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E01 - ANALÝZA VSTUP�  A VÝSTUP� 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Analýza vstup� a výstup� je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním 
�ase a k p�edpov�di reakcí regionální ekonomiky na díl�í stimuly,  jako nap�. nár�st spot�eby 
nebo zm�na vládní politiky. 
 
Tato metoda využívá maticovou strukturu, která popisuje uspokojování kone�né poptávky 
výrobním systémem (složení spot�eby, investice a export). Vstup/výstup matice reprezentuje 
vazby mezi ekonomickými zdroji a spot�ebou. Matice mohou mít r�znou formu od velmi 
jednoduchých (t�i sektory: pr�mysl, služby a zem�d�lství) až po  komplexn�jší (p�es 500 
sektor�). Je to jedna z metod použitelných pro evaluace sektorových dopad� strukturálních 
intervencí, protože umož�uje detailní rozd�lení produk�ní struktury. Vstup/výstup matice m�že 
být chápána jako makroekonomický model, který je velmi zjednodušený z pohledu uvažovaných 
ekonomických mechanism�, ale je extrémn� detailní na sektorové úrovni. 
 
Ú�el techniky 
 
Vstup/výstup  matice jsou využívány zejména pro analýzu scéná�� a simulací založených na 
technologické struktu�e ekonomiky dané zem� a národní finální poptávce. Mohou být také 
využity pro predikce. Z pohledu evaluací mohou být využívány na zkoumání vlivu p�ítomnosti �i 
nep�ítomnosti intervencí stejným zp�sobem jako makroekonomický model (viz dole). Existuje 
celá �ada aplikací vstup/výstup  maticí pro ú�ely evaluací rozvojových program� v�etn� odhad� 
dopad� na r�zné sektory národního hospodá�ství.  
 
V oblasti strukturálních fond� jejich  hlavní využití spo�ívá v m��ení �istých efekt� hlavních 
program� financovaných strukturálními fondy pomocí aplikace modelu vytvo�eného odborníky 
na univerzit� Konstanz ve spolupráci s EUROSTATem (“Beutel�v” model – viz ráme�ky 1-2). 
 
Ráme�ek 1: Dopad strukturálních fond� na Cíl 1 1994-1999 
Tým n�meckých akademik� využil vstup/výstup analýzu p�i vypracování studie dopad� strukturálních fond� na Cíl 1 
na jednotlivé zem� a regiony. Opíral se p�itom o matice poskytnuté EUROSTATem pro referen�ní rok 
198k predikcipro roky 1991,1994 a 1999. V tomto p�ípad� se �ešitelský tým pokusil odhadnout dopad strukturálních 
fond� na celkový ekonomický r�st a jeho sektorovou distribuci. Nejvíce pr�kazné z celé studie jsou následující 
výsledky: 

-  Bez strukturálních fond� by pr�m�rný ekonomický r�st v oblasti Cíle 1 byl menší o 0,7% v absolutním 
vyjád�ení. 

- V roce 1999 se p�edpokládá, že strukturální fondy vyvolají r�st zam�stnanosti o 1,9% voblasti Cíle 1.  
V rámci analýzy bylo bráno v úvahu rozlišení r�zných zemí a efekt� na ekonomický r�st a zam�stnanost. 
V�tší vliv byl      prokázán v p�ípad��ecka a Portugalska. 

V období 1994 a 1999 mohou být zm�ny v sektorové struktu�e produkce (z pohledu HDP) t�chto region� zobrazeny 
následovn�: 
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ZDROJ: J. Beutel, Konstanz Univerzita 
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Ráme�ek 2: Dopad strukturálních fond� na Cíl 1 2000 – 2006 
-Matice poskytnuté EUROSTATEM byly využity k vytvo�ení vstup/výstup tabulek zobrazující odhadnuté 
ekonomické dopady intervencí Cíle 1 v období 2000-2006. Tabulky byly vytvo�eny pro následující oblasti Cíle 1: 
�ecko, Špan�lsko, Irsko a Portugalsko na národní úrovni a na regionální úrovni oblasti Mezzogiorno a Východní 
N�mecko. V t�chto p�ípadech byl odhadnut dopad strukturálních fond� na celkový ekonomický r�st 
 a zam�stnanost. Nejvíce pr�kazné z celé studie jsou následující výsledky: 
V pr�b�hu období  2000-2006;  
 -     O�ekává se ro�ní ekonomický r�st 3,3% v oblastech Cíle 1.  
Bez strukturálních fond� by reálná míra r�stu v oblastech Cíle 1 poklesla o 3%.  
P�edpoklad nejv�tšího ekonomického r�stu zp�sobený intervencemi Spole�enství je v Portugalsku a �ecku, kde  
úrove� HDP bude v pr�m�ru vyšší o 3,5%  respektive o 2,2%, než kdyby intervence nebyly uskute�n�ny. 
O�ekává se také nár�st zam�stnanosti v pr�m�ru o 3,5% v oblasti Cíle 1 z d�vodu strukturální pomoci. 
 
ZDROJ: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/studies/study_en.htm 

 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Obecn� je analýza vstup� a výstup� využívána na národní úrovni vzhledem k tomu, že 
statistická data pro vytvo�ení matic jsou sbírána práv� na této úrovni. V menší mí�e jsou 
sestaveny a následn� využívány pro vstup/výstup analýzu také matice na regionální úrovni. 
Jejich hodnota z pohledu statistického není p�íliš velká z d�vodu obtíží s monitorováním pohybu 
zboží, jež nepodléhá celnímu �ízení. 
 
Hlavní kroky  
 
Následující kroky popisují implementaci vstup/výstup matic od jejich prvotní konstrukce až do 
fáze simulace v oblasti evaluace. Ve skute�nosti se vstup/výstup matice velmi z�ídka konstruují 
jen pro ú�ely evaluace. V t�chto p�ípadech implementace za�íná od kroku 4. 
 
Krok 1. Konstrukce transak�ní matice:  
Popisuje propojení mezi r�znými sektory národní ekonomiky. �ádky této matice obsahují 
výstupy týkající se zdroj� nabízených daným sektorem vzhledem k aktivitám každého sektoru  
a vzhledem ke kone�né poptávce. Sloupce obsahují vstupy z r�zných sektor� jako nap�. 
spot�eba na sektor pot�ebná pro produkci (viz p�íklad v ráme�ku 3). 
 
Uvád�né hodnoty v tomto p�íklad� jsou v monetárních jednotkách. Tak nap�íklad sektor 
zem�d�lství poskytuje hodnotu 150 jednotek sektoru pr�myslu pro ú�ely jeho produkce, kdežto 
hodnota 100 jednotek je ur�ena pro kone�nou spot�ebu. Sektor pr�myslu spot�ebovává 150 
jednotek meziproduktu ze sektoru zem�d�lství pro svoji produkci, což vyústí v tvorbu p�idané 
hodnoty 320 jednotek. P�idáním mezispot�eby zem�d�lských produkt� související s jinými 
sektory k celkové poptávce po produkci sektoru zem�d�lství získáme celkovou utilizaci 
zem�d�lské produkce. Celková poptávka m�že být roz�len�na do kone�né spot�eby, investic  
a exportu. Souhrn spot�ebovaných mezivstup� spot�ebovaných sektorem zem�d�lství pro ú�ely 
vlastní produkce a jeho p�idaná hodnota se rovná zem�d�lské produkci. Proto se se�tené 
hodnoty �ádk� a sloupc� rovnají. 
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Ráme�ek  3: P�íklad transak�ní matice 
 

      
Výstupy 
Vstupy 

Zem�d�lství Pr�mysl Služby Mezispot�eba Celková 
poptávka 

Celková 
utilizace 

Zem�d�lství 
Pr�mysl 
Služby 

50 
150 
100 

150 
150 
100 

50 
100 
200 

250 
400 
400 

100 
320  
600 

350 
720 
1000 

Mezispot�eba 
 
P�idaná hodnota

300 
 
 
50 

400 
 
 
320 

350 
 
 
650 

1050 
 
 
1020 

1020 2070 

Produkce 350 720 1000 2070    
 
Krok 2. Konstrukce matice technických koeficient�:  
Matice technických koeficient� vychází z transak�ní matice. Technické koeficienty jsou 
vypo�ítány  
z hodnot transak�ní matice vyd�lených  celkovou produkcí. Z výsledk� je tudíž možné posoudit 
relativní hodnotu podílu sektoru. Technické koeficienty slouží k  identifikaci stavu technické 
struktury modelované ekonomiky. Názorn� ukazují,  jak sektory generují vysokou p�idanou 
hodnotu, produktivitu a export. Tyto koeficienty jsou posléze um�le zafixovány pro následující 
kroky. 
 
Krok 3. Konstrukce inverzí matice:  
Konstrukce inverzí matice je výsledkem transformace matice,  p�i níž jsou propo�ítávány 
multiplika�ní koeficienty. Tyto koeficienty sumarizují všechny nep�ímé efekty. 
 
Krok 4. Hypotézy primárních dopad�:  
Hlavní dopady programu jsou kvantifikovány ve form� nár�stu kone�né poptávky (nár�st 
ve�ejných výdaj�, nár�st spot�eby, nár�st investic do infrastruktury atd.). P�edpoklad nár�stu 
poptávky zahrnuje také následné rozd�lení na jednotlivé sektory ve form� matice. 
 
Krok 5. Odhad celkového dopadu:  
Propo�et celkového dopadu je založen na p�edpokladech o primárním dopadu a o inverzní 
matici. Na základ� primárního sektorového dopadu je tento nástroj využíván k odhadu všech 
nep�ímých efekt� na všechny sektory zejména z pohledu spot�eby, dovoz�, produkce  
a zam�stnanosti.   
 
Ze všech r�zných aplikací vstup/výstup model� je zde pozornost zam��ena na takzvaný 
“Beutel�v model”. Tento model byl vytvo�en speciáln� pro evaluaci a umož�uje harmonizovaný 
odhad na evropské úrovni. 
 
Beutel�v model vychází z upravených vstup/výstup tabulek za rok 1985, vytvo�ených 
EUROSTATem  pro ekonomiky �lenských stát� EU. Tyto vstup/výstup tabulky jsou dopln�ny 
regionálními údaji zejména v p�ípad� Špan�lska a Itálie. Mezi uvažované �lenské zem� pat�ilo 
Portugalsko, �ecko, Irsko, Špan�lsko, Itálie a Velká Británie (v�etn� Severního Irska). N�mecko 
bylo zahrnuto do plánovaného období 1994-1999.  Vzhledem k tomu, že databáze z roku 1985 
byla zastaralá pro jakékoliv praktické využití, bylo nutné ji aktualizovat. Z t�chto d�vod� Beutel 
vytvo�il predik�ní nástroj využívaný EUROSTATem. 
 
Vstup/výstup matice EUROSTATu jsou aktualizovány pro ekonomické prognózy Evropské 
Komise, Generální �editelství pro ekonomické a finan�ní záležitosti. Tyto p�edpov�di jsou 
odvozeny z QUEST modelu. Využívány jsou také predikce 25 produk�ních aktivit, které  
p�ipravilo ERECO (Konsorcium pro Evropský Ekonomický Výzkum a Poradenství, složený 
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z organizací: Ifo-Institut / Mnichov, BIPE / Pa�íž, Prometeia / Bolo�, NEI / Roterdam, WIFO / 
Víde�, a Cambridge Econometrics / Cambridge). 
 
Data využívaná pro aktualizaci modelu obsahují vstup/výstup tabulku referen�ního roku, v�etn� 
matice dovoz�, p�edpov�� r�stu p�idané hodnoty jednotlivých sektor� (zem�d�lství, pr�mysl  
a služby) a p�edpov�� složek kone�né poptávky (spot�eba, investice, dovozy a vývozy). 
Aktualizace vstup/výstup tabulky probíhá p�es proces interakcí �ty� zložek: odhad mezispot�eby 
dovezených výrobk� a služeb, strukturální složení kone�né poptávky podle produkce, domácí 
produkce výrobk� a dovoz podle produkce.  
 
