stnání. Problémy by mohly nastat, pokud by se sociologický profil stal, vedle 
existujících kritérií, dodate�ným kritériem uznatelnosti pro posílení integra�ních akcí. Osoby nespl�ující 
podmínky uznatelnosti by pak nem�ly v�bec žádnou nad�ji na integraci.  
Návrat do zam�stnání s sebou nese zvýšené náklady a m�že proto být pro p�íjemce neatraktivní, zejména 
pokud jde o práci na �áste�ný úvazek nebo na dobu ur�itou. P�íjemci v n�kterých zemích p�ijdou  
o bezplatnou zdravotní pé�i nebo o p�ísp�vky na bydlení a mohou dát p�ednost podpo�e a upadnout do tzv. 
pasti chudoby. N�které státy navrhují zm�ny systému zdan�ní, aby se „vyplatilo pracovat“.  
 Sociální kapitál 
D�ležitým p�ínosem RMI je, že vytvá�í sít� mezi jednotlivými oblastmi �inností, zajiš�uje jejich spolupráci p�i 
zlepšování situace nejchudších d�lník� a podporuje místní sociální kapitál zapojením všech zainteresovaných 
subjekt� z komunity.  
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Ráme�ek 8: P�echod ke znalostní spole�nosti: Ak�ní plán E-Europe 
P�echod k elektronické znalostní ekonomice, podporovaný novými produkty a službami, je hybnou silou r�stu, 
konkurenceschopnosti a pracovních p�íležitostí. Navíc je schopen zlepšit kvalitu života ob�an� a jejich prost�edí. 
Aby se této p�íležitosti využilo co nejlépe, byly Rada a Komise vyzvány ke zpracování komplexního Ak�ního 
plánu E-Europe. Tento ak�ní plán (E-Europe 2005 – Informa�ní spole�nost pro všechny) byl p�edložen 
zasedání Evropské rady v Seville v �ervnu 2002. Strategie má podnik�m a ob�an�m umožnit p�ístup k levné 
komunika�ní infrastruktu�e sv�tové t�ídy a k široké nabídce služeb. Každý ob�an by m�l mít dovednosti 
pot�ebné pro život v nové informa�ní spole�nosti. Vylou�ení ob�an� z informa�ní spole�nosti by m�ly 
p�edcházet r�zné p�ístupové prost�edky. Byl navržen boj proti negramotnosti a prosazování za�len�ní. 
(Lisabonská Evropská rada: Záv�ry p�edsednictva. http://europa.eu.int/comm/off/index_en.htm) 
Synergie a kompromisy 
Ak�ní plán E-Europe má v�novat zvláštní pozornost osobám se zdravotním postižením. Informa�ní technologie 
lze využívat pro obnovu m�stského a regionálního rozvoje a prosazování technologií šetrných k životnímu 
prost�edí. Souvisící pr�mysl vytvá�í p�idanou hodnotu využíváním evropské kulturní r�znorodosti a fungováním 
v síti.  
Kompromisem této politiky je, že �ím více bude prosazován ak�ní plán e-Europe, tím více budou ze spole�nosti 
vylu�ováni po�íta�ov� negramotní ob�ané, což bude rozevírat n�žky elektronické negramotnsti. Ze zprávy 
Ministerstva obchodu USA vyplynulo, že p�estože dnes po�íta�e vlastní v�tší po�et Ameri�an�, zárove� se 
výrazn� snižuje pravd�podobnost, že by ur�ité skupiny mohly mít po�íta�e nebo p�ístup k síti (Propadání sítem 
II: Nová data o digitální propasti; Falling through the Net II: New Data on the Digital Divide, 1998). Absence 
p�ístupu k po�íta��m a síti zabra�uje d�tem zlepšovat si znalosti pomocí výukového softwaru, dosp�lým 
získávat cenné technické dovednosti a rodinám využívat online p�ipojení k d�ležitým zdravotnickým  
a administrativním informacím. Navazující studie prokazuje, že se pomyselné n�žky v oblasti nerovného 
p�ístupu k IT stále rozevírají. Podobná data získaná americkým Ministerstvem školství dokládají existenci 
"elektronických n�žek" v amerických školách, kde d�ti navšt�vující školy pro velmi chudé budou s mnohem 
menší pravd�podobností mít p�ístup k po�íta��m, Internetu nebo vysoce kvalitním vzd�lávacím technologickým 
program�m. (Ministerstvo školství USA, Vzd�lávací programy pomáhající p�eklenout elektronické n�žky; ED 
Programs that Help Bridge the Digital Divide, 
 http://www.ed.gov/Technology/digdiv.html) 
Sociální kapitál 
Uvedený p�íklad je z Globální iniciativy elektronických n�žek (Global Digital Divide Initiative, GDDI), která vytvá�í 
partnerství mezi ve�ejným a soukromým sektorem pro p�eklenutí propasti mezi ob�any, kte�í um�jí ú�inn� 
využívat informa�ní a komunika�ní technologie (ICT) pro zlepšování svého života a mezi t�mi, kdo to neum�jí. 
V r. 2000 byla založena pracovní skupina s t�íletým mandátem pro zpracování a ší�ení tv�r�ích iniciativ 
soukromého a ve�ejného sektoru pro p�em�nu elektronických n�žek na p�íležitost k r�stu. Pracovní skupina 
zahájila podporované vzd�lávací a podnikatelské projekty a zvyšuje informovanost prosazováním p�íslušné 
politiky. Sv�tové ekonomické fórum bude nadále podporovat partnerství mezi soukromými, ve�ejnými  
a neziskovými subjekty využívající informa�ní komunika�ní technologie pro sociální a ekonomický rozvoj. 
(Sv�tové ekonomické fórum, Globální iniciativa elektronických n�žek; Global Digital Divide Initiative,  
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Digital+Divide+Initiative) 

 
Evaluace opat�ení podporujících sociální za�len�ní 
P�i evaluaci opat�ení pro boj proti chudob� a na podporu sociálního za�len�ní nejsou vždy 
uvažovány dopady na socioekonomický rozvoj. Evaluace se obvykle zabývá ú�inností p�i 
dosahování specifických cíl�, pro n�ž byla opat�ení vytvo�ena, a používá p�itom speciální 
evalua�ní postupy, nap�. evaluaci výstup�. Uvádíme eventuální problémy a otázky, které je 
v tomto smyslu t�eba �ešit:  
 

� Jak se opat�ení protínají s cíli sociální prosperity území a místním normativním 
rámcem a jak jsou v jejich rámci schopny prosazovat zm�ny? Jaké jsou vazby mezi 
sou�asnými procesy tvorby politiky (v�etn� využívání rozpo�tových zdroj�)? 

� Je financování pro dosažení stanovených místních cíl� p�im��ené? 
� Jak opat�ení zvýšilo informovanost pracovník� s rozhodovacími pravomocemi o tom, 

že sociální za�len�ní je základní složkou socioekonomického rozvoje? 
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� Do jaké míry opat�ení rozvinula integrovaný strategický p�ístup zam��ený na 
konkrétní místní situaci?  

� Jak byla opat�ení schopna zajistit zapracování sociálního za�len�ní do jiných 
politických oblasti? 

� Byla opat�ení schopna stanovit jasné cíle a konkrétní cílové hodnoty pro omezování 
chudoby a sociálního vylou�ení? 

 
Další zásadní otázkou je r�znorodost cíl�, na n�ž mohou být opat�ení pro sociální za�len�ní 
zam��ena - chudoba, nezam�stnanost, zdravotní postižení, imigrace, etnická r�znorodost, 
marginální a nejvíce vylou�ené skupiny jako jsou osoby po výkonu trestu, závislé na 
drogách, bezdomovci, d�ti ulice nebo lidé propušt�ní z ústav� a žadatelé o azyl. Hlavní 
otázkou je: 
 

� Jak hodnotit opat�ení pro sociální za�len�ní zam��ené na všechny tyto typy cílových 
skupin? 

� Jak se liší evalua�ní otázky a problémy týkající se jednotlivých cílových skupin?  

Použité a užite�né postupy, metody a techniky 
 
Návrh na evaluaci pr��ezových politik a priorit 
Ve fázi plánování a návrhu politik pro sociální za�len�ní a p�i evaluaci jejich efekt� je nutno 
vyhodnotit tyto prvky:  
 
• Proces implementace politik: Vycházíme z p�edpokladu, že �ím více je proces 

implementace participa�ní a schopen zapojit relevantní místní zainteresované subjekty, 
tím více sociálního kapitálu m�že produkovat jako strategické prom�nné procesu 
ekonomického rozvoje a d�sledek sociálního za�len�ní. Pro tento p�ípad je vhodnou 
evalua�ní metodu odborný panel dopln�ný individuálními pohovory.  

• Nástroje používané v politikách: Je d�ležité vyhodnocovat r�zné efekty, k nimž vede 
nap�íklad stimulace zm�n chování zainteresovaných subjekt� v území nebo politika 
zavád�jící služby nebo p�ímé dávky pro ur�ité skupiny populace. V tomto p�ípad� je 
vhodné používat metody evaluace ex ante a ex post.  

• Základ politiky, která m�že být bu� územní (viz program URBAN), nebo funk�ní (viz Cíl 
3). P�í evaluaci p�ímých a nep�ímých dopad� na sociální za�len�ní musíme za�ít od 
územní dimenze, kde je vzájemn� provázán ekonomický a sociální rozvoj. Na základ� 
celkových a díl�ích cíl� evaluace m�žeme využít n�kolik metod, velký význam však má 
jednotka analýzy. 

• Možnost vytvo�it sociální kapitál: Hlavním p�ístupem k evaluaci vlivu politik na sociální 
za�len�ní je d�raz na m��ení sociálního kapitálu. M��it sociální kapitál m�že být obtížné, 
není to však nemožné a n�kolik studií stanovilo užite�né zástupné ukazatele, využívající 
r�zné kombinace kvalitativních, komparativních a kvantitativních metodik výzkumu, viz 
ráme�ek 9. 
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Ráme�ek 9: N�které návrhy pro evaluaci sociálního kapitálu 
Kvantitativní studie 

� Knack a Keefer (1997) aplikují indikátory d�v�ry a ob�anských norem ze Sv�tového pr�zkumu hodnot 
(World Values Survey, WVS) na vzorek 29 tržních ekonomik. Tyto hodnoty používají jako zástupné 
indikátory síly ob�anských sdružení p�i prov��ování dvou r�zných návrh� z hlediska vlivu sociálního 
kapitálu na ekonomický r�st: „Olsonovy efekty“ (asociace stimulují r�st zam��ením na rozpory)  
a „Putnamovy efekty“ (asociace podporují r�st zvyšováním d�v�ry). (Inglehart (1997) provedl velmi 
obsáhlé práce v oblasti teorie modernizace a rozvoje.) 

� Narayan a Pritchett (1997) stanovili sociální kapitál ve venkovských oblastech Tanzanie na základ� dat 
Pr�zkumu sociálního kapitálu a chudoby v Tanzanii (Social Capital and Poverty Survey, SCPS). P�i 
tomto obsáhlém pr�zkumu byli jednotlivci dotazováni na rozsah a charakteristiky jejich aktivit 
spojených se sdružováním a na d�v�ru v r�zné instituce a osoby. Tyto hodnoty sociálního kapitálu byly 
porovnány s údaji o p�íjmech domácností v týchž vesnicích (výsledky pr�zkumu SCPS i p�edchozího 
pr�zkumu domácností zam��eného na rozvoj lidských zdroj�). Bylo zjišt�no, že sociální kapitál na 
úrovni vesnice zvyšuje p�íjmy domácností. 

Komparativní studie 
� Putnam (1993) ve svém výzkumu porovnává severní a jižní Itálii, zabývá se sociálním kapitálem 

m��eným ú�astí ob�an� u voleb, po�tem �tená�� �asopis�, �lenstvím v p�veckých sborech  
a fotbalových klubech a d�v�rou ve ve�ejnoprávní instituce. Severní Itálie, kde jsou všechny tyto 
indikátory vyšší, vykazuje p�i kontrole jiných b�žných faktor� výrazn� lepší ukazatele výkonu ve�ejné 
správy, fungování institucí a rozvoje. Autor používá ve své nov�jší práci týkající se Spojených stát� 
(Putnam 1995, 1998) podobný postup kombinující data z akademických a komer�ních zdroj�  
a prokazuje trvalý dlouhodobý pokles amerického sociálního kapitálu. Putnam vyhodnocuje data 
z r�zných zdroj� porovnáním se zjišt�ními Všeobecného sociálního pr�zkumu (General Social Survey), 
který je považován za zdroj nejspolehliv�jších statistických dat v sociální oblasti USA. 