Tento postup se snaží zamezit náhodným zm�nám vstupních koeficient� stejnou úpravou všech 
aktivit. 
 
Mimo to, že nároky na datovou základnu jsou malé a je možné využívat oficiální datové zdroje, 
má tento postup další výhodu v tom, že poskytuje aktuální informace p�i nízkých nákladech.   
 
Hlavní dopad finan�ní pomoci Spole�enství je odvozen d�lením celkových výdaj� do t�í skupin: 
investice do hmotného majetku, kapitálové investice a mzdy. Poté je srovnána míra rozvoje 
ekonomiky s  a bez finan�ní pomoci Spole�enství. Co se týká evaluace intervencí v rámci Cíle 1 
Beutel�v p�ístup nabízí odhady zam��ené na následující klí�ové makroekonomické prom�nné. 
 

� Zam�stnanost: Existuje možnost porovnání p�ípad� s a bez p�ítomnosti intervence  
a to jak z pohledu celkové míry zam�stnanosti, tak z pohledu rozd�lení na zam�stnance  
a osoby samostatn� výd�le�n� �inné. 

� HDP a míra ekonomického r�stu: Existuje možnost porovnání mezi mírou r�stu za  
a bez p�ítomnosti intervence. Další zajímavé srovnání nabízí porovnání ro�ní míry r�stu  
s a bez intervencí s p�ípady intervencí, které jsou  p�erušovány v pr�b�hu roku. 

� Tvorba hrubého kapitálu: Tato prom�nná postihuje zm�ny v úrovni investic zp�sobených 
intervencemi a její ro�ní mírou r�stu. 

� P�idaná hodnota za sektor: Pro každý rok je podíl na p�idané hodnot� propo�ítán pro 
každý  
z šesti klí�ových sektor�: zem�d�lství, lesnictví a rybá�ství, energetika, zpracovatelský 
pr�mysl, stavebnictví, soukromé a ve�ejné služby. Strukturální zm�ny v �ase jsou 
odhadovány na sektorovém základ� procentní zm�nou v p�idané hodnot�.   

� Export a import: Dopad intervencí strukturálních fond� na vývozy a dovozy je po�ítán 
každý rok a rozd�len mezi export a import z a do �lenských zemí EU a vývoz a dovoz  
z a do ne�lenských zemí EU. 

 
Silné stránky a omezení 
 
Silné stránky 
Nejd�ležit�jší p�ínos vstup/výstup maticí se týká dopad� na sektorovou distribuci a obchod. 
Ztráty zp�sobené dovozy �lenskou zemí Evropské unie a t�etími zem�mi mohou být velmi 
d�ležité  
z pohledu tvorby politiky EU. Podobn�, pov�domí o dopadech na sektorovou poptávku m�že 
být velmi d�ležité zejména v p�ípad�, kdy n�který ze sektor� musí být stimulován ke zrychlení 
svého r�stu. 
 
P�ínos tohoto p�ístupu spo�ívá zejména v ší�i jeho záb�ru a jeho spole�ného posuzování 
hlavních ekonomik EU podporovaných Cílem 1. 
 
Omezení 
Vstup/výstup matice mají omezené využití pro stanovení odhad� na stran� poptávky než na 
stran� nabídky. Z tohoto d�vodu nepostihují jeden z nejd�ležit�jších cíl� intervencí Cíle 1, tj. 
dopad na produk�ní potenciál. Hlavní efekty p�sobící na nabídku, jež by mohly vést  
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k výraznému r�stu zaostávajících region� a podpo�it jejich konvergen�ní úsilí, jsou celkov� 
p�ehlíženy (vytvo�ení nových produk�ních kapacit, zlepšení procesu vzd�lávání a školení, 
výstavby infrastruktury, ší�ení technologického pokroku atd.). Všechny tyto efekty ovliv�ující 
nabídku mohou mít výrazný vliv na produk�ní aktivity, ale nemohou být p�esn� nadefinovány  
pomocí tohoto nástroje. 
 
Lze se setkat s tendencemi p�ece�ovat velikost dopadu strukturálních fond� na poptávku, 
protože dopady intervencí nereflektují zp�tnou vazbu zejména zm�ny v cenách na trhu výrobk�, 
finan�ních trzích a trhu práce. 
 
Literatura 
 
Postupy aplikace metody 
 
W. K. Brauers (1995), Prévisions économiques à l'aide de la méthode Entrées - Sorties, Paris: 
Economica, 111  str. 
 
R. E. Miller et P. D. Blair (1985), Input-Output Analysis, Foundations and Extensions, New-
Jersey:Prentice-Hall, 464 str. 
 
H. D. Kurz, E. Dietzenbacher et C. Lager (1998), Input-Output Analysis, Cheltenham:Edward 
Elgar,  
3 volumes, 1504 str. 
Toto vydání je v�nováno evoluci vstup/výstup analýzy formou souboru publikovaných �lánk�. 
 
Statistický Ú�ad Evropského Spole�enství: Eurostat Input-Output Manual, Luxembourg 2003 
(v tisku).  
 
P�íklady evaluace nebo studií využívajících danou metodu 
 
Beutel, Jörg (2002) The economic impact of objective 1 interventions for the period 2000-2006, 
Zpráva pro DG REGIO, Konstanz 2002. 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/studies/study_en.htm 
 
Klí�ové termíny 
 
Demand-side effects (Efekty na stran� poptávky) 
Supply-side effects (Efekty na stran� nabídky) 
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E02 - EKONOMETRICKÉ MODELY  
Sourcebook II: Metody a techniky 

Popis techniky 
 
Ekonometrický model p�edstavuje jeden z mnoha nástroj� umož�ující replikaci a simulaci 
hlavních mechanism� regionálního, národního nebo mezinárodního ekonomického systému. 
Ekonometrické modely a jejich struktura jsou obecn� definovány na základ� disponibilní datové 
základny, kterou tvo�í zejména r�zné modelové koeficienty definované pomocí celé �ady 
odhadovacích metod. Ve v�tšin� model� ozna�ovaných jako “ekonometrické” jsou obvykle 
r�zné kombinace t�chto koeficient�, které jsou odvozeny voln� na základ� dat nebo konstantn� 
�i p�edpoklád�, jelikož jejich hodnoty nelze stanovit  z d�vodu kvalitativního nebo kvantitativního 
omezení na stran� datové základny. Tyto restrikce nebo p�edpoklady bývají �asto v souladu  
s ekonomickou teorií nebo mohou být využity výsledky odvozené z jiných datových základen, 
kde se ovšem p�edpokládá p�ibližn� stejné fungování ekonomických mechanism�. 
 
Existuje celá �ada t�chto odvozených model�. Ve skute�nosti pouze n�kolik málo modelových 
aplikací bylo explicitn� vytvo�eno pro ú�ely evaluace. Velmi �asto se již existující model 
p�vodn� vytvo�ený pro jiné ú�ely m�ní na evalua�ní nástroj. Tento postup je z ekonomického 
hlediska p�ijateln�jší, protože vytvo�it novou modelovou aplikaci by bylo p�íliš nákladné. Modely 
jsou modifikovány pro ú�ely simulace požadované situace, a takto kvantifikované výsledky 
simulací se využijí ke zhodnocení �istého vlivu ve�ejných opat�ení na v�tšinu 
makroekonomických prom�nných, nap�. hospodá�ský r�st, úrove� zam�stnanosti, agregátní 
investice atd. 
 
Makroekonomická teorie s celou �adou navzájem si konkurujících a odlišných p�ístup� nenabízí  
p�íliš stabilní prost�edí. A proto r�zné modely nebudou odrážet pouze r�zné ú�ely jejich  
zam��ení, ale také názory a  p�esv�d�ení autora. Obecn� �e�eno poptávková strana t�chto 
model� je p�ibližn� stejná a týká se agregát� a výdajové struktury HDP (tj. výdaje domácností, 
státní výdaje, investi�ní výdaje, export, import a zm�ny zásob). Naproti tomu pojetí nabídkové 
strany,  ur�ující potencionální výstup ekonomického sytému,  bývají odlišné. 
 

Ú�el techniky 
 
Existují t�i hlavní d�vody pro konstrukci ekonometrického modelu, které mají svoji roli v kontextu 
evaluací. 
 
1. Pochopení 
Modelové aplikace mohou vnést „osv�tlení” do chápání vztah� mezi prom�nnými, protože  
v ekonomii nebo v sociálních v�dách obecn�ji, údaji samy o sob� nemají velkou vypovídající 
schopnost. Formáln� vyjád�eno je  model nástrojem  na testování existence specifických 
hypotéz,  nap�. jestli prom�nná Y má významný vliv na prom�nnou X.  
 
V rámci realizace evaluace model umož�uje pochopit jak spolu souvisejí mechanismy týkající 
se rozší�ení efekt� v rámci politik (nap�. RPS). Model nabízí formalizovanou struturu, na jejímž 
základ� mohou být efekty politik odhadnuty a integrovány a vlastní proces kvantifikace t�chto 
efekt� je více transparentní. Ekonometrický model m�že na základ� dat nadefinovat kriteria 
umož�ující posoudit, do jaké míry ekonometrický model vhodn� vysv�tluje historický vývoj 
ekonomického systému,  nap�. použití diagnostických test�. A�koli tyto  statistické  veli�iny 
nenabízejí kompletní posouzení kvality a vhodnosti modelu pro ú�ely evaluace, jako 
odhadovací metody jsou ovšem opodstatn�né. 
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2. Prognózování 
Proces prognózování se m�že od bodu 1 výše zna�n� odlišovat. Budoucí hodnoty je možné 
p�edpovídat bez úplného pochopení vztah� prom�nných zkoumané problematiky, nap�. 
prognózování založené na metod� analogie, kde reálná znalost p�í�inných vztah� není nutnou 
podmínkou. 
 
V�tšina makroekonometrických model� je založena na množin� kauzálních vztah�, které mají 
jak vysv�tlující funkci, tak schopnost generovat predikce budoucích hodnot. Mnoho evaluací 
efekt� politik je sm��ováno do budoucnosti, tj. ex ante. To znamená, že je nutné vypracovat 
n�jakou základní predikci, kterou bude sloužit k posuzování efekt� jednotlivých politik. Vytvo�ení 
kvalitní a v�rohodné základní predikce je velmi d�ležitým okamžikem p�i využití 
ekonometrických model� pro ú�ely evaluace. Nestabilní p�edpov�� m�že ukazovat na 
nestabilní modelovou strukturu. 
 
Termíny ´p�edpov��´, ´�ešení´ a ´simulace´ se zde �asto zam��ují, ale jsou mezi nimi jemné 
rozdíly. �ešení modelové struktury nebo simulace jsou považovány za hrubý výstup modelové 
aplikace. Dochází ke kombinaci odhadnutých strukturálních parametr� s budoucími 
p�edpoklady exogenních prom�nných, které ve spojení s historickými daty p�edstavují výchozí 
údaje. Tím  dojde k p�izp�sobení modelu k reálným podmínkám. Prognózování po�ítá také  
s dodate�nými ex post úpravami, které vedou k modelovým výsledk�m a  ekonomickým 
výstup�m realizátora. Tento postup  je ozna�ovaný jako “reziduální úprava” a spo�ívá v úprav� 
rozdíl� prom�nných (obvykle se rovná nule v pozitivním prognostickém horizontu), které 
posunou budoucí hodnoty závislé prom�nné sm�rem nahoru nebo dolu v závislosti na 
požadovaném výstupu. 
 
3. Scéná�e 
Metoda scéná�� umož�uje pokládat otázky typu ”co když....”. Proces tvorby scéná�� je založen 
na nadefinování vice alternativ zkoumané reality pomocí množiny odlišných p�edpoklad�. 
Získané výsledky jsou porovnány s výstupy základního scéná�e. Tento postup je odlišný  
v porovnání s analýzou citlivosti, kde je jedna prom�nná/p�edpoklad modifikována a reakce 
hlavního výstupu modelu jsou zkoumány z pohledu možné nestability nebo anomálních 
výsledk�. 
 
Použití ekonometrických model� pro ú�ely evaluace politik vždy vyžaduje nadefinování 
scéná��, tj. scéná� obsahující a scéná� neobsahující atributy uvažovaných politik, aby bylo 
možné kvantifikovat hlavní zm�ny v klí�ových výstupech modelu. Komplexnost vlastního 
scéná�e je závislá na tom, jak efekty uvažovaných politik korespondují s modelovou strukturou,  
tj. zda  ovliv�ují pouze malou množinu exogenních prom�nných nebo jestli mají vliv na n�které 
behaviorální vztahy. 
 
HERMIN, QUEST a E3ME jsou p�íklady v sou�astné dob� podporovaných ekonometrických 
model� r�zného typu, jkteré jsou zajímavé pro svýmj rozsahem využití p�i simulování dopad� 
monetární politiky, konvergen�ní politiky a politiky strukturálních fond� na evropské úrovni. 
REMI model byl velmi intenzívn� využíván zejména v USA, ale zatím nebyl p�izp�soben 
evropským pot�ebám (pro plnost údaj� je ovšem pot�ebné se o n�m zmínit). V ráme�ku 1 jsou 
uvedeny další informaceo modelových aplikacích, které jsou v sou�asné dob� používány.. 
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Ráme�ek  1: P�íklady užití modelových aplikací 
1.  HERMIN 
Každý HERMIN model se skládá ze 3 obsáhlých komponent� (nabídková, absorb�ní a p�íjmová �ást), které fungují 
jako integrovaný rovnicový systém. Konve�ní Keynesiánský agregátní poptávkový mechanismus tvo�í absorb�ní 
�ást modelu. Existuje ur�itý stupe� sektorového �len�ní na stran� nabídkové �ásti, který umož�uje determinovat 
obchodní výstup v závislosti na konkurenceschopnosti cen a náklad�. Úroková míra a sm�nný kurz vystupují  
v modelu HERMIN jako exogenní prom�nné v návaznosti na obecné p�edpoklady, že zkoumané ekonomiky jsou 
“malé” a “otev�ené”.   
(viz Bradley, J. (1997), Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal, 
publikováno Kancelá�í Oficiálních publikací Evropského Spole�enství) 
2 QUEST 
Modelová aplikace QUEST byla vyvinuta Evropskou Komisí jako nadnárodní  model ur�ený k analýze obchodního 
cyklu, dlouhodobého r�stu �lenských zemí Evropské unie a vzájemné interakce mezi t�mito státy se zbytkem 
sv�ta,  zejména Spojenými státy a Japonskem. Verze modelu QUEST II definuje rovnovážné stavové a tokové 
veli�iny na makroekonomické úrovni v�etn� kapitálu, �istých zahrani�ních aktiv, státního a soukromého zadlužení 
jako endogenní prom�nné spole�n� s efektem r�stu ekonomického bohatstí ovliv�ující úrove� úspor, produk�ních 
a investi�ních rozhodnutí soukromých subjekt�, firem a státu. Nabídková �ást ekonomiky je v aplikaci QUEST II 
modelována explicitn� tak, aby se p�izp�sobila neoklasické agregátní produk�ní funkce, která definuje 
potencionální kapacitu. Tato kapacita je p�itom ur�ena mírou (exogenní) technického pokroku a r�stu populace v 
dlouhodobých termínech. 
V modelu jsou reálné úrokové míry a sm�nné kurzy stanoveny endogenn�. Tato skute�nost umož�uje postihnout 
podporný  efekt strukturálních fond� na soukromý sector.  
Víc podrobností: European Commission (1997), QUEST II. A Multi-Country Business Cycle and Growth Model. 
Economic Papers. No. 123. October 1997, také k dispozici na: 
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/economic_papers/economicpapers123_en.htm. 
3 E3ME 
E3ME,energeticko-environmentáln�-ekonomický model Evropy je více sektorový, regionalizovaný, dynamický 
ekonometrický model EU. P�estože se nejedná o model všeobecné rovnováhy (Computable General Equilibrium –  
CGE), ale o ekonometrický model založený na disagregovaných a pr��ezových �asových �adách, využívá n�které 
techniky typické pro CGE týkající se kalibrace dat. Tento model byl vyvinut pro Evropskou komisi v rámci programu 
JOULE/THERMIE týmem partnerských institucí z celé Evropy pod vedením  Cambridge Econometrics. Tato 
aplikace je navržena speciáln� pro ú�ely p�edpovídání budoucího vývoje v oblasti energeticko-environmentáln�-
ekonomických otázek a politik. Z tohoto d�vodu v sob� navzájem spojuje ekonomické, environmentální  
a energetické komponenty.  
 (Viz Komise Evropského Spole�enství (1995) E3ME: An Energy-Environment-Economy Model for Europe, EUR 
16715 EN, Oficiální publikace, Lucembursko) 
4 REMI model simulace politik 
REMI model byl až do nedáné doby aplikován pouze v Severní Americe, ale v p�edcházejících letech bylo 
uskute�n�no pro Evropskou Komisi n�kolik studií týkajících se m��ení dopadu strukturálních fond� v rámci tohoto 
modelu. 
Tento model je v jádru ekonometrický, ale má stejnou strukturu pro všechny tržn� založené ekonomiky krom� 
n�kolika rozdíl� v klí�ových parametrech, jako rychlost migrace ve vztahu k m�nícím se ekonomickým podmínkám  
a reakce mzdových náklad� na podmínky trhu práce. Parametry modelu jsou odvozeny z velkého souboru region�  
a jsou využívány pro všechny modelové implementace. P�i využití struktury s p�eddefinovanými koeficienty je REMI 
model schopen mnohem bohatší reprezentace,  než-li v p�ípad� použití díl�ích vlastních datových zdroj�, což je 
typický p�pad pro regionální aplikace. 
(Viz  REMI model simulace politik, Modelová Dokumentace Evropská verze 5.3), Regional Economic Models Inc., 
Amherst MA.) 
Frederick Treyz, George Treyz, (2003), Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs 
Using the REMI Policy insight 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/budapeval/index_en.htm 
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Situace vhodné pro aplikaci 
 
EK (2000) nabízí p�íklad užití HERMIN a QUEST II modelu, p�i vlivu  Rámce podpory 
Spole�enství k ekonomické konvergenci. HERMIN model m�že být použit p�ímo k posouzení  
politik RPS. Tyto simulace byly založeny na národních HERMIN modelech �ecka, Špan�lska, 
Irska, Portugalska a Východního N�mecka. V modelech typu HERMIN se ekonomický dopad 
strukturálních fond� projevuje podporou dlouhodobého nabídkového potenciálu, zejména: 
 
- zlepšením fyzické infrastruktury; 
- podporou ekonomického r�stu založeného na znalostní ekonomice; 
- p�ímou podporou soukromého výrobního sektoru. 
 
QUEST II modeluje v EK (2000) makroekonomický dopad program� Strukturálních fond� 
nep�ímo, a to jako nár�st ve�ejného kapitálu, o jehož mezním produktu se p�edpokládá, že je  
o 50% vyšší v porovnání se soukromým kapitálem a je doprovázen pozitivními externalitami. 
 
A�koliv  QUEST II model byl p�vodn� vytvo�en pro ú�ely simulace a analýzy m�nících se 
makroekonomických finan�ních politik z d�vodu prohlubující a rozši�ující se integrace EU, 
využívá se vzhledem ke svém flexibilit� také pro analýzu hospodá�ských politik. Byl nap�íklad 
použit ke stanovení dopadu Mastrichtských kritérií na hospodá�ský r�st a míru zam�stnanosti, 
dlouhodobé vlivy fiskální konsolidace a strukturální reformy v Evrop� a dopad monetární politiky 
na úsp�šnost státních výdajových škrt�, makroekonomických efekt� r�zných da�ových reforem 
a harmonizace DPH. Tato modelová aplikace byla využita ke stanovení míry zam�stnanosti  
a potencionálu ekonomického r�stu transevropských dopravních sítí (jak je popsáno výše). 
Naproti tomu užití model� pro �ecko, Irsko, Portugalsko a Špan�lsko bylo zam��eno na 
makroekonomické efekty program� strukturální pomoci v t�chto zemích. 
 
E3ME byl použit p�i realizaci odhad� budoucího vývoje energetické a environmentální politiky 
v�etn� doprovodných ekonomických dopad�. Vzhledem ke své flexibilit� byl vhodným 
nástrojem pro posouzení celé množiny inovací strukturální a finan�ní politiky. Nej�erstv�jším 
p�íkladem jeho aplikace (GHK a kolektiv. 2003) bylo stanovení p�ínosu strukturálních fond�  
k trvale udržitelnému rozvoji v pr�b�hu t�í programových období 1986-1993, 1994-1999  
a 2000-2006. Poté, co se otázka trvale udržitelného rozvoje dostala do pop�edí politické 
agendy, DG Regio zam��ilo svoji pozornost na oblast udržitelnosti v rámci program� 
strukturálních fond�. Tato studie se zabývala analýzou dopad� výdaj� strukturálních fond� na 
trvale udržitelný rozvoj.   E3ME p�itom modeloval efekty na poptávkové  stran� a nabídkové 
stran�, kde investice a výdaje na vzd�lání podporují ekonomickou aktivitu a environmentální 
zm�ny. Modelování poptávkové strany bylo použito ke stanovení efektu, kterým strukturální 
fondy ovliv�ují úrove� zdan�ní, b�žné státní výdaje, investice a ekonomiku. Zkoumání 
nabídkové strany bylo zam��eno na stanovení dlouhodobých efekt� strukturálních fond� na 
produktivitu a zm�ny v akumulaci kapitálu a technologiích.  Tyto dlouhodobé efekty jsou 
zahrnuty v modelu pomocí zm�n v produktivit� zp�sobených t�mito výdaji. Analýza srovnává 
základní scéná� (stávající politiky) založený na historických datech proti alternativnímu scéná�i, 
kde výdaje strukturálních fond� nejsou zvažovány. 
 
REMI model byl využit ke stanovení regionálních ekonomických efekt� investic strukturálních 
fond� v Cíli 1 v oblasti Jižní Itálie v rámci spole�ného projektu REMI a Irpet pro Evropskou 
Komisi (DG Regio).  Výstup této studie obsahuje také informace o výnosech (ve form� 
multiplikátoru HDP a zam�stnanosti) vztažených k r�zným typ�m investic (strojní vybavení, 
školení, infrastruktura) a dotací odvozených k �asovému horizontu 2000 až 2024.  Ke stanovení 
takovýchto typ� efekt� je nutné realizovat následující t�i kroky: 
 
1. Posoudit detailn� každý opera�ní plán. Zejména se zam��it na p�ímé efekty p�sobící na 
ekonomiku v krátkém období (tj. efekty na stran� poptávky) a dlouhém období (tj. zejména 
efekty na stran� nabídky).  
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2. Vložit tyto p�ímé faktory do REMI modelu tak,  aby obsahoval všechny klí�ové �et�zové 
kauzality, jež ovliv�ují investice ve�ejných fond�.   
3. Spustit model a spo�ítat relativní efektivnost výdajú v eurech ve vztahu k dosaženým hlavním 
cíl�m ve�ejných investic. 
 
HERMIN model byl vytvo�en v rámci mezinárodní spolupráce, aby umož�oval na míru šitý 
p�ístup vzájemného národního a mezinárodního srovnání (viz ráme�ek 2) 
 

Ráme�ek  2: Vývoj modelové aplikace HERMIN  
�ty�i nejmén� rozvinuté (kohézní zem�) �ecko, Irsko, Portugalsko a Špan�lsko spolu navzájem úzce 
spolupracovaly na celé �ad� témat. Analýza dopad� kohézních zemí p�ipravená RPS byla kombinována s analýzou 
dopad� spole�ného trhu.  
Tento postup byl navržen z d�vodu snahy odklonit se od omezených p�ístup� “ak�ní teorie” spíše  
k více holistickému “vysv�tlujícímu” a “globálnímu” porozum�ní soudržnosti.  
John Bradley, János Gács, Alvar Kangur and Natalie Lubenets (2003), Macro impact evaluation of National 
Development Plans: A tale of Irish, Estonian and Hungarian collaborations 
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/budapeval/work/kangur.doc 
 

 

Hlavní kroky  

Využití makroekonometrického modelu p�i implementaci evaluace m�že p�icházet v úvahu 
pouze v p�ípad� zajišt�ní adekvátních znalostí a dovedností evaluátora a p�ijatelného �asového 
rámce. A to z d�vodu velkého po�tu vysoce technicky náro�ných krok�. 