� Portes (1995), Light a Karageorgis (1994) zkoumají ekonomickou prosperitu jednotlivých 
p�ist�hovaleckých komunit ve Spojených státech. Dokazují, že ur�ité skupiny (nap�. Korejci v Los 
Angeles, �í�ané v San Francisku) si vedou lépe než jiní (nap�. Mexi�ané v San Diegu, Dominikánci 
v New Yorku) díky sociální struktu�e komunit, do níž p�icházejí noví p�ist�hovalci. Úsp�šné komunity 
jsou schopny nabídnout nov� p�íchozím pomoc p�i zajiš�ování neoficiálních úv�r�, pojišt�ní, pé�e  
‚o d�ti, kurz� angli�tiny a pracovní praxe. Mén� úsp�šné komunity vykazují a krátkodobý závazek 
k hostitelské zemi a jsou schopny svým �len�m poskytovat d�ležité služby jen v menší mí�e v menší 
mí�e. 

Kvalitativní studie 
� Heller (1996) se zabývá p�ípadem jihoindického státu Kerala, kde jsou hodnoty míry gramotnosti, délky 

života a kojenecké úmrtnosti již dlouho nejp�ízniv�jší z celého subkontinentu. Heller na základ� studia 
vývoje vazeb mezi státem a spole�ností v Kerale dokládá, že stát hrál klí�ovou roli v dosahování t�chto 
výsledk� vytvá�ením podmínek umož�ujících motivovat sociální skupiny k tomu, aby se samy 
organizovaly ve svém kolektivním zájmu. Stát však m�l odmítavý postoj k zahrani�ním investicím  
a údržb� infrastruktury, což zdravé a vzd�lané populaci znesnad�ovalo využívat lidský kapitál pro 
zvyšování hospodá�ské prosperity. 

 
 
• Politiky by m�ly mít spíše horizontální než vertikální zam��ení. Když spole�nost 

rozd�líme do kategorií jako jsou ženy, osoby se zdravotním postižením atd., je velmi 
t�žké zavést politiku prosazující sociální za�len�ní (viz ráme�ek 10). 
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Ráme�ek 10: Horizontální nebo vertikální p�ístup 
Obecné zásady tvorby politiky v zásad� vedou k vertikální struktu�e politiky pro boj proti chudob�. Na základ� 
tohoto p�ístupu je spole�nost rozd�lena do kategorií jako ženy, senio�i, zdravotn� postižení, p�ist�hovalci atd…. 
Jestliže se však zam��íme na jednu vertikální skupinu, nap�. ženy, je velmi obtížné navrhnout a implementovat 
politiku prosazující sociální za�len�ní. Ženy jako takové nejsou sociáln� vylou�ené. Mnoho žen žije v chudob�, 
avšak nikoli výhradn� proto, že jsou ženy.  
P�istupujeme-li k chudob� z horizontálního úhlu pohledu, jdou kategorie nap�í� t�mito vertikálními skupinami  
a �eší pot�eby nejvíce vylou�ených… Horizontální p�ístup více respektuje r�znorodost vylou�ené populace.  
Feantsa, Exploring potential of NAPs/Inc (pr�zkum potenciálu Národních rozvojových plán� pro integraci, 2002 

 
Pro socioekonomický rozvoj a politiky sociálního za�len�ní je typický vysoký stupe� nejistoty 
pokud jde o jejich schopnost dosáhnout žádoucích výsledk�. Politiky a programy je však 
možno do praxe zavést. Pot�eba u�it se ze zkušeností zvyšuje význam evaluace vlivu politik 
a vyžaduje, aby byla schopna zvážit všechny stránky nep�edpokládaných d�sledk� 
intervence.  
 
Vhodná metodika pro evaluaci opat�ení prosazujících sociální za�len�ní 
 Základem vhodné metodiky pro evaluaci p�ímých politik podporujících sociální za�len�ní je 
evaluace rozvoje. Tento typ evaluace procesu nabízí odpov�di na složité otázky, m�že však 
využít i �adu jiných technik. P�ístup by m�l být participa�ní: m�l by zahrnout hlavní aktéry  
a zainteresované subjekty s rozhodujícím významem pro politiku sociálního za�len�ní. 
V n�kolika národních ak�ních plánech byly do zpracování návrhu, implementace, 
monitoringu, evaluace politik a program� pro boj proti chudob� a sociálnímu vylou�ení 
zapojeny osoby trpící vylou�ením a sdružení, která je zastupují. N�které národní rozvojové 
plány pro období 2003/05 již obsahují závazek zapojit do procesu všechny zainteresované 
subjekty (viz ráme�ek 11).  
 

Ráme�ek 11: P�íklady závazku využívat participa�ních postup� 
Národní ak�ní plán pro za�len�ní 2003/2005 Spojeného království: „P�ístup Spojeného království za�íná 
transformovat v�domí, že lidé s p�ímou zkušeností chudoby mohou mnoho nabídnout úsp�šné strategii boje 
proti chudob�“. Národní ak�ní plán pro za�len�ní 2003/2005 Francie: „Je nutno formulovat znalost chudoby, 
kterou ob�ané získali z vlastní zkušenosti, a konfrontovat ji s jinými teoreti�t�jšími znalostmi… ob�ané si 
uv�domili, že mají skute�né znalosti, které lze kombinovat se znalostmi jiných - akademik� nebo odborník�”. 
 

 
Evaluace rozvoje m�že být také zam��ena na politické snahy, nap�. zvýšení po�tu 
podpo�ených bezdomovc�, zajišt�ní, aby se všichni imigranti mohli zapojit do integra�ního 
programu, poskytnutí sociálních služeb všem sociáln� vylou�eným ob�an�m do jednoho 
roku atd.  
 
Alternativním p�ístupem je evaluace výkonu nebo výsledku pro jednotlivé typy celkových  
i díl�ích cíl�  
 
a) týkajících se ZAM	STNANOSTI: Cíle by mohly zahrnovat: zvýšení zam�stnanosti  
o stanovenou hodnotu, snížení po�tu p�íjemc� dávek na polovinu, snížení po�tu žák�, kte�í 
nedokon�í školu nebo snížení po�tu let prožitých v nezdravém prost�edí na polovinu atd. Cíle 
akcí by m�ly mít vazbu na celkové cíle program�. V ráme�ku 12 uvádíme jako p�íklad 
Iniciativu Spole�enství EQUAL.  
 



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

 

- 83 - 
 

Ráme�ek 12: Cíle programu EQUAL 
�innosti v rámci Iniciativy Spole�enství EQUAL jsou shrnuty kolem �ty� pilí�� Evropské strategie zam�stnanosti: 
zam�stnatelnost, podnikání, adaptabilita a rovné p�íležitosti pro muže a ženy. P�i evaluaci t�chto �inností je 
proto nutno formulovat cíle a cílové hodnoty ve vztahu k t�mto �ty�em pilí��m: 

� Zam�stnatelnost zejména pokud jde o usnadn�ní p�ístupu a návrat na trh práce pro osoby s obtížnou 
integrací nebo reintegrací na otev�ený trh práce; boj proti rasismu a xenofobii ve vztahu k trhu práce.  

� Podnikatelský duch se z�etelem k zjiš�ování a využívání nových p�íležitostí pro zvýšení zam�stnanosti 
znevýhodn�ných skupin v m�stských a venkovských oblastech, posílení sociální ekonomiky ( t�etí 
sektor) a rozvoj služeb, o n�ž mají komunita a cílové skupiny zájem. 

� Adaptabilita sledující p�edevším prosazování celoživotního u�ení v�etn� pracovní praxe na podporu 
zam�stnání a jeho udržení ze strany osob trpících diskriminací a nerovností na trhu práce.  

� Rovné p�íležitosti muž� a žen spojené p�edevším s reintegrací muž� a žen, kte�í opustili trh práce, 
rozvojem pružn�jších a ú�inn�jších forem organizace práce a podp�rných služeb. 

 
b) týkajících se BYDLENÍ: V souhrnné zpráv� je stanoven tento cíl: „Zajistit dobré bydlení pro 
všechny: p�ístup ke kvalitním byt�m a cenov� dostupnému bydlení je základní pot�ebou a 
právem“. Jako p�íklad souvisících indikátor� lze uvést stupe� míšení sociálních t�íd p�i 
obnov� m�st, zda jsou od sebe odd�leni �lenové jedné rodiny v do�asných p�íbytcích, 
realizaci speciálních integra�ních program� v nových komunitách, kam byly p�esídleny 
chudé rodiny, zda do�asné p�íbytky zaru�ují vhodné a slušné ubytování atd. 
 
c) týkajících se ZDRAVOTNICTVÍ: Cílem je finan�ní dostupnost zdravotní pé�e pro nejvíce 
znevýhodn�né osoby. P�íklady souvisících indikátor�: dobré chování zdravotnického 
personálu k nejvíce vylou�eným ob�an�m, existence nemocnic a st�edisek ve 
znevýhodn�ných oblastech, dobrá informovanost nejvíce vylou�ených ob�an�  
o zdravotnických možnostech atd.  
 
d) týkajících se VZD	LÁVÁNÍ: Podle souhrnné zprávy je výzvou „p�izp�sobit vzd�lávací 
systém tak, aby úsp�šn� reagoval na pot�eby a charakteristiky d�tí ze znevýhodn�ných 
rodin; indikátorem m�že být existence partnerství mezi u�iteli a rodi�i, akce motivující d�ti ke 
školní docházce, koordinace mezi sociálními, zdravotnickými a vzd�lávacími službami, 
skute�nost, že škola nepodporuje vylou�ení konkrétních skupin jejich segregací ve 
speciálních t�ídách.  
 
N�které p�íklady cíl� stanovených v Národních ak�ních plánech pro za�len�ní (NAP/Inc) 
2003/05 jsou uvedeny v ráme�ku 13. 
 
Ráme�ek 13: P�íklady Národních ak�ních plán� pro za�len�ní 2003/05 

BYDLENÍ 
Národní ak�ní plán pro za�len�ní 2003/2005 FRANCIE: Národní program pro obnovu m�st je zam��en na 
restrukturalizaci oblastí klasifikovaných jako citlivé zóny z hlediska míjení sociálních vrstev a udržitelného 
rozvoje. 
Národní ak�ní plán pro za�len�ní DÁNSKO: V r. 2002 dánská vláda zahájila nový program „M�stské �tvrti pro 
každého“. Program je zam��en na integraci nových p�ist�hovalc� a uprchlík� do obytných �tvrtí. Prost�edky mají 
být použity v komplexní horizontální iniciativ� sledující zlepšení místní zam�stnanosti a integrace v obytných 
�tvrtích. 
ZDRAVOTNICTVÍ 
Národní ak�ní plán pro za�len�ní 2003/2005 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: Program Severního Irska „Investice do 
zdraví“ je zam��en na snižování rozdíl� ve zdravotním stravu obyvatelstva v r�zných geografických oblastech, 
socioekonomických skupinách a menšinách. 
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Klí�ové metody a techniky 
 
Hlavní metody a techniky pro evaluaci míry p�isp�ní socioekonomického rozvoje 
k sociálnímu za�len�ní a naopak jsou:  

- expertní panely, 
- individuální pohovory, 
- sociální pr�zkumy, 
- p�ípadové studie, 
- analýza sekundárních dat. 

 
Hlavní metody a techniky pro evaluaci opat�ení zam��ených na boj proti sociálnímu 
vylou�ení/ prosazování sociální integrace jsou:  

- formativní/rozvojová evaluace, 
- participa�ní p�ístupy a metody. 

Popis, m��ení a zdroje dat 
 
Summit v Nice (prosinec 2000) schválil spole�ný soubor sociálních indikátor� pro monitoring 
implementace Sociální agendy a realizaci plán� a program� sociálního za�len�ní. �lenské 
státy se za tímto ú�elem dohodly na souboru indikátor�, které by byly srovnatelné  
a aplikovatelné ve všech �lenských státech.  
 
Tabulky v ráme�ku 14 uvád�jí 10 základních indikátor�. Upozor�ujeme, že 7 z nich se 
zpracovává v �len�ní podle v�ku, pohlaví a dalších charakteristik.  
 
Protože sociální za�len�ní je komplexní téma, jsou indikátory rozloženy do r�zných dimenzí: 
chudoba, zam�stnanost, regionální soudržnost, vzd�lávání, zdravotnictví. T�i z deseti 
indikátor� se vztahují k chudob�:  
 

� Indikátor 1 se týká jejího rozsahu a je rozd�len na r�zné díl�í skupiny populace; 
� Indikátor 3 se zabývá dynamikou deprivace, snaží se m��it trvalost chudoby 

s p�ihlédnutím ke zna�n� prom�nlivé situaci chudých (únik p�ed chudobou b�hem 
poledního roku neznamená, že osoba unikla trvalé chudob�); 

� Indikátor 4 se týká hloubky chudoby, zohled�uje problémy s m��ením propasti 
chudoby. Protože pr�m�rná propast chudoby m�že být ovlivn�na p�ípady nep�esn� 
zm��eného p�íjmu, ukazatel uvažuje medián propasti chudoby.  

 
Další indikátor je také založen na p�íjmu: jde o hodnotu nerovnosti p�íjmu (Indikátor 2). 
 