Krok 1:  Vytipování vhodného modelu 
Obecn� je neobvyklé vytvá�et model od samého za�átku pro ú�ely evaluace, protože tvorba 
t�chto model� je velmi náro�ná. To znamená, že bude vybrán existující model s p�ijatelnými 
vlastnostmi a modifikován pro ú�ely zamýšlené analýzy. V závislosti na rozsahu analýz nap�. 
jeden region, jedna zem� je pot�eba mít k dispozici r�zný po�et model� vyžadující vstupy od 
svých vlastník�. 
 
Krok 2: Adaptace modelu pro ú�ely evaluace 
Pokud je vybrán vhodný model musí být prov��ena jeho struktura, tj. do jaké míry odpovídá 
sd�lovacímu mechanismu  politiky, která je p�edm�tem evaluace. Následující diagram  
(Ráme�ek 3) nabízí p�ehled takového schématu s d�razem na oblasti, které mohou být 
p�edm�tem dalších úprav,  nap�. �ást modelu zabývající se ve�ejnými investicemi je velmi 
jednoduchá, kdežto uvažovaná politika postihuje mnohem detailn�ji výdajové toky. 
 
Mohla by se vyskytnout  také pot�eba pozm�nit základní behaviorální vztahy v modelu, pokud 
se p�edpokládá, že by uvažovaná politika pro evaluaci mohla pozm�nit základní vlastnosti 
ekonomického systému. Takovéto zm�ny jsou však velmi ojedin�lé. �ast�ji se vyskytuje 
pot�eba p�izp�sobit model nejnov�jšímu vývoji a sou�asné statistice. Prakticky musí být 
ekonometrické modely pravideln� analyzované za ú�elem prohodnocení základních informací  
a následn� úprav podle nejnov�jších poznatk�. 
 
Krok 3: Stanovení základní projekce 
S pomocí p�eddefinovaného modelu a ov��enými vn�jšími p�edpoklady m�že být odvozena 
základní projekce, od které je možné stanovit dopad implementované politiky. Základní projekce  
m�že již obsahovat politiky, které mají být p�edm�tem evaluace. Tento postup je velmi b�žný  
v p�ípadech, kdy uvažovaná politika je již n�jakou dobu implementována a p�edpoklady týkající 
se budoucího chování jsou již �áste�n� zohledn�ny. 
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Ráme�ek  3:  Diagram tok� pro typický makroekonomický model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 4: Odhadování primárních (exogenních) dopad� 
P�i evaluaci efekt� ve�ejné intervence, tzn. vypracování porovnacího alternativního scéná�e,   
v rámci n�hož daná politika neexistuje, musí uživatel uvažovat nad tím, jak zakomponovat do 
modelu r�zné zm�nové situace. Tým evaluátor� musí poté vybrat n�kolik prom�nných nebo 
strukturálních koeficient�, které jsou sou�ástí modelu a budou p�ímo ovliv�ovány ve�ejnými 
intervencemi. Tyto hodnoty p�edstavují “spojovací mosty” mezi zkoumanými intervencemi  
a modelem. Primární dopady intervencí strukturálních fond� mohou mít p�itom formu investic do 
výroby nebo lidského kapitálu. 
 
Krok 5: Spušt�ní scéná�� politik 
Po realizaci odhad� primárních (mikroekonomických) dopad� intervencí a jejich chování v rámci 
modelové struktury dochází  k propo�tu finálních efekt� na výstupní (endogenní) prom�nné. 
Dopad intervencí lze  na základ� rozdíl� mezi dv�mi simulacemi, tj. základní versus alternativní 
scéná� politik. 
 
Krok 6: Odhad výsledk� 
Poslední fáze spo�ívá ve zformulování a prezentaci výsledk�. Z d�vodu komplexnosti tohoto 
nástroje a velkého po�tu prom�nných, které mohou být kvantifikovány, je nezbytné získané 
výsledky zjednodušit pro ú�ely jejich prezentace. Také je t�eba brát v úvahu skute�nost, že ne 
každý �tená� je expertem v oblasti makroekonometrického modelování. Tato fáze p�edstavuje 
jeden z nejd�ležit�jších krok� v procesu implementace t�chto nástroj�.   
 
D�ležitou skute�ností p�i realizaci odhad� výsledk� je jasné nadefinování výchozích 
p�edpoklad� a omezení. Je také vhodné pro více technicky vysp�lé �tená�e zahrnout do textu 
reference týkající se modelové struktury a základní filozofie modelu.Tyto skute�nosti mohou mít 
velký vliv nap�. zda se p�edpokládá vzájemné vybilancování díl�ích trh� nebo zda se p�ipouští 
nerovnovážný stav ve st�edn� dobém a dlouhodobém �asovém horizontu.  

Zbytek sv�ta Aktivity, ceny 

Zem� mimo EU 
EK Politika, nap�.RPS 

EU doprava
 & distribuce

Výstupy jiných zemí 

Ve�ejné výdaje

Náklady a  
produktivita 

Exporty 
Importy 

Výstup

Celková poptávka

Investice a vstupy 
do produkce  
(vstupy-výstupy) 

Zam�stnanost P�íjmy 

Výdaje  
domácností 

Dan�

Ve�ejný 
dluh  
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Kone�ným testem kvality výsledk� evaluace je posouzení d�ležitosti r�zných modelových zm�n  
a odchylek (Krok 4) z d�vodu zjišt�ní citlivosti výsledných efekt� p�i implementaci t�chto zm�n 
v modelové struktu�e. 
 

Silné stránky  a omezení  
 
Silné stránky 
Obecné cíle strukturálních fond� jsou definovány na makroekonomické úrovni. Výstupy 
makroekonometrického modelu jsou obvykle pln� konzistentní s t�mito požadavky. Tento 
nástroj p�estavuje prakticky jedinou možnost formálního posouzení toho, zda evropské politiky 
naplnily cíle nebo ne. 
 
Klí�ovou výhodou ekonometrického modelu je schopnost využít reálná data korespondující  
s modelovou strukturou na obnovu modelu, což znamená, že robustní statistické metody mohou 
být bezprost�edn� využity k odhadu v�rohodnosti, nap�. stanovení míry korelace mezi �asovými 
�adami. 
 
Modely jsou obvykle dynamické, tudíž jsou schopny sledovat meziro�ní zm�ny efekt� politik, 
než-li pomyslné zm�ny mezi dv�mi rovnovážnými body. 
 
 
Omezení 
Práce s ekonometrickými modely je velmi náro�ná na zdroje. Podkladové údaje p�ijatelné kvality 
jsou nutným p�edpokladem pro získání rozumných hodnot strukturálních parametr� a �asto 
p�edstavují omezující faktor pro využití modelové struktury. Konstruk�ní práce týkající se 
takových model� obvykle znamená modifikaci již existujících model�, které pln� neodpovídají 
ú�el�m evaluace než tvorba úpln� nových systém�.  
V�tšina makroekonomických model� se vyzna�uje p�ibližn� stejnou strukturou nabídkové 
strany, která je odvozena z výdajového komponentu HDP, takže spole�n� s dalšími moduly pro 
obchodovatelné sektory a �áste�n� analýzami vstup� a výstup� dokáží zvládnout 
meziodv�tvovou poptávku a speciální sektorové efekty. V�tší problémy vznikají na nabídkové 
stran� m��ící potencionální výstup ekonomického systému, pro který se �asto využívá 
produk�ní funkce kalkulací. Úrove� technologie je tradi�n� považována za exogenní 
prom�nnou, a�koliv mnoho z nových analýz konvergence  
a literatury “nového r�stu” zd�raz�uje d�ležitou roli jejich endogenních vliv� vztažených k 
rozvoji lidského kapitálu. Protože potencionální výstup nem�že být nikdy postihnut, je 
p�edm�tem diskuze otázka jeho m��ení. Tato otázka poté vede k r�zným strukturám a 
vlastnostem modelu a v záv�ru také k jiným výsledk�m evaluace.  
 
Obvyklá kritika makroekonometrických model� využívající agregovanou produk�ní funkci je, že 
nejsou konzistentní s mikroekonomickými p�edpoklady týkajícími se maximalizace zisku a/nebo 
minimalizace náklad� výrobci. Agregované vztahy nejsou postaveny na konzistentních funkcích 
poptávky  
a náklad�, které se používají v b�žných modely ekonomické teorie (jako nap�. CGE).  
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Klí�ová slova 
 
CGE – Computable General Equilibrium Models (Vypo�itatelné modely všeobecné rovnováhy)  
Demand-side effects (Efekty na stran� poptávky) 
Supply-side effects (Efekty na stran� nabídky) 
Exogenous factors (Exogenní factory) 
 
 



���������	�	
��	�
 

 - 367 - 

E03 - REGRESNÍ ANALÝZA 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky 
 
Regresní analýza je statistická technika, která identifikuje vztahy mezi dv�mi nebo více 
kvantitativními prom�nnými: závislá prom�nná jejíž hodnota je p�edm�tem predikce  
a nezávislá prom�nná nebo vysv�tlující prom�nná (prom�nné), o nichž máme n�jaké 
pov�domí. Tento postup slouží k nalezení takové rovnice, která reprezentuje vztah mezi 
prom�nnými. Jednoduchá regresní analýza m�že ukázat, že vztah mezi nezávislou 
prom�nnou X a závislou prom�nnou Y je lineární p�i využití rovnice jednoduché lineární 
regrese Y= a + bX (kde a a b jsou konstanty). Vícenásobná regrese  využívá rovnici, která  
umož�uje odvození jedné prom�nné ze dvou nebo více nezávislých prom�nných,  
Y= a + bX1+ cX2+ dX3. 
 
Ú�el techniky 
 
Regresní analýza se využívá k pochopení statistické závislosti jedné prom�nné na jiných 
prom�nných. Tato metoda m�že ukázat, jaká �ást rozptylu mezi prom�nnými je zp�sobena 
závislou prom�nnou a jaká �ást nezávislými prom�nnými. Vzájemný vztah mezi prom�nnými 
m�že být zobrazen graficky nebo �ast�ji také rovnicovým vztahem. 
 
Ráme�ek 1 nabízí p�íklad užití této metody v praxi.  
 

Ráme�ek 1:  Evaluace tréninkových kurz� realizovaných v rámci ESF ve Špan�lsku 
V roce 1995 se Katedry Ekonomických analýz a Aplikované ekonomiky na Nezávislé univerzit� v Madridu 
zabývaly evaluací dopad� školení financovaných Evropským sociálním fondem. Cíl evaluace spo�íval 
 v identifikaci po�tu a profil� ú�astník� školení jímž se po absolvování kurzu poda�ilo získat práci. Pr�zkum byl 
uskute�n�n na vzorku 13127 skute�ných nebo potencionálních ú�astník� školení v rámci celého Špan�lska  
(i když 3 regiony nebyly v evaluaci zahrnuty). Vysv�tlující model byl konstruován pomocí následujících 
prom�nných: 
Prom�nné, jejichž hodnoty mají být generovány (závislé prom�nné): míra zam�stnanosti a �as nezbytný  
k hledání zam�stnání, 
Vysv�tlující prom�nné: pohlaví, v�k, kvalifikace, místo bydlišt�, typ nezam�stnanosti (dlouhodobá, hledání 
prvního zam�stnání) a profesní zkušenosti, 
Speciální vysv�tlující prom�nná p�idána do modelu: Participace na programu školení (trvání ESF školení) 
Model se skládá ze spojitých prom�nných jako v�k nebo délka vyhledávání pracovních p�íležitostí i nespojitých 
prom�nných jako pohlaví nebo výsledek hledání pracovní p�íležitosti. Regresní analýza byla využita k analýze 
výstup� dotazníkového šet�ení s d�razem na dopad program� na zam�stnanost ú�astník� školení.  
Výsledky regresní analýzy ukazují, že muži mají oproti ženám o 5% v�tší pravd�podobnost , že získají práci. 
Regionální umíst�ní hraje velice d�ležitou roli: ú�astníci školení žijící na Baleárských ostrovech mají zhruba  
o 20% v�tší šanci nalézt zam�stnání oproti ú�astník�m z Galície. Zájemci se st�edoškolským vzd�láním zvýšili 
svoje šance na nalezení práce o 12% oproti zájemc�m se základním vzd�láním.  
Zdroj: F. Saez-Fernandez, M. Toledo, "Education, Labour Market and Employment Policy - Empirical Evidence 
and Implications', 7th EALE Konference, Madrid 1995. 