Všechny tyto indikátory jsou výrazem dlouhodobého zájmu EU o m��ení finan�ní chudoby. 
V�tšinu z nich sbírají jednotlivé zem� ve svých Národních ak�ních programech pro za�len�ní 
2003.  
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Ráme�ek 14: Spole�né indikátory sociálního programu na úrovni EU 
 Indikátor Definice Zdroj dat + poslední 

ro�ník 
1a Nízká míra p�íjmu v�etn� 

dávek v �len�ní podle 
v�ku a pohlaví 

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový 
p�epo�tený p�íjem domácnosti nižší než 60% národního 
p�epo�teného mediánu p�íjmu. 
V�kové skupiny: 1)0-15, 2)16-24, 3)25-49, 4)50-64, 
5)65+. �len�ní podle pohlaví pro všechny kategorie a 
celkový po�et. 

Eurostat ECHP 
1997 

1b Nízká míra p�íjmu v�etn� 
dávek v �len�ní podle 
�innosti 

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový 
p�epo�tený p�íjem domácnosti nižší než 60% národního 
p�epo�teného mediánu p�íjmu. 
Nej�ast�jší stav podle �innosti: 1) zam�stnaný, 2) 
samostatn� výd�le�n� �inný, 3) nezam�stnaný, 4) 
v d�chodu, 5) neaktivní – ostatní. �len�ní podle pohlaví 
pro všechny kategorie a celkový po�et. 

Eurostat ECHP 
1997 

1c Nízká míra p�íjmu v�etn� 
dávek v �len�ní podle 
typu domácností 

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový 
p�epo�tený p�íjem domácnosti nižší než 60% národního 
p�epo�teného mediánu p�íjmu. Po�et osob v domáckosti: 
1) 1 osoba mladší 30 let 
2) 1 osoba 30-64 let 
3) 1 osoba 65+ let 
4) 2 dosp�lí bez vyživovaného dít�te, alespo� 1 osoba 

65+ 
5) 2 dosp�lí bez vyživiv. dít�te, oba mladší 65 let 
6) Jiné domácnosti bez vyživovaných d�tí 
7) Samoživitelky/lé, 1 vyživované dít�  ve v�ku 1 rok a 

více 
8) 2 dosp�lí, 1 vyživované dít� 
9) 2 dosp�lí, 2 vyživované d�ti 
10) 2 dosp�lí, 3+ vyživované d�ti 
11) Jiné domácnosti s vyživovanými d�tmi 
12) Celkem 

Eurostat ECHP 
1997 

1d Nízká míra p�íjmu v�etn� 
dávek v �len�ní podle 
vlastnictví domácnosti 

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový 
p�epo�tený p�íjem domácnosti nižší než 60% národního 
p�epo�teného mediánu p�íjmu. 

1) Vlastník nebo bez kalkulace nájemného 
2) Nájemník 
3) Celkem 

Eurostat ECHP 
1997 

1e Nízký práh p�íjmu 
(orienta�ní hodnoty) 

Hodnota nízkého prahu p�íjmu (60% medián národního 
p�epo�teného p�íjmu) podle parity kupní síly v euro a 
národní m�n� pro: 
1) Domácnost s 1 osobou, 
2) Domácnost se dv�ma dosp�lými, dv�ma d�tmi 

Eurostat ECHP 
1997 

2 Distribuce p�íjmu S/80/S20: Pom�r mezi národním p�epo�teným p�íjmem a 
horními 20% distribuce p�íjmu k dolním 20% 

Eurostat ECHP 
1997 

3 P�etrvávání nízkého 
p�íjmu 

Osoby žijící v domácnostech, kde celkový p�epo�tený 
p�íjem domácnosti byl nižší než 60% mediánu národního 
p�epo�teného p�íjmu v roce n (alespo�) po dva roky z let 
n-1, n-2, n-3. V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat ECHP 
1997 

4 Relativní medián 
diference od nízkého 
p�íjmu 

Rozdíl mezi mediánem p�íjmu osob pod dolní mezí p�íjmu 
a touto dolní mezí p�íjmu vyjád�ený v procentech dolní 
meze p�íjmu. V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat ECHP 
1997 

5 Regionální soudržnost Koeficient kolísání míry nezam�stnanosti na úrovni NUTS 
2. 
 
 

Eurostat LFS 
2000 
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6 Míra dlouhodobé 
nezam�stnanosti 

Celková dlouhodob� nezam�stnaná populace (�12 
m�síc�; definice ILO) jako procento celkové aktivní 
populace. V �len�ní podle pohlaví a celkem. 
 

Eurostat LFS 
2000 

7 Osoby žijící 
v domácnostech, kde 
nikdo není 
nezam�stnaný 

Osoby ve v�ku 0-65 (0-60) žijící v domácnostech 
zp�sobilých pro podporu, kde nikdo nepracuje. Zp�sobilé 
domácnosti jsou všechny krom� t�ch, kde každý �len 
spadá do n�které z uvedených kategorií: 

- osoby mladší 18 let, 
- osoby ve v�ku 18-24 let ve školství a neaktivní, 
- osoby starší 65 (60) let a nepracující. 

Eurostat LFS 
2000 

8 Žáci, kte�í p�ed�asn� 
ukon�ili školní docházku 
a nenavšt�vují školu ani 
kurzy 

Procento celkové populace ve v�ku 18-24 let, které 
dosáhlo úrovn� 2 ISCED nebo nižší a nenavšt�vuje školu 
ani kurzy. V �len�ní podle pohlaví a celkem.  

Eurostat LFS 
2000 

9 Pr�m�rná délka života  P�edpokládaná délka života osob po�ínaje v�kem 0 
v �len�ní podle pohlaví. 

Eurostat, 
demografické 
statistiky 

10 Deklarovaný zdravotní 
stav v �len�ní podle 
úrovn� p�íjmu 

Procento populace starší 16 let v�etn� ve skupinách 
dolního a horního quintilu (podle p�epo�teného p�íjmu), 
která sv�j zdravotní stav hodnotí jako špatný nebo velmi 
špatný podle definice Sv�tové zdravotnické organizace 
(WHO) 
V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat ECHP 
1997 

11 Rozptyl kolem dolního 
prahu p�íjmu 

Osoby žijící v domácnostech, kde byl celkový p�epo�tený 
p�íjem na domácnost nižší než 40, 50 a 70% mediánu 
národního p�epo�teného p�íjmu 

Eurostat ECHP 
1997 

12 Nízká míra p�íjmu v 
ur�itém �asovém bod� 

Výchozí rok ECHP 1995 
1. Relativní nízká míra p�íjmu v r. 1997 (= indikátor I) 
2. Relativní nízká míra p�íjmu v r. 1995 vynásobená 

infla�ním koeficientem období 1994/96 

Eurostat ECHP 
1997 

13 Nízká míra p�íjmu bez 
dávek 

Relativní nízká míra p�íjmu, kde je p�íjem vypo�ten takto: 
1. P�íjem bez veškerých sociálních dávek 
2. P�íjem v�etn� starobních a vdovských d�chod� 
3. P�íjem v�etn� všech sociálních dávek (indikátor I) 
V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat ECHP 
1997 

14 Koeficient Gini Pom�r úhrnného podílu populace v �len�ní podle úrovn� 
p�íjmu v��i kumulativnímu podílu celkové �ástky, kterou 
obdrží 

Eurostat ECHP 
1997 

15 Dlouhodob� nízký p�íjem 
(pod 50% mediánu 
p�íjmu) 

Osoby žijící v domácnostech, kde byl celkový p�epo�tený 
p�íjem domácnosti nižší než 50% mediánu národního 
p�epo�teného p�íjmu v r. n a (alespo�) dva roky z let n-1, 
n-2, n-3. V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat ECHP 
1997 

16 Podíl dlouhodobé 
nezam�stnanosti 

Celková dlouhodob� nezam�stnaná populace (�12 
m�síc�; definice ILO) jako procento celkové 
nezam�stnané populace. V �len�ní podle pohlaví a 
celkem. 

Eurostat LFS 
2000 

17 Míra velmi dlouhodobé 
nezam�stnanosti 

Celková velmi dlouhodob� nezam�stnaná populace (�24 
m�síc�; definice ILO) jako procento celkové aktivní 
populace. V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat LFS 
2000 

18 Osoby s nízkým 
dosaženým vzd�láním 

Dosažené vzd�lání úrovn� 2 ISCED nebo nižší úrovn� 
pro vzd�lávání dosp�lých podle v�kových skupin (25-34, 
35-44, 45-54, 55-64). V �len�ní podle pohlaví a celkem. 

Eurostat LFS 
2000 

Zdroj: Výbor EU pro sociální ochranu, Zpráva o indikátorech v oblasti chudoby a sociálního 
vylou�ení (EU Social Protection Committee, Report on Indicators in the field of poverty and 
social exclusion, October 2001 
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Pozn.:   ECHP = European Community Household Panel, Panel Evropského spole�enství 
pro domácnosti 

 
Velmi d�ležitým zdrojem dat je pr�zkum „Eurobarometer Survey“ a z n�ho vycházející 
studie, nap�.: Evropská komise – Zam�stnanost a sociální otázky, Sociální tíse� a sociální 
integrace (‘Social Precarity a Social Integration – Eurobarometer 56.1’), zahrnující hlavní 
p�í�iny sociálního vylou�ení jako je nedostate�ný p�íjem, nezam�stnanost, nedostate�ná 
sociální pomoc a nízká kvalita pracovních míst.  

Longitudinální pr�zkumy jsou významnou p�íležitostí k monitorování pr�b�hu zm�n v �ase. 
Vhodným p�íkladem je Panel Evropského spole�enství pro domácnosti (European 
Community Household Panel, ECHP), který se mimo jiné zabývá daty charakterizujícími 
nezam�stnanost a ne�innost, výd�lky a p�íjmy domácností.  

 
Osv�d�ená praxe 
 
Na osv�d�ených postupech monitoringu implementace národních ak�ních plán� pro 
za�len�ní na národní úrovni se pracuje. Portugalsko nap�íklad vytvo�ilo komisi, která bude 
p�edkládat pravidelné zprávy o implementaci plánu. Jednou ro�n� bude za ú�elem evaluace 
pln�ní plánu zpracována zpráva o postupu prací, která bude formulovat doporu�ení pro 
budoucnost. Plán za ú�elem monitorování pln�ní cílových hodnot zahrnuje strukturální 
indikátory sociální soudržnosti srovnatelné s jinými �lenskými státy, indikátory výsledk� 
jednotlivých cíl� a cílových hodnot stanovené v plánu a politice, navazující indikátory 
používané pro m��ení pr�b�hu implementace a pln�ní opat�ení politik. Do procesu, který by 
m�l doprovázet navazující �innosti, budou zapojeni všichni ú�astníci. 
 
Pro m��ení sociálního kapitálu se používá mnoho inova�ních metod, z r�zných d�vod� však 
nelze získat jedinou „skute�nou“ a dokonce ani „žádoucí“ hodnotu:  
 

1) Komplexní definice sociálního kapitálu jsou vícerozm�rové, zahrnují r�zné analytické 
úrovn� a jednotky.  

2) Jakýkoli pokus o m��ení vlastností inherentn� abstraktních pojm�, jako je komunita, 
sí
 a organizace, je problematický.  

3) Bylo zpracováno jen málo dlouhodobých výzkumných prací na m��ení sociálního 
kapitálu. Výzkumní pracovníci musí proto v sou�asnosti sestavovat indexy na základ� 
mnoha neexaktních hodnocení, jako je d�v�ra ve ve�ejnou správu, volební trendy, 
�lenství v ob�anských organizacích, hodiny dobrovolnické práce.  

 
Sv�tová banka nyní nové výsledky pr�zkum� a výzkumu prov��uje a pravd�podobn� 
vypracuje konkrétn�jší a p�esn�jší indikátory. 
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Dva p�íklady postup� jsou uvedeny v ráme�ku 15.  
 

Ráme�ek 15: P�íklady postup� 
M��ení programu P�íležitost pro všechny ve Spojeném království 
Vláda Spojeného království v r. 1999 vytý�ila dlouhodobou strategii zam��enou na boj proti chudob� a 
sociálnímu vylou�ení. P�edložila obsáhlý seznam indikátor� úsp�šnosti pro jednotlivé oblasti strategie – d�ti a 
mládež, osoby v aktivním v�ku, seniory a komunity. N�které tyto indikátory jsou zam��eny na p�íjmy, jiné na 
širší aspekty sociální prosperity, jako je vzd�lání, bydlení, zdravotnictví a místní prost�edí, další sledují faktory 
ovliv�ující ob�any b�hem jejich života a zvyšující riziko, že pozd�ji budou trp�t deprivací. 
Zdroj: Ministerstvo sociálního zabezpe�ení (1999), P�íležitost pro všechny 
 
M��ení sociálního kapitálu ve sv�t� 
Iniciativa sociálního kapitálu (Social Capital Iniciative) Sv�tové banky v sou�asnosti financuje 10 projekt� 
sociálního kapitálu, které pomohou definovat a m��it sociální kapitál, jeho vývoj a dopad. „Navrhované 
analytické metody zahrnují ner�zn�jší kvalitativní a kvantitativní postupy. Pat�í sem kvantitativní metody 
oficiálního výzkumu využívající kontrolní skupiny, ekonometrické analýzy založené na metodách pomocných 
prom�nných  
a základních složek a také p�ípadové studie, kvalitativní a induktivní metody. Prioritou p�i výb�ru projekt� byla 
jejich r�znorodost; projekty by m�ly pomoci stanovit vhodnost jednotlivých metod pro evaluaci povahy a 
determinant� sociálního kapitálu". 
Zdroj: Pracovní dokument �. 1 Iniciativy sociálního kapitálu (Social Capital Initiative Working Paper No.1), 
Sv�tová banka, duben 1998 
Sv�tová banka: http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm 
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A07 - ZNALOSTNÍ EKONOMIKA A INFORMA�NÍ SPOLE�NOST 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis tématu 

V úvod této kapitoly je nutno stanovit obsah pojmu znalostní ekonomika a informa�ní 
spole�nost. P�ed up�esn�ním definic t�chto pojm� však uvádíme stru�ný historický p�ehled 
vývoje t�chto obor�, který tvo�í kontext pro uvažování o t�chto pojmech.  

Je známo, že na p�elomu 60. a 70. let minulého století probíhala mezinárodní diskuse  
o celoživotním u�ení. Vzd�lávací model potom sledoval lineárn� zam��ený model vzd�lávání 
"u�ení-práce-penze", který p�vodn� zaznamenal rozmach ve vzd�lávání d�tí, byl nahrazen 
cyklickým vzd�lávacím modelem, v n�mž je na vzd�lávání pohlíženo jako na spirálu 
pokra�ující po celý život. Celoživotní u�ení podporované mottem UNESCO „U�ení pro život, 
celoživotní u�ení“ v�novalo více pozornosti humanistickém u ideálu “vytvá�ení perfektních 
lidských bytostí” a nesledovalo jen zam�stnatelnost. Zem�, které utrp�ly šok po ropné krizi 
v r. 1973 a byly sv�dky prudkého nár�stu nezam�stnanosti, však rychle ztratily o celoživotní 
u�ení zájem a za�aly se více v�novat vzd�lávání zam��enému na zam�stnanost mladých  
a rekvalifikaci nezam�stnaných. V 80. letech 20. století bylo tedy vzd�lávání a školení 
zam��eno na trh práce a odehrávalo se p�edevším ve školách.  
 
Zájem o celoživotní u�ení se op�t obnovil v 90. letech minulého století na národní  
i nadnárodní úrovni. Nap�íklad OECD v r. 1996 zahájilo podp�rnou strategii reagující 
pozitivn� na p�íchod znalostní spole�nosti, odstoupilo od p�edchozí vzd�lávací teorie – 
staršího modelu školního vzd�lávání – a vyhlásilo „celoživotní u�ení pro všechny“ jako 
prioritní zásadu v nejširším smyslu. UNESCO a OECD tak vyzdvihly koncepci celoživotního 
u�ení na mezinárodní scénu a tentokrát se jim poda�ilo uvést ji v život.  
 
Byla to však Evropa, kdo celoživotní u�ení spojil s p�íchodem tzv. znalostní spole�nosti. 
Evropské spole�enství vyhlásilo rok 1996 za „Rok celoživotního u�ení v Evrop�“ a v r. 2000 
publikovalo Memorandum o celoživotním u�ení. Tato opat�ení byla realizována na základ� 
p�esv�d�ení, že by úsp�šný p�echod k znalostní spole�nosti m�l být doprovázen p�echodem 
ke spole�nosti založené na celoživotním u�ení. Za povšimnutí zde stojí rovnováha mezi 
celoživotní zam�stnatelností a aktivním ob�anstvím. Celoživotní zam�stnatelnost a aktivní 
ob�anství p�edstavují dv� hlavní soukolí, na nichž spo�ívá mechanismus celoživotního 
u�ení, a jsou op�t realizací celoživotního u�ení pohán�ny. Tento vývoj je v posledních letech 
podporován rychlým rozvojem a rozší�ením informa�ních a komunika�ních technologií  
a nastolením informa�ní spole�nosti. 
 
Diskuse týkající se informa�ní spole�nosti (IS), znalostní ekonomiky (Knowledge-Based 
Ekonomy, KBE) a znalostní spole�nosti (Knowledge-Based Society, KBS) by m�ly vycházet 
z tohoto historického rámce. P�estože se uvedené termíny �asto vzájemn� zam��ují, 
neznamenají totéž a je t�eba si uv�domit n�které zajímavé rozdíly. Termín informa�ní 
spole�nost, jak je naše spole�nost n�kdy nazývána, odráží skute�nost, že je zna�n� 
rozší�eno využívání informa�ních a komunika�ních technologií (ICT), mimo jiné za ú�elem 
kodifikace a ší�ení informací a znalostí. P�estože stále v�tší využívání informa�ních 
technologií ovliv�uje také znalostní ekonomiku, nejde o synonymum informa�ní spole�nosti. 
Pro znalostní ekonomiku je typická pot�eba trvalého studia kodifikovaných informací  
a získávání kompetencí pro využívání t�chto informací. Znalosti jsou dnes na základ� teorie 
lidského kapitálu považovány za hybnou sílu produktivity a ekonomického r�stu, vedoucímu 
k novému zam��ení na roli informací, technologie a u�ení v ekonomickém výkonu. Termín 
znalostní ekonomika vychází z tohoto pln�jšího uznání významu znalostí a technologie 
v moderních ekonomikách, jeho relativní význam však roste teprve v posledních letech. 
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Politika ES v oblasti informa�ní spole�nosti se odklání od infrastruktury (p�edpokládá, že 
v�tšina již byla vybudována nebo se buduje) a sm��uje ke službám a aplikacím (nap�. pro 
ob�any EU, podniky atd.) využívající ICT. Vede to ke zm�n� zam��ení strukturální pomoci 
spíše na nové technologie (inovace, lidské zdroje atd.) a nikoli na infrastrukturu. V této 
souvislosti je d�raz kladen také na provázané a strukturované za�len�ní informa�ní 
spole�nosti do prioritních cíl� regionální politiky. 
 
Vznikající koncepce znalostní spole�nosti klade mimo jiné d�raz na aktivní roli ve�ejné 
správy v prosazování znalostí a informací v celém Spole�enství a zajišt�ní jejich ú�inného 
využívání a dostupnosti pro veškerou populaci, existenci a dostupnost ICT, informa�ní 
infrastruktury a poskytování služeb ICT, na regula�ní rámec, který vede k nabývání, 
vytvá�ení a ú�innému využívání znalostí a informací, na existenci v�decké kapacity  
a znalostí, jejich efektivní a ú�innou aplikaci a na vzd�lané a podnikavé obyvatelstvo. Tento 
p�ístup, podporovaný teorií sociálního kapitálu, sleduje �ešení takových otázek, jako jsou 
elektronické techniky ve vzd�lávání, zavedením ucelen�jšího integrovaného souboru politik 
usilujících o více inkluzivní a participa�ní spole�nost. 

Znalostní ekonomika a informa�ní systémy jsou �astým p�edm�tem v�decké literatury a mají 
velmi široké uplatn�ní také v b�žném život�. Nám však nejde o výb�r správných termín�, ale 
o co nejp�esn�jší pochopení pojm�, jež ozna�ují. Ráme�ek 1 ilustruje jejich vazby: 

 
 

Informa�ní spole�nost je spole�nost, jejíž �lenové mají vzájemné vazby vycházející  
z používání informa�ních a komunika�ních technologií (ICT – p�edevším internet, intranet, 
email, výpo�etní technika). Znalostní ekonomika je sou�ástí informa�ní spole�nosti, s níž je 
spojena synergickým a dialektickým zp�sobem, jak tomu vždy bývá ve vazbách mezi 
ekonomickou základnou a sociální organizací (informa�ní spole�nost má podobné, i když 
mén� intenzivní, vazby k jiným spole�nostem sv�ta). Znalostní ekonomika je typ ekonomiky 
(b�žný v nejdynami�t�jších sektorech nejrozvinut�jších zemí), pro niž je charakteristická 
nejen produkce, ší�ení a aplikace informací a znalostí jako vlastních produkt�, ale také 
aplikace nového p�ístupu spo�ívajícího ve všeobecném využívání informací a znalostí p�i 
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JINÉ SPOLE�NOSTI 

Ráme�ek 1: Vazba mezi IS a znalostní ekonomikou 
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produkci jakéhokoli typu zboží a p�i poskytování jakéhokoli typu služeb (to je p�i evaluaci 
p�echodu ke znalostní ekonomice nejd�ležit�jší). 

Podniky ve znalostní ekonomice: 
� navrhují své strategie ve sv�tovém m��ítku, 
� spojují se v pružných sítích, 
� využívají své znalosti pro �ízení informací, 
� které aplikují ve všech fázích svých ekonomických �inností, 
� pomocí ICT (zejména Internetu), 
� p�i rozhodovacích procesech probíhajících v reálném �ase a 
� ve stále více deregulovaném globálním kontextu.  

 
Hlavními ur�ujícími faktory p�echodu ke znalostní ekonomice (a souvisící informa�ní 
spole�nosti) jsou: 

1. rozvoj ICT, 
2. rozvoj dovedností v ICT, 
3. využití znalostí jako prost�edku pro dosažení konkuren�ní výhody,  
4. deregulace globálního trhu. 

 
Znalostní ekonomika a informa�ní spole�nost lze považovat za hlavní hybné síly 
socioekonomického rozvoje v kterékoli zemi, ale p�edevším tam, kde: 

� již bylo dosaženo ur�ité úrovn� ekonomického rozvoje, 
� míra ekonomické integrace (bilance dovoz/vývoz) je pom�rn� vysoká. 

 
Typy opat�ení, program� a intervencí 
 
Zasedání Evropské rady v Lisabonu v b�eznu 2000 a z n�j vyplývající Lisabonská strategie/ 
Agenda stanovily pro Evropu do r. 2010 tento strategický cíl:  
 
‘Evropa se musí stát nejkonkuren�n�jší a nejdynami�t�jší znalostní ekonomikou sv�ta 
schopnou udržitelného ekonomického r�stu s vyšším po�tem lepších pracovních míst a v�tší 
sociální soudržností“. 

Na tomto integra�ním p�ístupu ke znalostní ekonomice a spole�nosti (v�etn� souvisících 
politik) v kontextu EU je d�ležité to, že považuje lidský a sociální kapitál za hlavní podp�rné 
faktory ekonomického a sociálního rozvoje. V ráme�ku 2 jsou vysv�tleny n�které hlavní 
rámce politiky EU a souvisících program� v této oblasti.  
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Ráme�ek  2: Politické rámce EU a souvisící programy 
� Evropská strategie zam�stnanosti (European Employment Strategy, EES) a její zam��ení, mimo jiné, 

na celoživotní u�ení a rozvoj dovedností (v�etn� dovedností ICT) zam��ená na pln�ní požadavk� 
m�nících se rolí ve sv�t� práce  

� V návaznosti na ni má zásadní význam vzd�lávání a školení jako prost�edek pro vytvá�ení 
kvalifikovaných a p�izp�sobivých pracovních sil a využívání strukturálních fond�, zejména ESF, 
poskytujících finan�ní podporu relevantním iniciativám v�etn� Iniciativy Spole�enství EQUAL  
a programu Leonardo da Vinci. 

� Proces sociálního za�len�ní a z n�j vyplývající Program sociální politiky, který p�i p�echodu k znalostní 
ekonomice �eší otázky sociální soudržnosti a definuje roli sociální politiky jako produk�ního faktoru. 
K hlavním cíl�m Strategie sociálního za�len�ní pat�í odstra�ování rizika vylou�ení z p�ístupu k IT 
(nap�. osob starších, fyzicky postižených nebo s nízkou kvalifikací atd.), prosazování dostupnosti 
elektronických prost�edk� a elektronická integrace - v neposlední �ad� pomocí Ak�ního plánu pro 
elektronickou Evropu (eEurope Action Plan).  

� Zam��ení na inovace a podnikání a relevantní roli lidského kapitálu. Tento p�ístup byl zapracován nap�. 
do politik podporovaných Ak�ním plánem pro elektronickou Evropu (2002 a 2005) a Ak�ním plánem  
a programem pro elektronické u�ení (eLearning Action Plan, eLearning programme). Tyto dokumenty 
identifikují a podporují hlavní oblasti u�ení ve znalostní spole�nosti. 