 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Tato statistická metoda se velmi b�žn� využívá k evaluaci program� s cílem m��it  
a odhadnout jejich efekty. �isté dopady evaluovaného programu mohou být odhadovány 
pomocí regresní analýzy, p�i�emž �ást pozorovaných zm�n se p�isuzuje vysv�tlujícím  
prom�nným a zbývající efekty se p�isuzují programu. Z tohoto d�vodu je regresní analýza 
užite�ná pro ex post evaluace ke stanovení �istého dopadu program�. Na druhé stran� tato 
metoda m�že být využita pro ú�ely prognózování a ex ante evaluace. 
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V p�ípad� analýzy panelových dat je nezbytná velká datová základna pro užití této metody  
v ideálním p�ípad� mezi 2.000 až 15.000 hodnotami (nap. ú�astníci školení, podniky, farmy 
atd.). Data musí být k dispozici pro každou hodnotu, pro všechny prom�nné vysv�tlujícího 
modelu. Naproti tomu v p�ípad� �asových �ad je zapot�ebí mnohem mén� podkladových 
údaj�, nap�. 50 až 100 pozorování. 
 
Hlavní kroky   
 
Aplikace regresní analýzy je založena na p�vodním vhodn� definovaném vysv�tlujícím 
modelu. Vhodný model m�že být použit pouze v p�ípad�, kdy efekty intervencí jsou 
jednozna�n� identifikované a postup jejich vzniku dostate�n� znám. 
 
Hlavní kroky aplikace regresní analýzy jsou uvedeny v ráme�ku 2. 
 

Ráme�ek 2: Hlavní kroky regresní analýzy 
 

Krok 4. Odvození koeficientu
vztahového modelu

Krok 3. Sber dat

Krok 2. Sestavení
požadovaného vzorku

Krok 1. Konstrukce kauzálního 
modelu

Y  = f (X1, X2, ..., Xn)
Tento vztah není preddefinován touto 

metodou

Napríklad pomocí dotazníkového 
šetrení

Statistická významnost 
parametrizace, Analýza reziduíKrok 5. Testování koeficientu

Krok 6. Zobecnení pro celou 
populaci

 
 
Krok 1. Konstrukce kauzálního modelu 
Kritickým krokem aplikace regresní analýzy je konstrukce vysv�tlujícího modelu, který musí 
být definován v souladu s teorií intervencí. Je pravd�podobné, že bude existovat celá �ada 
prom�nných. V n�kterých p�ípadech budou další dodate�n� nadefinovány nap�íklad nutnost 
zohlednit skute�nost, zda ur�itý jedinec z dané podpory m�l prosp�ch nebo ne (cvi�ná 
prom�nná s hodnotu 0 a 1). Prom�nná m�že také reprezentovat pozorovatelnou skute�nost 
(má zam�stnání nebo ne) nebo nepozorovatelné skute�nosti (pravd�podobnost existence 
pracovního pom�ru). Model m�že p�edpokládat, že ur�itá prom�nná má lineární, 
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logaritmický, exponenciální nebo jiný pr�b�h. Všechny vysv�tlující modely jsou konstruovány 
na základ� níže uvedeného modelu pro lineární regresi :  
Y = �0 + �1X1 + �2X2 + …. + � kXk + �, kde  
Y p�edstavuje zm�nu zp�sobenou programem (tj. zam�stnanost ú�astník� školení), 
X1-k jsou nezávislé prom�nné vysv�tlující tuto zm�nu, 
�0-k jsou konstanty, a  
�  je chybová odchylka 
 
Existence kolinearity obecn� oslabuje vypovídající schopnost modelové aplikace, nap�íklad 
p�i dotazování žen ohledn� nezam�stnanosti a jejich zkušeností s ní.  Jelikož 
nezam�stnanost u žen obvykle trvá  v porovnání s muži déle, nebude možné odd�lit vliv 
dvou vysv�tlujících faktor�: pohlaví a trvání p�edchozí nezam�stnanosti. 
 
Krok 2. Sestavení požadovaného vzorku 
V p�ípad� užití vícenásobné regrese je obvykle nezbytná velká datová základna (ideáln� 
mezi 2.000 až 15.000 pozorování). P�ipomínáme, že mnohem mén� dat je nutné v p�ípad� 
�asových �ad.  
 
Krok 3. Sb�r dat 
Spolehlivá data musejí být sesbírána bu	 pomocí monitorovacího systému, dotazníkovým 
šet�ením nebo kombinací obou dvou. 
 
Krok 4. Propo�et  koeficient� 
Koeficienty mohou být odhadnuty velmi snadno p�i využití statistického softwaru, který je 
snadno dostupný a jeho cena je p�ijatelná pro uživatele PC. 
 
Krok 5. Testování modelu 
Cílem modelu je vysv�tlit, pokud možno co nejv�tší �ást rozptylu pozorovaných zm�n. 
Zkontrolovat vhodnost rovnic lineární regrese je možné pomocí testu druhé mocniny 
korela�ního koeficientu r. Tento ukazatel �íká z kolika % jsou zm�ny prom�nné  
Y vysv�tlovány prom�nnou X. Korela�ní koeficient 0,9 znamená, že z 90% jsou zm�ny  
Y vysv�tlovány pomocí prom�nných X1-k.  Ta �ást, která z�stává nevysv�tlena reprezentuje 
chybové odchylky (�).  Tudíž �ím menší hodnota chybového odchýlení, tím model je 
kvalitn�jší. Analýza chyb p�edstavuje velice d�ležitý krok, protože ukazuje do jaké míry 
skute�n� model koresponduje se zkoumanou realitou. Analýza chyb také umož�uje posoudit 
otázku, zda tento model poskytuje v�rohodné odhady efekt� �i nikoliv. Pokud se objeví 
signifikantní anomálie regresní model by nem�l být použit k odhad�m efekt�. P�vodní 
kauzální model by m�l být znovu prozkoumán a p�ípadn� dopln�n o další vysv�tlující 
prom�nné.  
 

Ráme�ek 3: Dividendová politika belgických spole�ností: Testování Litnerova regresního modelu 
Podle Litnera množství vyplacených dividend v daném roce je v zásad� determinováno na jedné stran� ro�ním 
�istým ziskem a na stran� druhé dividendami vyplacenými p�edcházející rok. Litner�v model založený na datové 
základn� belgických spole�ností z roku 1995 p�i spln�ní nejd�ležit�jších statistických p�edpoklad� jako je 
normalita pravd�podobnostního rozd�lení, byl úsp�šn� otestován. Tato skute�nost vede k  záv�ru, že Litner�v 
model dob�e funguje, jak v p�ípad� ve�ejn� obchodovatelných, tak ve�ejn� neobchodovatelných spole�ností, 
které  vyplácely vysoké dividendy. Ovšem vysv�tlující schopnost modelu se ukázala velmi limitovaná, pokud byl 
aplikován na spole�nosti vyplácející malé obnosy dividend.  
ZDROJ: Waem, D./Van Uytbergen, S., 1998, The Dividend Policy Of Belgian Companies: A Test Of Lintner's 
Regression Model, http://www.bham.ac.uk/EAA/eaa98/abstracts/acm/waem.html 
 

 
 
 
Krok 6: Zobecn�ní pro celou populaci 
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Cílem posledního kroku je zobecnit vypo�tené koeficienty na populaci jako celek. Pouze 
model obsahující statisticky významné koeficienty je možné využít k odhad� výsledných vliv� 
na celek. 
 
Silné stránky a omezení  
 
Silné stránky 

� Regresní analýza nabízí možnost specifikovat hypotézy týkající se podstaty efekt� 
(teorie akce) v�etn� vysv�tlujících faktor�. 

� Pokud je úsp�šn� realizována (se statisticky ov��enými úpravami), regresní analýza 
m�že poskytnout kvantitativní odhad �istých efekt�. 

 
Omezení 

� Tato metoda je velmi náro�ná, protože vyžaduje kvantifikovanou datovou základnu 
po�ítající s n�kolika tisíci položkami. 

� Práce se sb�rem dat m�že být �asov� a finan�n� náro�ná.   
� P�i aplikaci regresní analýzy je pravd�podobné, že se dojde k záv�ru o existenci silné 

závislosti mezi dv�mi prom�nnými, kdežto vliv jiných d�ležit�jších prom�nných by 
nemusel být brát v úvahu. Proto by tato metoda m�la být používána s rozvahou.   

� Vztahy mezi r�znými  vysv�tlujícími a vysv�tlovanými prom�nnými jsou �asto cyklické 
(X vysv�tluje Y a Y vysv�tluje X). V tomto p�ípad� je tato metoda nepoužitelná. 

� Pozorování musí být vhodn� rozložena, aby umož�ovala postihnout evaluaci 
zkoumaného jevu. Nap�íklad, pokud by se všechna pozorování týkala v�kové skupiny 
30-40 let, pak by nebylo možné odvodit závislost mezi v�kem a zam�stnaností. 
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Klí�ová slova 
 
Variable (Prom�nná) 
Relationship (Vztah) 
Causal Model (Kauzální model)  
Correlation coefficient (Korela�ní koeficient) 
Error term or residual (Chyba nebo residuum) 
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E04 - EXPERIMENTÁLNÍ A KVAZIEXPERIMENTÁLNÍ METODY  
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky  
 
Experimentální p�ístupy jsou �asto popisovány jako “zlatý standart” evaluací (Cambell a Stanley, 
1973). Zejména protože se na rámec sociálního kontextu pokoušejí aplikovat podobné podmínky 
jako na jevy p�írodních v�dy, (jako nap�íklad �ástice atomu pozorujeme a zkoumáme 
v laborato�ích). Nejb�žn�jší experimentální metodou je náhodný kontrolní pokus (NKP). V�tšina 
lz nás  zná tuto metodu z b�žného života ve form� “klinických test�” – zkoumání ú�innosti nových 
lék� na vzorku vhodné populace. Filozofický základ tohoto p�ístupu má sv�j p�vod v tradici 
pozitivizmu a v�deckého realismu, která se za�ala rozvíjet v pr�b�hu osvíceneckého hnutí a  byla 
sjednocena v pr�b�hu 18. a 19 století. Základní tvrzení této filozofické tradice, že  “pravda” m�že 
být  nastolena pouze na základ�  empirického ov��ení v reálných podmínkách,  podtrhují 
metodická “pravidla” nebo “protokoly” na nichž NKP funguje. 
 
B�žn� používaná definice NKP (Schwarz et al, 1980) ilustruje vlastnosti tohoto postupu: 
 
"(NKP je) budoucí experimentální studie, kde efekty jedné nebo více intervencí jsou odhadnuty 
rozd�lením zkoumané populace na základ� náhodného výb�ru do jedné nebo více 
experimentálních a jedné nebo více kontrolních skupin". 
 