� V�domí, že místní akté�i ve ve�ejném i soukromém sektoru mohou hrát významnou roli p�i zajiš�ování 
regionální soudržnosti, prosazování inovací, podnikání a také p�i vytvá�ení nových p�íležitostí pro 
zam�stnanost, prosazování sociálního za�len�ní a podpo�e vytvá�ení sociálního kapitálu, což je hlavní 
prioritou strategií místního rozvoje.  

Zdroje:  
Interní pracovní dokument Komise, 2001, Elektronická integrace: Potenciál informa�ní spole�nosti pro sociální 
integraci v Evrop� (e-Inclusion: The Information Society’s potential for social inclusion in Europe), s podporou 
ESDIS, SEC(2001) 1428 
Interní pracovní dokument Komise, 2002, Zajišt�ní dostupnosti elektronických prost�edk� (Delivering  
e-Accessability), s podporou ESDIS, SEC(2002) 1039 
Interní pracovní dokument Komise, 2003, Vyvá�ení znalostní spole�nosti: interakce sociálního a lidského 
kapitálu (Building the Knowledge Society: Social and Human Capital Interactions), s podporou ESDIS, 
SEC(2003) 652 

Nedávné sd�lení Komise (listopad 2002) op�t zd�raznilo pot�ebu znalostní ekonomiky v EU. 
Pot�eba podpory a prosazování znalostní ekonomiky byla dokonce jádrem legislativního 
programu Komise na rok 2003 a jednou ze t�í priorit byla konsolidace vývoje EU jako 
spole�nosti sm��ující ke znalostní ekonomice. Iniciativy na podporu znalostní spole�nosti 
zahrnují zpracování a implementaci integrované strategie pro „Evropskou znalostní oblast“  
a elektronickou Evropu. Strategie se bude týkat zavedení spole�ného pracovního programu 
Komise/Rady k cíl�m vzd�lávacích a školicích systém� v Evrop�, implementace „Informa�ní 
spole�nosti pro všechny“ zejména prost�ednictvím programu eEurope 2005, opat�ení pro 
formulaci osv�d�ených postup� v celoživotním u�ení a e-learningu a návrh� akcí 
zam��ených na zvyšování investic do výzkumu v Evrop�, aby bylo dosaženo cíle ve výši 3% 
HDP stanoveného summitem v Barcelon�.  

Snahy o vymezení cesty k informa�ní spole�nosti a znalostní ekonomice se ubírají r�znými 
sm�ry. P�íslušné m�žeme obecn� programy rozd�lit do dvou skupin: 
 

� Horizontální (nebo pr��ezové), které zajiš�ují všeobecné rozší�ení informa�ní 
spole�nosti. Pat�í sem nap�. programy podporující b�žné využívání informa�ních  
a komunika�ních technologií (nap�. politická opat�ení zam��ená na zajišt�ní 
levn�jšího, rychlejšího a bezpe�n�jšího p�ístupu k Internetu pro všechny) nebo 
omezení elektronického vylou�ení. 

� Vertikální (nebo sektorové), které zahrnují opat�ení podporující informa�ní 
spole�nost a znalostní ekonomiku jako prioritu v rámci širší strategie nejd�ležit�jších 
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sektor� ekonomické �innosti. Existuje nap�. program, který má zajistit, aby všechny 
podniky pr�myslu cestovního ruchu v regionu používaly Internet, e-mail atd. jako 
prost�edek pro zvyšování konkurenceschopnosti sektoru. 

Programy a opat�ení mohou také být zam��eny na cílovou populaci, nap�. na podniky, 
orgány ve�ejné správy a ob�any. Podniky konkurenceschopnost založenou na znalostech, 
která je základem znalostní ekonomiky, za�le�ují do svých �inností naprosto samoz�ejm�. 
Hybnou silou informa�ní spole�nosti jsou také orgány ve�ejné správy; ob�ané jsou základním 
prvkem nezbytným pro plný rozvoj a realizaci informa�ní spole�nosti. Pro rozší�ení modelu 
rozvoje založeného na informa�ních a komunika�ních technologiích je nutná informovanost 
ve�ejnosti. Existuje však rozdíl mezi politickými opat�eními sledujícími v�tší zajišt�ní základní 
infrastruktury (infostruktury) a jinými opat�eními zam��enými na zvyšování využívání ICT. 
Infostruktury zahrnují sít�, jimiž proudí informace, a technickou podporu. Tyto programy  
a opat�ení jsou nejvhodn�jší pro ty spole�nosti, v nichž jsou hlavní p�í�inou elektronického 
vylou�ení špatné info- a infrastruktury. Programy zam��ené na využívání informa�ních  
a komunika�ních technologií a rozvoj dovedností v ICT jsou nejvhodn�jší pro ty spole�nosti, 
které již dosáhly základní úrovn� rozvoje informa�ní spole�nosti, alespo� pokud jde  
o infostruktury. (Nap�íklad ve Špan�lsku, kde je zna�n� rozší�eno používání mobilních 
telefon�, by bylo vhodné prosazovat využití této technologie pro jiné ú�ely než pro osobní 
komunikaci). 
 
K hlavním prioritám program� znalostní ekonomiky a informa�ní spole�nosti pat�í: 

� ICT ve všech podnicích, 
� E-Government (elektronická správa), 
� ženy, mládež, senio�i a zdravotn� postižení digitálního v�ku (elektronické za�len�ní) 
� elektronická participace/ dostupnost pro zdravotn� postižené 
� levn�jší, rychlejší a bezpe�n�jší p�ístup k Internetu (nap�. širokopásmý) 
� zajišt�ní informa�ní infrastruktury (nap�. kultura po�íta�ového zabezpe�ení) 
� rozvoj dovedností relevantních pro požadavky znalostní ekonomiky v�etn� ICT, 

nebo obecn�ji elektronických dovedností, 
� e-learning (elektronické u�ení), 
� elektronické zdravotnické služby a telemedicína (e-health and telemedicíne), 
� použití �ipových karet (nap�. �ipová karta zdravotní pé�e) 
� podpora nár�stu elektronického obchodu (e-commerce, zejména pro MSP)  

a podpora elektronického podnikání obecn� (e-business, otázky legislativy, 
kompatibility, spolehlivosti a d�v�ry, elektronizovaných podnik� .eu) 

� inteligentní p�eprava. 
 

Hlavní evalua�ní problémy a otázky 
 
V sou�asnosti neexistuje žádný mezinárodn� uznávaný rámec pro m��ení, do jaké míry je 
ekonomika nebo spole�nost „znalostní“. 
 
Uvádíme n�které hlavní problémy a otázky spojené s teoretickým základem procesu rozvoje 
znalostní ekonomiky: 
 

1. Podniky dokáží obhájit svoji existenci v globální ekonomice, jen když budou 
konkurenceschopn�jší než konkuren�ní firmy. Jak lze zvýšit 
konkurenceschopnost? 

2. Hospodárn�jší vynakládání prost�edk� – vyšší pom�r hodnoty a vynaložených 
finan�ních prost�edk�. Jak lze tento pom�r zvýšit? 

3. Zvyšování jakosti, snižování ceny nebo obojí. Jak toho lze dosáhnout? 
4. Pr�b�žné inovace. Jak lze okamžit� inovovat konkrétní záležitosti? 
5. Co nejširší využívání ICT p�i produkci a distribuci produkt� a služeb. 
6. Využívání ICT ve v�tšin� sociálních vazeb. 
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Evaluace se v této souvislosti bude snažit identifikovat, zda:  

� bylo dosaženo p�echodu ke znalostní ekonomice, která je �asto spojena  
s využíváním ICT tém�� ve všech fázích v�tšiny produktivních proces�, 

� bylo dosaženo p�echodu k informa�ní spole�nosti. To znamená, že využívání ICT 
(p�edevším po�íta��, Internetu, mobilních telefon�, digitálních osobních asistent� 
atd.) se stává b�žným a není zjevné. 

S informa�ní spole�ností a znalostní ekonomikou souvisí �ada d�ležitých otázek, které 
mohou sloužit jako vodítko pro evaluaci, protože p�echod k novému socioekonomickému 
modelu a jeho vazby vytvo�ené b�hem rozvoje ovliv�ují mnoho dimenzí. Evaluace proto 
musí pokrývat všechny aspekty spojené se zm�nou paradigmatu informa�ní spole�nosti, což 
znamená:  
 

� Dosažení úsp�chu. Všechny ve�ejné akce mají mít vliv na spole�nost tím, že 
vycházejí ze zjišt�ných pot�eb a problém� s cílem vyvolat dopad nebo zm�nu dané 
situace. Za tímto ú�elem je definován a formulován soubor cíl� a zavádí se �ada 
nástroj�. Cílem evaluace je analyzovat jednotlivé etapy po�ínaje rozhodnutím  
o intervenci a kon�e zjevnými dopady. Musíme si však uv�domit, že analyzovat jen 
plánované výsledky nesta�í. Je nutno prov��it také nep�edpokládané efekty  
a dopady, žádoucí i nežádoucí, p�ímé i nep�ímé.  

� Ú�inné �ízení programu a implementace. Jde o zásadní aspekt, protože podmi�uje 
kone�ný efekt program� v porovnání se sledovanými cíli a dopady. Nem�že tomu 
být jinak, protože žádný program, i kdyby jeho dopad a ak�ní strategie byly 
sebelepší, nem�že dosáhnout p�edpokládaných efekt� s optimální mírou ú�innosti  
a hospodárnosti, pokud neexistuje p�im��ený systém �ízení a �ádný systém 
navazující kontroly. Tato evaluace zahrnuje prov��ení koordina�ních mechanism� a 
procedur uplat�ovaných pro implementaci a následnou kontrolu programu. 

� Pou�ení pro budoucnost. Aby byla evaluace používána, musí být užite�ná. Proto 
musí poskytovat doporu�ení pro budoucnost uvád�jící, které prvky jsou klí�em 
k úsp�chu nebo neúsp�chu p�i implementaci jakéhokoli opat�ení, a zd�raz�ovat 
nejlepší a nejhorší praxi. Evaluaci obecn� (a zejména v oblasti informa�ní 
spole�nosti a znalostní ekonomiky pro inova�ní povahu jejich opat�ení) je nutno 
chápat jako proces u�ení se a školení (jednotlivc� i organizací), jako nástroj, díky 
n�muž realizáto�i získají o programu lepší znalosti. 

� Zp�sob zapojení zainteresovaných subjekt� a ob�an�. Evaluace musí uvažovat 
zájmy a informa�ní požadavky investor�, pracovník� v rozhodovacích pozicích, 
zainteresovaných subjekt� a jiných zájmových skupin spojených p�ímo 
s hodnoceným programem. Musí uvažovat r�zné skupiny uživatel� ICT podle role, 
kterou každá z nich hraje ve struktu�e informa�ní spole�nosti, a jejich slabé stránky 
vzhledem k sociální skupin�. Informace generované b�hem tohoto procesu navíc 
p�ipravují p�du pro dohody mezi zainteresovanými socioekonomickými subjekty  
a zájmovými skupinami, které se ú�astní ve�ejných rozhodovacích proces� 
spojených s informa�ní spole�ností a znalostní ekonomikou. 

� P�i evaluaci akcí informa�ní spole�nosti a znalostní ekonomiky je nutno zásadn� 
rozlišovat, zda jsou akce zam��eny na informace nebo na znalosti (viz ráme�ek 3).  
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Ráme�ek 3: Informace a znalosti 
 

INFORMACE   ZNALOSTI 
 

Fakta, data, �ísla Dovednosti, schopnosti, know-how 
V�d�t co   V�d�t pro� 
V�d�t kdo V�d�t jak 
V�d�t kde V�d�t pro koho 
Je zakódovaná nebo m�že být zakódovaná Je obtížné je zakódovat, a když jsou zakódovány, 

stává se z nich informace 
M�že jít o zakódované znalosti Mohou to být zpracované informace 
M�že být hmotná  Jsou nehmotné 
Má formulaci  Jsou tiché 
Je podložena elektronickým záznamem (nebo 
tišt�ným dokumentem) 

Jejich podporou je lidský mozek 

Lze k ní získat p�ístup �tením nebo poslechem. 
Umož�uje snazší produkci, p�enos a p�ístup  

Získávají se u�ením (individuálním, spole�ným 
pr�b�žným) 

Ob� skupiny mají formu zásob a tok� 
Ob� jsou dynamické 
Ob� si lze zapamatovat 
Nemusí se nutn� vyskytovat soub�žn� 

 
Nadm�rné informace mohou generovat více šumu, než je u informací a znalostí zapot�ebí 

pro: 
a) p�ístup ke všem dostupným informacím, 
b) výb�r relevantních informací,    

c) vynechání všech irelevantních informací, 
d) využití relevantních informací. 

  
     
   

� Informa�ní spole�nost je nutno chápat jako dynamickou koncepci, proces sociální 
zm�ny a rozvoje, a proto je nutno k evaluaci p�istupovat jako k procesu 
zahrnujícímu alespo� t�i fáze: ex – ante, interim a ex – post. 