Náhodný výb�r znamená proces alokace každé analyzované jednotky bu� do experimentální 
nebo do kontrolní skupiny s tím, že každá jednotka má stejnou šanci na “lé�bu”. Analyzované 
jednotky jsou obvykle “lidé” a�koliv zkoumaná populace je p�esn�ji �e�eno definována jako 
“výstup” lé�by (nap�. m��ítka chování a postoj�). Proces “zpracování” (intervence) je realizován 
na experimentální skupin� a ne na kontrolní skupin�. Efekty zpracování jsou komparativn� 
odhadovány mezi experimentálními a kontrolními skupinami, aby bylo možné stanovit rozsah 
významných efekt� lé�by na experimentální skupinu z pohledu n�jakého spole�ného hodnotícího 
standartu. 
 
D�vody pro využití experimentálních a kvazi experimentálních metod 
 
Hlavní d�vod  užití experimentálních metod jako NKP je získat dostatek relevantních podklad�  
o konkrétním fenoménu v ur�ité situaci umož�ujících predikci jeho chování v obdobných situací. 
Snahou je postihnout kauzální vztahy a zákony. Z technického pohledu to znamená, že d�vodem 
pro aplikaci náhodného kontrolního pokusu je ov��it spln�ní následujících �ty� podmínek: 
platnost, spolehlivost, p�edvídatelnost a do�asnou prioritu. Do�asná priorita je primární d�vod pro 
experimentální pokusy a vytvá�í p�edpoklad, že uvažovaná p�í�ina p�edchází událost (nap�. p�i 
klinických testech podání ur�itého léku “zap�í�iní” odstran�ní ur�itých symptom�). Aby bylo 
možné demonstrovat do�asnou prioritu, NKP musí mít kontrolu nad chováním prom�nných kv�li 
izolaci p�í�inných vazeb. Selhání kontrolovat a izolovat efekty jiných než “lé�ebných” prom�nných 
ovliv�ují, jak vnit�ní platnost pokusu (m��itelnost vztahu mezi pokusem a jeho výstupem tj. pokus 
m��í efekty “lé�by” a ne jiných vstupních faktor�), tak vn�jší platnost (zobecn�ní výstup� pokusu 
pro jiné podmínky) Platnost pokusu ovlivní spolehlivost (jestli pokus p�i svém opakování 
produkuje stejné výsledky) a p�edvídatelnost (do jaké míry mohou výsledky p�edvídat výstup za 
obdobných podmínek). 
 
Náhodné rozd�lení analyzovaných jednotek do experimentální a kontrolní skupiny dává 
p�íležitost ukázat do�asnou prioritu, zatímco rozptyluje vliv dalších prom�nných. Využívá 
vlastností pravd�podobnostního rozd�lení, což zajistí, aby výsledky pokus� nebyly zkresleny, 
nap�. zamezení koncentrace subjekt� stejných vlastností do jedné skupiny. Sou�asn� napl�uje 
požadavek spolehlivosti a p�edvídatelnosti využitím vlastností pravd�podobnostního rozd�lení 
populace z pohledu teorie vzork�. Pokud je náhodn� vybraný soubor normáln� rozd�len, potom 
mohou být výsledky postupu použity pro ú�ely odhadu chování jiné populace stejných vlastností. 
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Debaty ohledn� využití experimentálního p�ístupu, jakým je NKP pro evaluaci sociálních 
program�, mohou vyvolávat silné emoce na obou stranách. Na jedné stran�, zastánci tohoto 
postupu argumentují tím, že to je jediný zp�sob jakým mohou být kauzální vztahy, které formují 
ur�itou intervenci, potvrzeny v�decky. Bez podrobení nové intervence tomuto testu se jedná 
pouze o využití metody, která v nejlepším p�ípad� m�že vést k plýtvání omezenými zdroji, 
v nejhorším k poškození t�ch, kte�í se testu podrobují.  
 
Na druhé stran� ti, kdo up�ednost�ují více kvalitativní nebo výzkumné metody, n�kdy také vlastní 
ú�astníci výzkumu, se obávají, že NKP nebude schopen postihnout komplexnost a jedine�nost 
zkoumaných aktivit. Na základ� tohoto omezení se zd�raz�uje nebezpe�í, že i statisticky 
významný výsledek nebude schopen p�isp�t ke skute�nému pochopení efekt� intervencí p�i 
r�zných okolnostech. 
 
N�kdy se uvádí, že diskuze o vhodnosti NKP nejdou dostate�n� daleko. To, co musí být 
postihnuto, není otázka jestli NKP je vhodná metoda, ale jestli tato metodologie odpovídá  
výzkumným paradigmat�m. Nap�íklad Guba a Lincoln (1989) uvád�jí: 
 
'Velmi �asto jsme diskutovali o tom, že evaluáto�i pracující konstruktivn�, odpov�dn� a podle 
postup� �tvrté generace budou využívat primárn�, a�koliv ne exklusivn�, kvalitativních metod. 
Ale p�ijde také �as, kdy budou a m�ly by být využívány kvantitativní metody – testy nebo jiné 
m��ící nástroje nebo �íselná zobrazení. Jednoduché omezení, jenž evaluáto�i p�i�ítají užití 
kvantitativních metodám je, že žádné kauzáln� odvozené statistiky nemohou být 
implementovány, protože p�í�inné vztahy vyplývající z t�chto statistik jsou protikladné  
k p�edpoklad�m o kauzalit�', které vyplývají z konstruktivních pr�zkum�. (Guba a Lincoln 1989) 
 
Jak p�vodn� uvádí (Kuhn, 1962) v�de�tí a výzkumní pracovníci pracují s ur�itými paradigmaty ne 
jenom z d�vodu jejich vlastního obsahu, ale také z pohledu jejich vlastních zkušeností, vzd�lání  
a propojení se svým výzkumem. V posledních letech celá �ada vliv� povzbuzovala v�dce ve 
výzkumu limitních faktor� výzkumných paradigmat, která jsou dána experimentální tradicí. 
Existovala nap�íklad snaha vycházející ze sociálního a politického rozvoje nap�. rostoucí 
poptávka po posílení znevýhodn�ných skupin, které jsou �asto “p�edm�tem” výzkumu ale také  
z rozvoje spojeného se zem�mi t�etího sv�ta, výzkumem ovlivn�ných feminismem  (jako nap�. 
práce Friere (1970), feministi�tích v�dc� Gordona (1975) a Ardenera (1975)) a v�dci zabývajících 
se jinými znevýhodn�nými nebo nemohoucími skupinami, nap�. invalid� (Oliver 1990). Tradice 
experiment�, jak zaznívá  z mnoho stran, je produkt ur�itého kulturního a historického prost�edí  
a m�že vést k systematickému a nepozorovatelnému zkreslování výzkumu v rámci t�chto tradic. 
Naproti tomu existovala silná hnutí na poli evaluací podporující výzkumné p�ístupy, které 
akceptují mnohozna�nou povahu sociální reality, a které po�ítají s faktorem moci a nerovnosti 
mezi r�znými stranami (Parlett a Dearden, 1977; Guba a Lincoln, 1989). Toto hnutí podn�cuje 
evalua�ní aktivity v nichž centrální roli hraje konzultace s r�znými zainteresovanými subjekty, kde 
pochopení a vytvo�ení shody je d�ležit�jší výstup evaluace než identifikace jednoho platného 
vysv�tlení a kde jsou d�ležité názory zainteresovaných subjekt�, jenž mohou být ve více 
konven�ních pr�zkumech p�ehlížena. 
 
Jednoduše �e�eno omezení NKP zejména v oblasti sociálního výzkumu jsou �asto vyjád�ena 
formou praktických problém� p�i aplikaci metodologie. Další problematická oblast obsahuje etické 
otázky a náklady implementace pokus�. 
 
Ve sv�tle této komplexní a obtížné otázky se navrhuje, aby rozhodnutí o pot�eb� užití 
experimentální metody bylo  u�in�no na základ� následujících otázek: 
 

� co jsou d�vody evaluace? 
� jaké výzkumné otázky si klademe? 
� jaký je kontext prost�edí evaluace? 
� jaký je opera�ní kontext evaluace?  
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Ve vztahu k zám�r�m, mají experimentální metody tendenci být mén� vhodné k vysv�tlování, 
popisu, ú�asti nebo k výzkumným aktivitám. Jsou více vhodné v situacích, kde hlavní d�vod 
evaluace je: 
 

� testování nebo platnost modelu se zam��ením na zjišt�ní, jak intervence funguje  
a zda možnosti skryté v modelu jsou p�ijatelné pro  r�zné uživatele. 

� experimentální, predik�ní testování a/nebo testování hypotéz nap�. porovnání 
efektivity a výstup� intervencí v r�zných oblastech.  

 
Ve vztahu k otázkám, experimentální metody pravd�podobn� nebudou fungovat v situacích, kde 
jsou výzkumné otázky následující: 
 

� Pr�zkumné, nap�íklad identifikace hlavních problém�, kde minimum informací je již 
známo. 

� Popisné, nap�íklad rozpracování vytipovaných hlavních otázek týkajících se vstup� do 
hypotéz. 

� Kritické, nap�íklad otázky týkající se politických témat ohledn� intervence a existence 
konsensu. 

 
Experimentální metody jsou vícemén� využívány v situacích �ešících následující výzkumné 
úkoly: 
 

� Vysv�tlující - nap�íklad nastolení kauzálních vztah� mezi prom�nnými. 
� Predik�ní - nap�íklad testování co se stane, když bude intervence aplikována na jiném 

míst�. 
 
Z pohledu nastavení nebo kontextu prost�edí evaluace, mají experimentální metody malou 
schopnost postihnout systém p�ání, význam symbol� a zp�soby znovu vytvo�ení a adaptace 
intervencí ve spole�enském život�. Obdobn� nejsou p�íliš užite�né p�i zjiš�ování, jak byly 
intervence formovány historickými trendy a sociálními silami a jak budou tyto intervence 
formovány zmín�nými silami v budoucnosti. Z toho vyplývá, že experimentální metody by m�ly 
být užívány v situacích zahrnujících « více  násobnou tvorbu reality » nebo v p�ípadech radikáln� 
odlišných pohled� uživatel�. 
 
P�i rozhodování o vhodnosti experimentálních metod a pr�b�hu náhodn� kontrolovaných pokus� 
musí být pozornost v�nována logistickému nebo opera�nímu kontextu evaluace. Klí�ové aspekty, 
jež je nutné brát v úvahu jsou : 
 
• metodologické preference a názory uživatel� 
• vyžadované zdroje 
• dovednosti a expertízy nezbytné pro realizaci pokus�. 
 
Je nutno posoudit, kdo má na procesu odhadování podíl, zejména hlavní klienty, sponzory 
výzkumu a uživatele výstup� výzkumu. Tento p�ehled musí dát odpov�� na otázku, jaký typ 
výzkumného p�ístupu by byl považován za v�rohodný a jaká metodologická orientace je 
kompatibilní s experimentálními paradigmaty NKP. P�ehled disponibilních zdroj� pro NKP m�že 
být náro�ný na �as, práci a obtížn� analyzovatelný. To je relevantní zejména p�i pokusech 
zahrnujících komplexní zám�ny podskupin v rámci pokusných a kontrolních skupin. Je t�eba 
rozhodnout, kdo bude realizovat pokusy a jestli existuje organiza�ní kapacita k jejich 
implementaci (zejména v situaci vícestranných projekt�), pot�ebné dovednosti (p�i nastavení 
formy výzkumu, struktury prací a analýzy dat), kapacita zpracování dat (zajišt�ní kontroly kvality 
p�i sb�ru dat a jejich analýze; archivace a využití dat a jejich transformace do výsledk�) vzhledem 
k tomu, že experimentální metody vyžadují vysoký stupe� integrity dat.  
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Hlavní kroky  
 
Krok 1: Odhad vhodnosti experimentálního p�ístupu k evalua�nímu scéná�i. 
Jak bylo již zmín�no, existuje mnoho situací u nichž vlastní experimentální paradigmata nemusejí 
být vhodná pro evaluaci intervencí. Ke stanovení tohoto záv�ru  musí být u�in�ny následující 
kroky:  
 

� audit zainteresovaných subjekt� (identifikovat názory jednotlivých ú�astník�, jejich citlivost 
v��i r�zným typ� analýz dat, stupn� zpolitizování intervencí) 

� odpov�d�t na následující klí�ové otázky: 
 

• jaké jsou d�vody evaluace? 
• jaké výzkumné otázky jsou �ešeny? 
• jaký je kontext prost�edí evaluace? 
• jaký je opera�ní kontext evaluace?  
 

Krok 2: Zhodnocení technické a metodologické proveditelnosti experimentálního návrhu .  
N�kdy se použití experimentálního p�ístupu jeví pro zainteresované subjekty jako velmi p�íhodné 
a žádoucí, v praxi je ale nerealizovatelné. �ím více je NKP komplexn�jší, tím více �asu, zdroj�  
a analýz je nezbytných. To je zejména d�ležité z pohledu zajišt�ní dosta�ujícího po�tu 
analyzovaných jednotek p�i pokusech kv�li vytvo�ení statistických p�edpoklad� normálního 
pravd�podobnostního rozd�lení. Obecn� se p�edpokládá u experiment� sociálních intervencí, že 
“náklady spojené s vytvo�ením dostate�n� velkého souboru, který postihne všechny možné 
kombinace vlastností charakterizujících opera�ní prost�edí v daném �ase a jeho pr�b�hu, 
nevyváží možné výstupy“, Stromsdorfer, (1987). 
 
Faktor�m, jež obvykle ovliv�ují integritu experimentálního návrhu, bude pozornost v�nována níže 
v �ásti “ Výhody a nevýhody kvazi experimentálních metod”. Z tohoto d�vodu je velmi žádoucí 
p�ed vlastním rozhodnutím o implementaci posoudit metodologické podmínky a omezující 
faktory. V p�ípad� nutnosti modifikace experimentální metody, je vhodn�jší obrátit svou pozornost 
na využití kvazi experimentálních metod (vysv�tlené níže), které pravd�podobn� nabídnou lepší 
výsledky. 
 
Krok 3: Nadefinování testovacích hypotéz, identifikace klí�ových srovnávacích identifikátor� 
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem experimentálního p�ístupu je stanovení, za jakých podmínek 
mají konkrétní intervence nebo program m��itelné výstupy, je nezbytné v p�edstihu nadefinovat, 
jaké aspekty budou testovány. Nap�íklad cílem pokusu je stanovit efektivitu zdravotnického 
balí�ku na snížení HIV/AIDS p�enosu mezi mladistvími, pak m�že být vytvo�ena celá �ada 
hypotéz pro testovací ú�ely. Využití r�zných hypotéz znamená aplikaci r�zných m��ících kritérií. 
Tak nap�íklad m��ící kritérium m�že být založeno na hodnotící škále, která posuzuje znalosti 
vybraného vzorku populace o p�enosu HIV. Jiným p�íkladem je porovnání skute�né míry 
rozší�ení HIV ve skupinách, ze kterých byla vybrána skupina k lé�b� se stejnou mírou 
v podobných skupinách na jiných místech.  
 
Krok 4:  Náhodné rozd�lení zkoumané populace do skupin a realizace pokusu 
Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem pokusu je rozd�lení na dv� skupiny “respondent�”. Na ty, jež 
jsou vystaveny dopad�m program� nebo intervenci (experimentální skupina) a striktn� identickou 
skupinu (kontrolní skupina), umož�ující porovnání v p�ípad� absence intervence nebo programu.  
(Pozn.: Literatura zabývající se experimentálními technikami n�kdy mate používaním termínu 
„kontrolní porovnávací skupina“, kterým ozna�uje „experimentální kontrolní skupinu“. Pojem 
„kontrolní skupina“ tedy ve skute�nosti p�edstavuje experimentální skupinu). 
 
Ve skute�nosti, základní náhodný výb�r známý jako Solomon�v model �ty� skupin” obsahuje �ty�i 
bu�ky, viz níže. 
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A. Experimentální skupina B. Kontrolní skupina 

  
A1.  P�edb�žný test 

 
B1. P�edb�žný test 

 
A2. Dodate�ný test 

 
B2. Dodate�ný test 

 
P�edpokládejme, že pokus se týká evaluace Programu výuky dovedností školák� v m�stské 
komunit�. Postup bude následující i) identifikovat a získat náhodný výb�r cca 100 školák�, ii) 
vytvo�it a zadat dotazník všem školák�m, iii)  rozd�lit soubor na dv� skupiny – experimentální  
a kontrolní, iv) realizovat Program pouze na experimentální skupin� a v) op�tovn� aplikovat 
dotazníkové šet�ení pro ob� skupiny. 
 
Krok 5: Porovnání výsledk�. 
Na konci pokusu jsou data sesbíraná b�hem implementa�ní fáze porovnána pro ob� skupiny 
pomocí m��icích kritérií (jak diskutováno výše v kroku 3) To bude vyžadovat vícenásobné 
analýzy, jako nap�íklad regresní analýza a techniky porovnávající hodnoty mezi a v rámci skupin 
(nap�. studentský t-test). 
 
Silné stránky a omezení 
 
Jak již bylo zmín�no, hlavní silná stránka t�chto metod je, že p�edstavují nejvíce rigorózní  
a v�decký p�ístup ke stanovení výstup� a dopad� a kauzálních vztah� mezi nimi. Ale jejich 
úsp�šná implementace je extrémn� náro�ná a to zejména ze t�í d�vod�: historické vlivy, vliv 
výb�ru a instrumentální vlivy. 
Jako p�íklad m�že být uvedena iniciativa na pomoc bezbranným skupinám – lidé lé�ící se  
z drogové závislosti - formou dotovaného bydlení. Hlavní cíle intervence poté jsou: 

� pomoci nájemc�m vytvo�it si domov a samostatný život, 
� snížit jejich spot�ebu drog, 
� pomoc p�i zajišt�ní práce, vzd�lání a podpory, 
� pomoc p�i rozvoji zdrav�jších životních návyk�. 

 
Zvolená evalua�ní metoda p�edstavuje náhodný kontrolní pokus týkající se vzorku vybraných  
ú�astník� programu – “lé�ebná” skupina porovnávaná se vzorkem lidí se stejnými 
demografickými charakteristikami a životním stylem – kontrolní skupina. Navzdory tomu 
zhodnocení dopadu vliv� programu na chování t�chto skupin budou pravd�podobn� p�ekážet 
tyto d�vody: 
  
Historické vlivy – týkají se p�sobení vn�jších vliv� nebo doznívání interních vliv� v pr�b�hu �asu 
jako nap�íklad stárnutí populace. V našem p�ípad� ovliv�ují místní iniciativy proti drogám vzorky 
kontrolní skupiny. 
 
Výb�rové vlivy – statistické zkreslení odrážející skute�nost, že pokusná skupina a kontrolní 
skupina i p�es náhodný výb�r, nejsou statisticky shodné. Na našem p�íkladu se tyto vlivy projevují 
ve v�ch sm�rech – za prvé je obtížné vybrat pro zmín�ný pokus a následnou evaluaci �leny ze 
sociáln� vylou�ených skupin (jako jsou uživatelé drog), tzn. omezený výb�r vzork� a za druhé 
malý objem vybrané vzorky významn� zvyšuje výskyt rozdíl� mezi ob�ma skupinami. 
 
Instrumentální vlivy – tyto vlivy se objevují, když jsou pokusné vlivy m��itelné r�znými nástroji 
nebo za jiných podmínek pro r�zné skupiny. To se nap�íklad m�že stát v p�ípad�, že  �lenové 
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pokusné skupiny jsou n�jakým zp�sobem  motivováni ke spolupráci, kdežto �lenové kontrolní 
skupiny nejsou. V této evaluaci jsou motiva�ní stimuly jediným nástrojem, jak  získat data od 
ú�astník� pokusu. 
 
Další dva problémy, které jsou relevantní ve vztahu k experimentálním metodámjsou : opot�ebení 
a doba nutná k realizaci. Je prakticky nevyhnutelné, že náhodné kontrolní pokusy vy�erpávají 
zú�astn�né subjekty a toto opot�ebení je zvlášt� citlivé pro �leny vylou�ených skupin. Jako 
typický p�íklad je možné použít Program asertivního ve�ejného zacházení (PAVZ) (Stein a Test, 
1980).  V pr�b�hu jednoho roku probíhal náhodný pokus tykající se dvou stovek v�z��  ve velké 
m�stské v�znici. Více n�ž polovina náhodn� vybraných subjekt� vzdala své p�sobení p�ed 
koncem programu, ztráta byla ve výši 73% p�vodních ú�astník�. Toto opot�ebení bylo 
zap�í�in�no více faktory: n�kte�í ú�astníci odmítli ú�ast hned na po�átku nebo v pr�b�hu (okolo 
11% ), jiní  nebyli propušt�ni z v�zení (19%), ostatní z v�znice putovali p�ímo do jiných 
nápravných za�ízení (10%). Takováto míra opot�ebení pravd�podobn� ovlivní platnost výsledk� 
pokusu zejména z d�vodu neporovnatelnosti ú�astník� v rámci stanovených podmínek. A také 
proto, že statistická pravidla, podle kterých se �ídí analýza dat (nap�. klasická lineární regrese  
a analýza rozptylu) mají �asto tendenci být s nimi v rozporu (Graham a Donaldson, 1993). 
 
Doba nutná k realizaci zahrnující m��ení zm�n postoj� a chování p�edstavují hlavní metodický 
problém. Je všeobecn� známo, že iniciativy v oblasti ve�ejných služeb jako nap�. zdravotní pé�e, 
vzd�lávání jsou dlouhodobé záležitosti. Nap�íklad na seminá�i Healthy Living Centre v dubnu 
1998 jeden z ú�astník� uvedl p�íklad až �trnáctileté periody, kterou místní obyvatelé pot�ebovali 
k ovládnutí svých vlastních možností na sociální rozvoj. Nesporný cíl mnoha ve�ejných iniciativ 
v t�chto oblastech je snaha zkrátit proces jejich vývoje. To p�edstavuje pro hodnotitele problém 
z pohledu postihnutí pokroku a výstup� v rámci doby životnosti evaluace. P�inejmenším to 
vyžaduje rámec životního cyklu schopný postihnout krátkodobé výstupy i dlouhodobé dopady. 
A�koliv to nevyhnuteln� zvyšuje problemati�nost stanovení vztahu mezi r�znými prvky 
v p�edpokládaném �et�zci kauzalit. 
 
Kvazi experimentální metody 
Existuje celá �ada zp�sob� popisu této problematiky v rámci “experimentálního paradigmatu” 
nap�. kvazi experimentální metody a statistické modelování. Kvazi experimentální metody 
upoušt�jí od podmínek pravd�podobnostního rozd�lení, které vyžaduje “pravý”  experimentální 
výzkum a to posunem d�razu ze vztahu „p�í�ina-d�sledek“ v do�asné priorit� na “propojení”  
mezi prom�nnými.   
 