 
� Je nutno provést evaluaci prioritních témat, jako je: 

� E-government (elektronická správa) – znamená online p�ístup k ve�ejným 
službám a integraci jednotlivých kancelá�í (agend) v ú�adech za ú�elem 
dosažení plynulých služeb ve�ejné správy. 

� E-health (elektronické zdravotnictví) – umož�uje p�ístup k nejlepším 
dostupným diagnostickým a terapeutickým službám také lidem žijícím mimo 
hlavní m�stská centra.  

� E-commerce (elektronický obchod) – zajiš�uje rozší�ení trhu pro podniky  
a p�ekonání marginálnosti n�kterých oblastí. 

� E-skills (elektronické dovednosti) – Pro dosažení pln� informa�ní spole�nosti 
mají zásadní význam dovednosti pot�ebné pro �ízení ICT. Vytvá�ení lidského 
kapitálu se tedy stává absolutní prioritou v programech na podporu 
informa�ní spole�nosti a znalostní ekonomiku (bez znalostí nelze �erpat 
výhody z ICT a z vývoje sm��ujícího k informa�ní spole�nosti). 

� Evaluace program� informa�ní spole�nosti by m�la zahrnovat kontextové hledisko 
vycházející ze socioekonomických charakteristik cílové oblasti hodnoceného programu. 
Kontext jednotlivých intervencí totiž významn� ovliv�uje dopad realizovaných opat�ení. Proto 
je nutno uvažovat všechny externí podmínky (ekonomické, politické, institucionální, právní 
atd.), které ovliv�ují nebo mohou ovlivnit program. Jako p�íklad nedostate�ného p�ihlédnutí 
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ke kontextu lze uvést dokument „T�etí evropská zpráva o v�d� a technice. Sm�rem ke 
znalostní ekonomice. EU 2003“, který navrhuje jako indikátor po�et Nobelových cen. Tento 
indikátor jist� nemá ve všech oblastech Evropy stejnou váhu.  
 
V evalua�ních pokynech ESF je za horizontální téma považováno posouzení sociálních 
dimenzí a otázek trhu práce (se z�etelem k využití potenciálu informa�ní spole�nosti pro 
vytvá�ení pracovních míst a zajišt�ní rovného p�ístupu k technickému vybavení a p�ínos�m 
informa�ní spole�nosti). Poslední pokyny stanoví indikátory pro �adu oblastí politik 
uvedených v ráme�ku 4.  
 

Ráme�ek 4: Informa�ní spole�nost jako horizontální téma, evaluace ESF 2000-06 
� Oblast politiky A: Rozvoj aktivního trhu práce – Otázky: Jaké jsou p�edm�ty školení pro integraci 

znevýhodn�ných skupin do informa�ní spole�nosti a jejího trhu práce? Jaká jsou opat�ení informa�ní 
spole�nosti pro zvyšování informovanosti a rozvoj kompetencí? Jak jsou sou�asné nebo nabývané 
kvalifikace znevýhodn�ných skupin provázány s pot�ebami informa�ní spole�nosti?  

� Oblast politiky B: P�ístup na trh práce pro osoby ohrožené vylou�ením – Otázky: Jak jsou do trhu práce 
informa�ní spole�nosti integrovány prioritní skupiny? Jaká jsou opat�ení informa�ní spole�nosti pro 
zvyšování informovanosti a rozvoj kompetencí? Jak jsou sou�asné nebo nabývané kvalifikace 
znevýhodn�ných skupin provázány s pot�ebami informa�ní spole�nosti?  

� Oblast politiky C: Podpora zam�stnatelnosti, dovedností a mobility prost�ednictvím celoživotního u�ení 
– Otázky: Jak p�isp�la politika celoživotního u�ení a vzd�lávání k zam�stnatelnosti v informa�ní 
spole�nosti? Zahrnuje systém zam�stnanosti vzd�lávací politiku informa�ní spole�nosti pro 
zam�stnatelnost a mobilitu pracovních sil? 

� Oblast politiky D: Rozvoj adaptability a podnikání – Otázky: Jak byla zajišt�na participace pracovník� 
v informa�ní spole�nosti, aby to podpo�ilo adaptabilitu a podnikání? Byly vytvo�eny podniky a pracovní 
místa ve vazb� na informa�ní spole�nost? P�isp�la podpora dovedností, výzkumu a vývoje k model�m 
podnikání a zam�stnanosti v informa�ní spole�nosti? 

� Oblast politiky E: Specifické akce pro ženy – Otázky: Byly ženy do informa�ní spole�nosti lépe 
integrovány? Poskytla informa�ní spole�nost ženám lepší možnosti samostatné výd�le�né �innosti? 
Využil systém zam�stnanosti trhu práce spojeného s informa�ní spole�ností pro p�ekonání nerovnosti 
žen? 

Zdroj: P�íloha 3 Pokyn� pro systémy monitoringu a evaluace pomoci ESF v období 2000-2006 (Guidelines for 
systems of monitoring and evaluation of ESF assistance in the period 2000-2006), Evropská komise (2002), 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/guidelines_en.htm#guibbi 

 
Použité a užite�né postupy, metody a techniky 
 
Uvádíme n�které nejvhodn�jší metodické postupy pro evaluaci program� informa�ní 
spole�nosti a znalostní ekonomiky: 
 

� Použití integrovaného p�ístupu. Narozdíl od tradi�ní koncepce evaluace jako 
poslední fáze plánování se evaluace provádí bez ohledu na reálný �as, musí 
pokrývat všechny fáze návrhu politiky a programu. Musí proto zahrnovat ex ante 
analýzu logického základu programu a provázanosti cíl� a nástroj� v programu 
stanovených, studii aplikace, �ízení a navazujících proces� a také posouzení 
kone�ných výsledk� a dopad�. 

� Aplikace pluralitní metody (participa�ní p�ístup). Evaluace se provádí za ú�elem 
aplikace jejích výsledk�. Musí proto produkovat informace, které jsou užite�né pro 
všechny subjekty zapojené do programu a zejména pro p�íjemce. Evaluaci je tedy 
nutno chápat jako dialog a proces vyjednávání podporující aktivní participaci všech 
zainteresovaných subjekt� zapojených do programu a stanovící, které informace 
pot�ebují a kdy, jak a k jakému ú�elu budou výsledky využívány. Evaluátor tak do 
evalua�ního procesu vnáší dynamiku, stává se jeho katalyzátorem a hybnou silou. 
Program je koncipován spíše jako proces než jako produkt, a proto musí umož�ovat 
vývoj cíl� a zájm� všech zainteresovaných subjekt� zapojených do jeho návrhu; 
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produkuje užite�né informace pro další akce. Tento p�ístup k evaluaci je znám jako 
integrovaný a pluralitní p�ístup a vychází z v�domí koexistence pluralitních 
hodnotových systém� a názor� ve spole�nosti.  

� V této souvislosti je t�eba zd�raznit užite�nost posouzení hodnotitelnosti jako 
dopl�ku a posílení evaluací do�asné povahy. Cílem této analýzy je stanovit, do jaké 
míry lze program vyhodnotit, a na základ� výsledku vybrat metodický postup 
nejvhodn�jší z hlediska podmínek programu a informa�ních pot�eb všech 
zainteresovaných stran.  

 
P�i aplikaci zmín�ných metod lze použít kvalitativní a kvantitativní techniky s kombinací 
analýzy “ex ante-ex post” a “shora-dol�”, která umož�uje evaluaci celkového dopadu 
programu, se studiemi “zdola nahoru” zam��enými na analýzu vztah� a ur�ujícími konkrétní 
dopad jednotlivých opat�ení. Uvádíme n�které užite�né techniky: 
 

� Úprava Logického rámce používaného pro plánování projekt� se zam��ením na 
evaluaci cíl�, logického základu a provázanosti programu. Je nutno stanovit 
hierarchii cíl�, problém� a p�edpoklad� podle jejich závažnosti, což umožní 
identifikaci r�zných úrovní v plánované interven�ní strategii (budeme-li strategii 
považovat za soubor nástroj� a prost�edk� za�azených do programu pro zajišt�ní 
jeho úsp�šné implementace). Logframe vychází z t�chto zásad: použitím �ady 
vstup� (finan�ních lidských, technických a fyzických zdroj� atd.) je provedena série 
akcí vedoucí k ur�itým výsledk�m. Ty zp�sobují zm�ny v podmínkách nebo 
v p�íslušných prom�nných a v socioekonomickém prost�edí programu. Evaluátor 
musí posoudit teoretické p�edpoklady, z nichž vycházejí kauzální vazby mezi 
jednotlivými úrovn�mi intervence (r�zné �lánky �et�zce), a to jak p�vodn� 
plánované tak realizované. Základem je snaha vytvo�it model dopadu stanovící 
p�edpokládané vazby mezi programem a jeho cíli. Tuto metodu lze nazvat ‘kontrolou 
�lánk� �et�zce“. Evaluátor musí navíc posoudit teoretické p�edpoklady spojené 
s výskytem faktor� vn�jšího kontextu, jež mohou ovlivnit výsledky a dopady 
programu. 

� Grafické znázorn�ní klasifikace hierarchie cíl� a nástroj� v podob� stromu cíl� je 
vhodná technika pro evaluaci formulace strategie programu. P�i evaluaci se postup 
“shora dol�”, jímž se �ídí fáze návrhu programu, obrátí a prom�ní v postup “zdola 
nahoru”, takže se postupuje opa�n� od realizovaných akcí k sledovaným díl�ím  
a celkovým cíl�m. 

� Navazující systém je nutno strukturovat tak, aby sloužil jednotlivým plánovacím 
úrovním programu, protože každá z nich má své specifické cíle a charakteristiky. 
Logický �et�zec zdola nahoru je zde sledován ve všech kauzálních vazbách, které 
vznikly a jsou spojeny s výstupy, výsledky a dopady. 

� Úkolem evaluátora je zajistit, aby nedocházelo ke st�et�m mezi cíli ani mezi nástroji 
a cíli, což vyžaduje p�edchozí identifikaci navrhovaných ak�ních strategií  
a posouzení výb�ru provedeného podle ur�itých kritérií, jako je pravd�podobnost 
úsp�chu, dostupný rozpo�et, �as pot�ebný k tomu, aby se efekty projevily atd.  

� Aplikace technik Delphi, pr�zkum�, pohovor�, diskusních skupin atd. pro sb�r 
názor�, postoj� a kvalitativních i kvantitativních informací od ú�astník� programu. 

� Návrh informa�ního systému pro následné sledování programu, zahrnující 
zpracování souboru kvantitativních a kvalitativních indikátor�, a to fyzických, 
sociálních a ekonomických. 

� Využití metody integrovaného projektového cyklu pro evaluaci procesu �ízení 
programu.  

� Techniky multikriteriální analýzy: jednoduché modely regresní analýzy a analýzy 
klastr�. 

� Analýza synergie. P�i evaluaci je nutno uvažovat jakoukoli eventuální synergii 
s ostatními akcemi realizovanými ve stejné oblasti, nap�. iniciativami EU Interreg III, 
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URBAN II, EQUAL, Leader+ a jinými opat�eními financovanými Evropským 
sociálním fondem. 

� P�ípadové studie. Výb�r p�ípadových studií poukazujících na nejlepší nebo 
nejhorší praxi nám umož�uje hloub�ji analyzovat n�které hlavní složky �ízení a 
implementace a provád�t kvalitativní a kvantitativní srovnání úrovn� rozvoje 
informa�ní spole�nosti a znalostní ekonomiky.  

� Benchmarking. V sou�asném kontextu politik informa�ní spole�nosti (nap�. 
eEurope) je benchmarking hlavním nástrojem nejen pro m��ení relativního výkonu 
ur�itého státu, ale poukazuje také na zem�, které v dosahování cíl� politiky 
zaostávají.  

� Nedávným výsledkem vývoje je teoretické využití komplexních pojm� a nástroj�  pro 
evaluaci politiky v kontextu znalostní spole�nosti založené na sítích. Evropská 
komise v této souvislosti za�ala zapracovávat výsledky výzkumu složitých sítí  
/ ekosystém� do metody evaluace (alespo� v p�ípad� informa�ní spole�nosti  
a znalostní ekonomiky).  

 
Ráme�ek 5 zobrazuje nástroje a indikátory používané Evropskou komisí v oblasti informa�ní 
spole�nosti a znalostní ekonomiky pro ak�ní plány eEurope. 
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Ráme�ek 5: Indikátory ak�ních plán� eEurope  
 

Ak�ní 
plány  

Vybrané indikátory Evalua�ní nástroje  

 
 
 
 
 
 
 
 
eEurope 
2002 
 

Pro m��ení míry dosažení základních cíl� Plánu byl vytvo�en soubor 23 
indikátor�. 
Levn�jší, rychlejší Internet 
� Procento populace pravideln� využívající Internet  
� Procento domácností s p�ístupem k Internetu  
� Náklady na p�ipojení k Internetu  
Rychlejší Internet pro pracovníky výzkumu a studenty 
� Rychlost propojení a dostupnost služeb uvnit� národních výzkumných 

a vzd�lávacích sítí a mezi nimi v EU a v globálním m��ítku  
Zabezpe�ené sít� a �ipové karty 
� Po�et zabezpe�ených server� na milion obyvatel  
� Procento obyvatel využívajících Internet, kte�í m�li se zabezpe�ením 

problémy 
Evropská mládež do digitální éry 
� Po�et po�íta�� na 100 žák�/student� základních/st�edních/vysokých 

škol 
� Po�et po�íta�� p�ipojených k Internetu na 100 žák�/student� 

základních/ st�edních/vysokých škol 
� Po�et po�íta�� s vysokorychlostním p�ipojením k Internetu na 100 

žák�/ student� základních/st�edních/vysokých škol 
� Procento u�itel� využívajících pravideln� Internet v p�edm�tech 

nesouvisících s výpo�etní technikou 
Práce ve znalostní ekonomice 
� Procento pracovních sil s (alespo�) základním školením v IT  
� Po�et míst a absolvent� ve studijních oborech VŠ spojených s ICT 
� Procento pracovník� pracujících na po�íta�i z domova (telework) 
Participace všech ob�an� ve znalostní ekonomice 
� Po�et terminál� pro p�ístup ve�ejnosti k Internetu (Public Internet 

Access Points, PIAP) na 100 obyvatel 
� Procento webových stránek úst�edních orgán� ve�ejné správy 

v souladu se sm�rnicemi pro dostupnost úrovn� A iniciativy WAI (Web 
Accessibility Initiative)  

Urychlení elektronického obchodu (e-commerce) 
� Procento podnik�, které kupují a prodávají produkty prost�ednictvím 

Internetu 
Ve�ejná správa on-line 
� Procento základních ve�ejných služeb dostupných on-line 
� Využívání on-line služeb ve�ejné správy ob�any – vyhledávání 

informací, p�edkládání formulá��  
� Procento ve�ejných zakázek, které lze zadat elektronicky 
Zdravotnictví on-line 
� Procento profesionálních zdravotník� s p�ístupem k Internetu  
� Využití r�zných kategorií obsahu webu profesionálními zdravotníky 
Podíl Evropy na obsahu globálních sítí 
� Procento webových stránek EU mezi 50 nejnavšt�vovan�jšími 

národními stránkami 
Inteligentní dopravní systémy 
�  Procento dálni�ní sít� (z celkové délky sít�) vybavené systémy pro 

�ízení dopravy a prevenci dopravních zácpy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Komparativní 

kvantitativní 
evaluace 
indikátor� 
(benchmarking) 

� Komparativní 
kvalitativní 
evaluace nejlepší 
praxe 
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eEurope 
2005 
 
 

Pro m��ení rozvoje informa�ní spole�nosti jsou navrhovány nové akce a 
zpracováván nový soubor indikátor�. Komise navrhla 14 indikátor� pro 
evaluaci politik a 22 dopl�kových indikátor�.  
 Indikátory týkající se Internetu  
a) P�ístup ob�an� k Internetu a jeho využití 
� Procento domácností nebo jednotlivc� s p�ístupem k Internetu doma 
� Procento osob pravideln� používajících Internet 
b) P�ístup podnik� k ICT a jejich využití 
� Procento zam�stnaných osob používajících pro svou b�žnou práci 

po�íta�e p�ipojené k Internetu  
c) Náklady na p�ístup k Internetu  
� Náklady na p�ístup k Internetu podle trvání p�ipojení: 20,30,40 

hodin/m�síc, neomezené 
Moderní ve�ejné služby on-line  
a) Elektronická správa (e-government) 
� Po�et základních ve�ejných služeb pln� dostupných elektronicky 
b) Elektronické u�ení (e-learning) 
� Po�et žák� na jeden po�íta� s p�ipojením k Internetu 

(širokopásmým/jiným) 
c) Elektronické zdravotnictví (e-health)  
� Procento populace (starších 16 let) používající Internet pro 

vyhledávání zdravotnických informací pro sebe nebo pro jiné osoby 
� Procento všeobecných léka�� používajících elektronickou kartotéku 

pacient� 
 
Dynamické prost�edí elektronického obchodu/podnikání (e-business)  
a) Nákup a prodej on-line 
� Procento obratu podnik� z elektronického obchodu (e-commerce) 
b) P�ipravenost elektronického podnikání (e-business)  
� Kompozitní indikátor: zavedení ICT do podnik�, využití ICT v podnicích 
Bezpe�ná informa�ní infrastruktura  
a) Zkušenosti uživatel� Internetu vzhledem k zabezpe�ení ICT 
� Procento ob�an� s p�ístupem k Internetu, kte�í m�li problémy se 

zabezpe�ením 
� Procento podnik� s p�ístupem k Internetu, které m�ly problémy se 

zabezpe�ením 
Širokopásmý Internet (broadband)  
� Procento podnik� s p�ístupem k širokopásmému Internetu 
� Procento domácností nebo jednotlivc� s p�ístupem k širokopásmému 

Internetu 
� Procento orgán� ve�ejné správy s p�ístupem k širokopásmému 

Internetu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Komparativní 
kvantitativní 
evaluace 
indikátor� 
(benchmarking) 

� Komparativní 
kvalitativní 
evaluace nejlepší 
praxe 

 
 

 
 

Krom� uvedeného seznamu indikátor� (sledujících zejména iniciativu eEurope) používají 
vlastní seznam indikátor� pro m��ení vývoje ve sm�ru k informa�ní spole�nosti/ znalostní 
ekonomice/ znalostní spole�nosti také pr�zkumy „Eurobarometer“. Pat�í k nim nap�íklad 
využití ICT na pracovišti (procento uživatel� po�íta�e a/nebo Internetu pro práci v �len�ní 
podle zam�stnání, velikosti podniku atd.), ICT a organizace práce (procento osob pracujících 
z domácnosti, druh zm�n v náplni práce atd.). 
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Hlavní metody a techniky 
 
Evaluace znalostní ekonomiky informa�ní spole�nosti je obvykle participa�ní a uvažuje 
zavedené procesy i jejich výsledky. Hlavní metody a techniky pro evaluace týkající se 
znalostní ekonomiky a informa�ní spole�nosti zahrnují:  

� techniku Delphi, 
� metodu integrovaného projektového cyklu, 
� p�ípadové studie. 

 
Pro porovnání vazeb mezi jednotlivými aspekty znalostní ekonomiky a informa�ní 
spole�nosti lze použít nejr�zn�jší analytické techniky, které jsou d�ležité p�i testování dat za 
ú�elem stanovení soubor� indikátor� nebo kompozitních indikátor�.  
 
Benchmarking se používá pro porovnávání pr�b�hu politik informa�ní spole�nosti (nap�. 
Ak�ních plán� eEurope). Také se stále více využívá teorie komplexnosti jako nástroj pro 
prov��ování sítí v rámci znalostní spole�nosti.  
 
Popis, m��ení a zdroje dat 

Koncepce znalostní ekonomiky a informa�ní spole�nosti se rychle ší�í a již pronikly do �ady 
oblastí hospodá�ského a sociálního života. Proto je velmi obtížné m��it ú�inky a dopady 
politik, program� a akcí realizovaných orgány ve�ejné správy. Bylo vynaloženo zna�né úsilí 
na systematické t�íd�ní aspekt� spojených s rozvojem informa�ní spole�nosti a znalostní 
ekonomiky a zpracováno mnoho klasifikací indikátor�. První indikátory používané 
v evropském kontextu pro popis proces� informa�ní spole�nosti a znalostní ekonomiky se 
týkaly dostupnosti informací, komunika�ních technologií a p�ístupu k informa�ním 
strukturám. Cílem druhé etapy bylo, aby akté�i využívali všechny technické možností pro 
racionalizaci svých �inností. V nedávném sd�lení Evropské komise ve v�ci politických pot�eb 
a strukturálních zm�n je vyjád�eno p�esv�d�ení, že v budoucnosti bude t�eba hodnotit 
proveditelnost zapojení indikátor� dopadu. 

Aspekty souvisící s informa�ní spole�ností a znalostní ekonomikou je nutno m��it odd�len�. 
Je t�eba vytvá�et indikátory, které pokrývají sociální otázky a indikátory umož�ující hodnotit 
akce v hospodá�ské oblasti. V ráme�ku 5 výše je uveden p�ehled indikátor�, které byly 
použity pro evaluaci ak�ních plán� eEurope a v ráme�ku 6 jsou shrnuty n�které zásadní 
aspekty, které je t�eba uvažovat p�i evaluaci program� zam��ených na zlepšování informa�ní 
spole�nosti nebo znalostní ekonomiky.  

Evaluaci politik m�žeme obohatit tím, že u posuzovaných dimenzí budeme p�ihlížet k další 
klasifikaci. Pat�í sem nap�.: 

a) Cílové skupiny nebo populace politiky: ob�ané, podniky a orgány ve�ejné správy. 
b) Územn�-správní úrovn�: místní, regionální, národní atd. 
c) Oblasti, v nichž se projevují dopady: 

1. uvnit� podniku (ú�etnictví, výkaznictví atd.), 
2. vn� podniku (sít�, klastry, partnerství, spole�né podniky atd.), 
3. bankovní a finan�ní systém, 
4. komer�ní systém (rozší�ení elektronického obchodu atd.), 
5. v�deckotechnický systém, 
6. trh práce (nov� požadované kvalifikace, pružnost atd.), 
7. institucionální rámec (organizace ob�anské spole�nosti, NNO atd.), 
8. orgány ve�ejné správy. 
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Pokud jsou nap�íklad za cílovou skupinu ur�ité politiky považovány podniky a evaluace je 
zam��ena na posouzení p�ínos� této politiky pro jednotlivé podniky, je pro monitorování 
využití ICT a vnímání zm�n v t�chto podnicích nutno zvážit r�zné oblasti �inností. 

Relevantní oblasti využití ICT v podnicích: 
1. Plánování a �ízení 
2. Financování 
3. �ízení lidských zdroj� 
4. Ú�etnictví 
5. Výzkum a vývoj 
6. Ve�ejné zakázky a dodávky (v�etn� outsourcingu) 
7. Kontrahované služby (v�etn� outsourcingu) 
8. Produkce/ výroba 
9. Skladové hospodá�ství 
10. Marketing a reklama (podpora prodeje) 
11. Komer�ní služby (prodej) 
12. Poprodejní služby 
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Ráme�ek 6: Dimenze indikátor� 
Dimenze Ak�ní oblasti P�íklady indikátor� 

EKONOMICKÉ 
- Makroekonomické faktory 
- Ekonomické a strukturální zm�ny 
- Trh produkt�, práce, finan�ní trh 
- Otev�enost 

- Inflace 
- HDP 
- HDP/odpracovanou hodinu 
- Ú�ast na trhu práce podle v�ku  

a pohlaví 
- Otev�enost obchodu: dovozní 

bilance jako % HDP 
- Zm�ny vzorc� práce: zavád�ní 

práce z domova 

Kontext 
 
 
 
 
Tato dimenze zahrnuje 
indikátory souvisící 
s následujícími oblastmi: 

SOCIÁLNÍ 
- Politické instituce a transparentnost 
- Sociální a kulturní faktory 
- Sociální zm�ny 
- Právní a regula�ní rámce 

- V�ková struktura populace 
- Zapojení do aktivit komunity 

Inovace a podnikání 

- Výzkumná základna a potenciál pro 
vytvá�ení znalostí 

- Vytvá�ení znalostí s komer�ním 
potenciálem 

- Vytvá�ení jiných znalostí 
- Sít� a toky znalostí 
- Inovace 
- Podnikatelské �innosti 
- Podpora inovací 

- Celkové výdaje na výzkum a vývoj 
v jednotlivých odv�tvích  

- Koeficient vynalézavosti: po�et 
patentových žádostí na obyvatele 

- Mezinárodní mobilita lidského 
kapitálu 

- Po�et nov� založených podnik� 
(na dosp�lého obyvatele) 

- Hodnota poskytovaného rizikového 
kapitálu jako procento HDP 

Lidský kapitál 

- Zásoba kvalifikovaných pracovník� 
- Toky kvalifikovaných pracovník� 
- Investice do lidského kapitálu 
- Celoživotní u�ení a p�ístup ke 

vzd�lávání a školení  

- Zásoba lidských zdroj� ve v�d�  
a technice, procento obyvatelstva 

- Po�ty absolvent� podle úrovn� 
vzd�lání, zam�stnanosti/ 
nezam�stnanosti, oblasti studia  
a profese 

- Výdaje ve�ejné správy na vzd�lání 
jako procento HDP, podle 
obor�/sektor� 

- Nenapln�ná poptávka po vzd�lání, 
podle charakteristik pracovních sil  

Informa�ní a komunika�ní 
technologie 

- Infrastruktura ICT a p�ístup 
k technologiím 

- Využití ICT v domácnostech  
a individuáln� 

- Využití ICT v podnicích 
- Využití ICT ve ve�ejné správ� 
- Využití elektronického obchodu 
- Základna dovedností pro ICT  
- Síla pr�myslu ICT 

- Procento zavedení širokopásmého 
internetu (po�et DSL a kabelových 
modem�) 

- Procento domácností s p�ístupem 
k po�íta�i podle typu domácnosti, 
p�íjmu, široce definovaného 
regionu 
(metropolitní/nemetropolitní) 

- Výdaje podnik� na ICT 
 
Zdroj: M��ení znalostní ekonomiky a spole�nosti: rakouský rámec (Measuring a Knowledge-based Economy and 
Society: an Australian framework). Rakouský statistický ú�ad, 2002 
 

MODINIS je víceletý program (2003-2005) se zam��ením na monitoring Ak�ního plánu 
eEurope 2005, ší�ení osv�d�ené praxe, analýzu ekonomických a spole�enských d�sledk� 
informa�ní spole�nosti a zlepšování sít� a bezpe�nosti informací.   
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Informa�ní spole�nost v sou�asnosti dosahuje r�zné míry rozvoje v r�zných zemích, 
regionech a m�stech s r�znou mírou zapojení na jednotlivých úrovních, závislé na 
individuálních ekonomických, politických, sociálních a kulturních podmínkách. Proto je nutno 
pro nové technologie, výzkum a vývoj navrhnout nové indikátory, dokládající využití  
a aplikaci trend� v p�echodu k informa�ní spole�nosti a znalostní ekonomice. Tyto indikátory 
musí být dostate�n� p�esné a zárove� musí umož�ovat srovnávání využití, vývoje a ší�ení 
ICT v r�zných oblastech, prostoru a �ase. Protože žádný indikátor není sám o sob� 
dostate�n� obsáhlý a dokonalý, je nutno stanovit kvantitativní a kvalitativní referen�ní 
hodnoty. Typ indikátor� a jejich po�et bude záviset na konkrétním cíli evaluace (indikátory 
pro horizontální a vertikální programy budou tedy odlišné). Musí nezbytn� spl�ovat kritéria 
provázanosti, relevance, spolehlivosti, srovnatelnosti, dostupnosti, zjistitelnosti 
momentálního stavu a možnosti úprav. Indikátory je nutno bez ohledu na vybraný typ 
klasifikace stanovit ex-ante a zajistit tak hodnotitelnost programu, což neznamená, že 
n�které z nich nelze b�hem procesu evaluace p�idat nebo vylou�it. 
 
Je nutno stanovit kritéria, která vytvo�í základ pro seskupení indikátor�, tj. vytvo�ení 
mnohem snáze porovnatelných soubor� indikátor� a kompozitních indikátor� pro r�zné 
aspekty informa�ní spole�nosti, znalostní ekonomiky a znalostní spole�nosti. V této 
souvislosti lze provád�t multikriteriální statistické analýzy dostupných dat a pokud možno 
také simulace umož�ující empirické posouzení r�zných dimenzí, které mohou oprav�ovat 
k eventuální agregaci a disagregaci indikátor�. 
 
Protože jsou všechny ve�ejné akce plánovány v daném ekonomickém, politickém, sociálním 
a institucionálním kontextu, který má specifickou povahu a dynamiku, je znalost tohoto 
kontextu zásadní nejen pro prognózu efekt� akce, ale také pro vysv�tlení potenciálních 
zm�n v plánované ak�ní strategii a dopad� programu. Proto je nutno zpracovat soubor 
kontextových indikátor� dopln�ných váhami a vyjad�ujících všechny prom�nné prost�edí 
akce relevantní pro charakteristiku cílové oblasti politiky a cílové populace. Kontextové 
indikátory popisují reálnou situaci v daném �ase, která je ur�ena prost�edím, v n�mž je 
program p�ipraven a implementován, a na niž je nutno p�i evaluaci efekt� brát ohled.  
 
Je také nutno definovat indikátory �ízení. Slouží ke sb�ru informací o procesu �ízení 
programu. V této kategorii rozlišujeme n�kolik oblastí: indikátory pro lidské a hmotné zdroje 
(koordinace mezi orgány ve�ejné správy, rozd�lení pravomocí a zodpov�dnosti) a pro 
mechanismy zve�ej�ování politických akcí. Krom� indikátor� je pro sledování programu 
nutno používat také jiné nástroje, nap�. pravidelné pr�zkumy a hloubkové pohovory se 
zainteresovanými subjekty. 
 
Zdroje dat 
 
Za ú�elem vytvo�ení informa�ního systému pro informa�ní spole�nost a znalostní ekonomiku 
je nutno v dostupných studiích systematicky prov��it používané metody sb�ru informací 
(stanovení silných a slabých stránek, vypracování návrh� na zlepšení dostupných indikátor� 
v t�chto oblastech: definice, význam, užite�nost-ú�innost-hospodárnost, interpretace a míra 
agregace dat, zdroje dat). Akce zam��ené na informa�ní spole�nost a znalostní ekonomiku 
v sou�asnosti realizuje mnoho institucí. Zna�ný po�et studií z r�zných zdroj� zpracovaných 
podle odlišných metodik však vede ke zna�né propasti mezi novými informa�ními pot�ebami 
a generovanými daty. Vedle ve�ejnoprávních subjekt� existuje velký po�et soukromých firem 
zpracovávajících zprávy o mí�e rozší�ení informa�ní spole�nosti. K základním zdroj�m 
informací pat�í: Eurostat, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD), Evropská observato� informa�ních 
technologií (European Information Technologies Observatory, EITO), Mezinárodní 
telekomunika�ní jednotka (International Telecommunications Unit, ITU), NUA, Netsizer, 
RIPE. 
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Pro mezinárodní spolupráci v oblasti informa�ní spole�nosti jsou hlavním p�ínosem t�i 
subjekty. Jedním z nich je OECD, která je již mnoho let velmi aktivní a p�isp�la zásadním 
vkladem k vytvo�ení harmonizovaného souboru pojm� a klasifikace. Druhým je Voorburg 
Group, orgán složený ze statistických ú�ad� z celého sv�ta a jejich seskupení zabývajících 
se informa�ní spole�ností a také službami a cenovými indexy v tomto oboru. Evropský 
statistický systém (ESS, 2002) založil Strategickou pracovní skupinu pro informa�ní 
spole�nost. Jejím úkolem je navrhnout plán pro zpracování relevantních statistik v této 
oblasti. D�ležitým dokumentem je také 3. Evropská zpráva o v�deckotechnických 
indikátorech, kterou nedávno publikovala Evropská Komise. Je to užite�ná p�íru�ka, p�estože 
(zatím) konkrétní soubor indikátor� nenabízí. 
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 I 

Evaluace regionální politiky a program� zam��ených na oblast udržitelného rozvoje ve 
Skandinávských zemích 

 
 
Úvod 
 
Ve skandinávských zemích (Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko), jejichž významné postavení 
v rámci ochrany životního prost�edí je známé na celém sv�t�, je udržitelný rozvoj vnímán 
velmi významn� a je nejd�ležit�jším faktorem p�i implementaci regionální politiky. Ze 
stejného d�vodu je strategie využívání strukturálních fond� nastavena tak, aby byla 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje. S tím souvisejí také typy a obsah evaluace veškerých 
program�, které se uvedenou problematikou zabývají. 
 
 
Popis 
 
Hodnocením program� zam��ených na udržitelný rozvoj se zabývalo sdružení Nordregio, 
které zkoumá rozvoj regionální politiky ve skandinávských zemích a je tvo�eno zástupci 
Dánska, Finska, Norska a Švédska. 
 
Samotná evaluace program� byla provedena v roce 2001 a je založena na t�chto 
metodických nástrojích: 

- Zmapování dostupné literatury o udržitelném rozvoji. 
- P�ehled aktuálních výzkum� a nových iniciativ dotazováním p�es 250 kontakt� v p�ti 

severských zemích (skandinávské zem� plus Island), p�i�emž jednu t�etinu tvo�ili 
zástupci výzkumného a vzd�lávacího sektoru, jednu t�etinu zástupci regionální  
a místní samosprávy, jednu �tvrtinu zástupci státu a zbytek tvo�il konzulta�ní sektor. 

- Provedení série interview na r�zných místech Skandinávie formou 30 sch�zek, které 
m�ly nejen zjistit názory expert� na sou�asný stav a sm��ování udržitelného rozvoje, 
ale zárove� také vyty�ily konkrétní cíle pro konkrétní nové projekty v této oblasti 

- Komparativní analýza a záv�ry zaznamenány z r�zných perspektiv, které popisují 
charakteristiky jednotlivých projekt� v oblasti udržitelného rozvoje. 

 
Hlavní výstup – evalua�ní zpráva byla posléze strukturována do 9 kapitol plus p�ílohy, 
p�i�emž obsahem první z nich byl obecný úvod o hodnocení, druhá a t�etí pojednávaly o 
udržitelném rozvoji a jeho novém konceptu jako takovém, �tvrtá až sedmá rozebíraly 
konkrétní výsledky ve sledovaných zemích, osmá byla shrnutím komparativní analýzy a 
v deváté byly shrnuty záv�ry. 
 
Jádrem hodnocení byly pak analýzy vybraných projekt� implementovaných na regionální 
úrovni ve všech zkoumaných zemích (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko), kterým p�edcházel 
vý�et národních iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje. Evaluáto�i si všímali hlavn� 
metodologického p�ístupu v každém projektu a také konkrétních výstup� projekt�. Projekty 
byly vybrány tak, aby se metodika a výstupy vzájemn� dopl�ovaly a zárove� poukazovaly na 
odlišnosti a originální p�ístup v konkrétní zemi. 
 
Komparativní analýza pak sumarizovala výsledky z pohledu �ešení udržitelného rozvoje 
jednotlivých zkoumaných zemí tzv. country focus a také z tematického pohledu, tzn.  
z pohledu cílu udržitelného rozvoje jako takového a ne podle geografického �len�ní tzv. 
thematic perspective. Tyto dva metodologické p�ístupy pak byly použity u každého 
z následovních 4 zam��ení: cíle, aktivity, dopady, p�ísp�vek k udržitelnému regionálnímu 
rozvoji.  
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 II 

 
 
Záv�r 
 
Výsledkem evaluace byly komplexní reálné výstupy zaznamenané v 2 formách: první 
v podob� klí�ových bod� vyplývajících z p�edchozích zkoumání �ešících udržitelný rozvoj 
obecn� a udržitelný rozvoj v regionech, druhá v podob� t�í doporu�ení ur�ených výlu�n� pro 
skandinávské zem�.  
 
Klí�ové body odrážely požadavky jako jsou dokladování zlepšení udržitelného rozvoje 
v posledních letech, nedostatky v implementaci udržitelného rozvoje na regionální úrovni  
a podstatná zm�na ve vnímání udržitelného rozvoje kv�li za�len�ní tematické evaluace 
nástroj� udržitelného rozvoje do strukturálních fond� EU. 
 
T�i záv�ry ur�ené pro severské zem� za�lenily zd�razn�ní nedostatk� ve vnímaní 
problematiky udržitelného rozvoje autory regionální politiky a výzkumníky ve Skandinávii, 
p�ekážky uplatn�ní udržitelného rozvoje v praxi kv�li koncep�nímu zam��ení, preferování 
jiných problém� a identifikaci rozmanitosti p�ístup� p�i uvád�ní udržitelného rozvoje do praxe 
ve všech severských zemích. 
 
Pozitivním efektem evaluace byla také skute�nost, že samotné hodnocení nez�stalo jen ve 
form� pasivní, tzn. popsání stávajícího stavu, odhalení kladných a záporných stránek  
a teoretické, tzn. doporu�ení na zlepšení situace. Naopak, evaluace nastavila další kroky  
nového konkrétního projektu s jednozna�nými cíly a jednozna�nou metodologií. Tento 
projekt m�l vzít v úvahu širší horizontální pohled pomocí p�ípadových studií. Hlavní cíle 
projektu byli: 1. Prohloubit znalost všech faktor� relevantních pro udržitelný rozvoj (lepší 
pochopení vztah� mezi subjekty podílející se na projektech o udržitelném rozvoji), 2. Najít 
p�íklady osv�d�ené praxe v severských zemích, 3. Vybudovat informa�ní sít� o udržitelném 
rozvoji a zlepšit a zlepšit sdílení informací. Metodologie byla založena na vyhledání 
p�ípadových studií, jejichž pojítkem není podobnost ale naopak rozdílnost. Zárove� šlo o 
mapování výzev a konflikt�, které mohou být zdrojem poznání. Dva projekty z každé zem� 
budou sloužit více než jen jako p�ípadové studie. Jejich prost�ednictvím byli organizovány 
živé workshopy, kterých se zú�astnilo 10 – 15 zástupc� z r�zných sektor� a úrovní.  
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