B�žn�  používané metody zahrnují modely �asových �ad a popis nesourodých skupin. První  
z nich zahrnuje pravidelné m��ení  experimentální a kontrolní skupiny v pr�b�hu �asového úseku 
implementace intervence. Druhá metoda je stejná jako experiment p�edb�žných a záv�re�ných 
test� krom� náhodného výb�ru a rozd�lení do skupin. Porovnání pár� prvk� z experimentální  
a kontrolní skupiny na základ� charakteristik jako pohlaví a v�k umož�uje za�lenit do pokusu 
ur�itý stupe� kontroly zahrnutých prom�nných. 
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Ráme�ek 1:  P�íklady kvazi experimentálních metod pro sestavení porovnávacích skupin 
 
a) P�vodní-kone�ný návrh  
Existuje pouze jedna skupina vhodných kandidát� p�ed a po implementaci evaluovaného programu nebo dv� skupiny 
ze  stejn� vhodné populace - jedna skupina je vybraná p�ed implementací programu a druhá po implementaci. Tento 
p�ístup je využíván k posouzení pilotních program� nebo národních program�. Hlavní kritický moment spo�ívá ve 
správné interpretaci nastalých zm�n mezi 2 �asovými okamžiky: zda se vyskytly z d�vodu existence  programu nebo 
by vznikly také bez p�isp�ní programu.  Další kritický moment je spojen s nerovnováhou mezi skupinami populace. 
Výb�r dvou skupin uskute�n�ných v r�zných �asových okamžicích p�irozen� vede k r�zným vliv�m, které ovliv�ují 
kone�ný výstup (nap�. r�zné podmínky na trhu práce). Ješt� více komplikací se objevuje v p�ípad� pot�eby evaluace 
p�i simultánní existenci více program�. 
b) Narušení pr�b�hu �asových �ad 
Jedná se o zlepšenou variantu p�edcházejícího p�ístupu. Tento postup je založen na v�tším množství p�vodních  
a následných m��ení vytvá�ejících �asové �ady. P�ípadné narušení �asové �ady je následn� vnímáno jako dopad 
programu. Aplikace �asových �ad poskytuje d�kladn�jší a odoln�jší výsledky p�i zm�nách v pr�b�hu �asu. Na druhé 
stran� v p�ípad� simultánního soub�hu více program� tato metoda svoji odolnost ztrácí.   
c) M��ení odchylek p�i zv�tšování rozdíl� 
Tento postup je založen na porovnání zm�n cílové skupiny a jiné skupiny, která není p�edm�tem zájmu programu. 
D�ležitým p�edpokladem úsp�šné aplikace této metody je shodný historický vývoj p�ed implementací programu. 
Praktická aplikace je velmi obtížná vzhledem k tomu, že je nelehké nalézt vhodné skupiny pro srovnání. N�kdy se 
srovnávají výstupy místo skupin populace. 
d) Vzájemné porovnání skupin 
Jak program, tak porovnávané skupiny jsou vybrané z populace zasažené implementací programu. Nejprve jsou 
vybráni ú�astníci programu a následn� ti, kte�í se neú�astní programu. Ú�astníci a ti, jež se neú�astní, jsou porovnáni 
na základ� podobnosti tak, aby tato podobnost pramenila z hlediska výstup�. Kritickým momentem tohoto postupu je 
existence rozdíl� ve zbylých kriteriích mezi ob�ma skupinami, které mohou vést ke zkreslení odhadu. 
e) Statistické modelování existujících dat  
Pokud je k dispozici vhodná datová základna (zejména administrativní data), je možné považovat všechny, jež se 
neú�astní, za porovnávací skupinu namísto porovnání pouhých vzork� a kontrolovat rozdíly mezi t�mito skupinami za 
využití statistických metod. 
P�íklady t�chto metod jsou velmi podobné Heckemanovu selektivnímu modelu a metodám pomocných prom�nných. 
Kritickým bodem t�chto metod je požadavek na absolutn� nezkreslené odhady zp�tné vazby. 
f) Postup srovnávání oblastí 
Jedná se o nejb�žn�jší metodu využívanou pro evaluaci program�. Zkoumané oblasti jsou srovnávány s jinými 
oblastmi na základ� podobnosti. Vhodná populace je poté monitorována v pr�b�hu �asu v obou oblastech a poznatky 
o rozdílech jsou využity pro ú�ely nastavení programu. Tento postup je velmi vhodný v p�ípadech, kdy se 
p�edpokládají velké dopady zvolených program� na pracovní skupiny.  
  
Jedna ze strategií kvaziexperimentálních metod je založena na disponibilní evidenci již 
realizovaných studií pro ú�ely statistického modelování chování cílových skupin intervencí. Další 
spo�ívá v realizaci jistého prov��ení srovnávací skupiny p�ed zahájením vlastního pokusu. 
Nap�íklad p�edpokládejme zájem o zavedení programu na podporu zam�stnanosti dlouhodob�  
nezam�stnaných mladistvých. Z politických d�vod� není možné implementovat pln� náhodný 
postup intervence. Hodnotitel  požádá vládní agenturu, jež implementovala podobnou iniciativu  
v minulosti o stávající socio-demografické informace o ú�astnících tohoto programu a o t�ch, 
kte�í se programu nezú�astnili. Seznam kandidát� je prov��en z pohledu standardních socio-
demografických informací a p�ístup� k zam�stnání. Na základ� dat o minulé ú�asti spole�n�  
s daty odvozenými z dotazníkového šet�ení je vytvo�en statistický model a posléze podroben 
celkové analýze (Finney, 1971). Tento model umož�uje identifikovat klastry nebo typové 
vlastnosti a m�že posloužit jako nástroj výb�ru srovnávacích skupin. Teoreticky vzato bude 
p�edstavovat „pravdivou” reprezentaci cílové populace. 
 
Kvazi experimentální postupy jsou �asto podporovány statistickými metodami jako nap�. ryzá 
analýza, z�statková analýza a hierarchická regresní analýza. Ryzá analýza se využívá  
v p�ípadech, kdy aplikace lineární regrese je nevhodná a problematická. Stejn� jako logistická 
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regrese je schopna postihnout dichotomické prom�nné a n�kolik r�zných skupin subjekt�  
(s abnormálními rozd�lením populace) vystavených r�zným úrovním stimul�. Z�statková analýza 
statisticky rozebírá intervaly mezi dv�ma událostmi, p�i�emž druhá událost se netýká všech a kde 
jsou lidi pozorováni v r�zných �asových intervalech (Lee, 1980). Další �asto využívaná statistická 
metoda je hierarchické lineární modelování. Hierarchické lineární modely jsou užite�né, protože 
na rozdíl od klasických model� analýzy rozptylu nevyžadují, aby prvky v modelu byly vzájemn� 
ortogonální (Bryk a Raudenbush, 1992).  Osgood a Smith naproti tomu �íkají, že hierarchické 
lineární modelování je schopno vhodn� otestovat efektivnost programu na malém vzorku 
podkladových údaj�, protože tento postup neanalyzuje vzorky prvk�, ale vzorky “p�íležitostí”, jež 
byly kontinuáln� shromaž�ovány za ur�ité �asové období. 
 
 
Literatura 
 
Bryk, A. and S.W. Raudenbush. Hierarchical linear models: applications and data analysis 
methods. Newbury Park, Sage, 1992.Campbell, D.T. and J.C. Stanley, Experimental and quasi-
experimental designs for research. Chicago, Rand-McNally, 1973.  
 
Cook, T.D. and D.T. Campbell Quasi experimentation: design and analysis issues for field 
settings, Chicago, Rand-McNally, 1979 
 
 
 
Hughes, J, Philosophy Of Social Research (1990) Longmans group Ltd. 
 
Kuhn, T S (1962); the structure of scientific revolutions Universtiy of Chicago Press, Chicago 
Lee, E.T. Statistical methods for survival data analysis, Belmont, 1980. 
 
Moberg, D.P., D.L. Piper, J. Wu and R.C. Serlin  When total randomization is impossible: nested 
randomised assignment. Evaluation Review, 17:3, 271-91, 1993. 
 
Osgood, D.W. and Smith, G.L. Applying hierarchical linear modelling to extended longitudinal 
evaluations: the Boys Town Follow Up study. Evaluation Review, 19,1, 3-58, 1995. 
 
Overall J.E. and C. Klett.  Applied Multivariate Analysis, New York, McGraw-Hill, 1972 
 
Schwarz, D., R. Flamant and J. Lellouch. Clinical Trials, London, Academic Press, 1980. 
Seltzer, M.H.  Studying variation in program success: a multilevel modelling approach. Evaluation 
Review, 18, 3:342-361, 1994. 
 
Solomon, P. and J. Draine, One-year outcomes of a randomised trial of case management with 
seriously mentally ill clients leaving jail, Evaluation Review, 19,3, 256-273, 1995.Key terms 
 
 
 
Klí�ová slova 
 
Attrition (Opot�ebení) 
External validity (Externí platnost)  
History effects (Historické vlivy)  
Instrumentation effects (Nástrojové vlivy) 
Internal validity (Interní platnost) 
Positivism (Pozitivizmus) 
Randomised control trial (Náhodný kontrolní pokus) 
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Solomon Four-Group (Solomonova model �ty� skupin) 
Temporal priority (Do�asná priorita) 
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E05 - METODA DELPHI 
Sourcebook II: Metody a techniky 
  
Popis techniky 
 
Metoda Delphi je založena na strukturovaném procesu pro sb�r a syntézu znalostí od skupin 
expert� prost�ednictvím série dotazník� doprovázených kontrolovanou zp�tnou názorovou 
vazbou (Adler a Ziglio, 1996). Dotazníky jsou prezentovány ve form�  anonymních a opakujících 
se konzultací prost�ednictvím anket (poštovních nebo e-mailových). 
 
Metoda Delphi vznikla jako �ást povále�ného hnutí sm�rem k p�edvídání možných dopad� 
technologického vývoje vzhledem k ekonomické a sociální regeneraci. Studie technologických 
p�edpov�dí uvedla spole�nost Douglas Aircraft, která ustavila v roce 1946 projekt RAND pro 
studium "rozsáhlých témat mezikontinentální války” (Fowles, 1978). Jako teoretický  
a metodologický základ pro prognostiku slou�ila posloupnou sérií dokument� vytvo�ených 
projektem. Tyto dokumenty zd�taznily, že pokud zavedená d�kazní základna neexistuje, za�ne 
být tato základna tvo�ena nep�edvídanými daty a informacemi vznikajícími skrze zachycování  
a syntézu názor� oborových expert�. Metoda Delphi tudíž byla pokusem ´se�adit´ ob�as 
konfliktní pozice expert� do soudržného a spojeného pohledu. 
 
Technika je relativn� jednoduchá. Skládá se ze série dotazník� zaslaných skupinám p�edem 
vybraných expert�. Tyto dotazníky jsou sestaveny tak, aby zjistily a rozvinuly individuální 
odpov�di do specifikovaných úkol� a umožnily expert�m postupn� vyt�íbit a up�esnit jejich 
pohled podle toho, jako skupinová práce skupiny v souladu s p�i�azeným úkolem postupuje 
kup�edu. Logickým základem v pozadí metody Delphi je oslovit a p�ekonat nevýhody tradi�ních 
forem - ´konzultace v skupinách´, obzvlášt� t�ch, které vyžadují skupinovou dynamiku. 
 
Ú�el techniky 
 
Delphi je primárn� používána k usnadn�ní formování skupinového úsudku (Helmer, 1977).  
Rozvinula se jako odpov�� na problémy spojené s technikami konven�ního skupinového 
názorového posuzování jako Focus Groups, které mohou vytvá�et problémy se zkreslenými 
odpov��mi díky dominanci silných názorových v�dc� (Wissema, 1982). Metoda m�že být 
použita v budoucím plánování k vytvo�ení hypotéz o tom, jak se budou scéná�e pravd�podobn� 
vyvíjet a o jejich socio-ekonomických aspektech. Nap�íklad byla metoda široce využívána  p�i 
generování p�edpov�dí vývoje v technologiích, vzd�lávání a dalších oborech (Cornish, 1977).  
V podstat� slouží metoda v situacích jako je vyjasn�ní  vývoje situace, identifikace priorit nebo 
návrh o�ekávaných scéná��. 
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
A�koliv byl p�ístup p�vodn� vytvo�en kv�li získání posudk� v oblasti vznikajících obor�, lze jej 
využít  v evaluaci, když již existují známé expertízy ohledn� zkoumaného tématu, nap�íklad v 
p�ípadech program�, které nejsou inovativní. Použití metody je doporu�ováno, když kladené 
otázky jsou jednoduché (program s n�kolika cíly, technické povahy) a pro zám�ry týkající se 
kvantitativních o�ekávání potencionálních dopad� izolovaných intervencí (nap�. nár�st daní 
nebo cen energie). ¨Tato metoda je také doporu�ována v kontextu ex-ante evaluací, jestliže 
evaluace zahrnuje ve�ejnou intervenci technické povahy. Metoda je velmi �asto používána  
v rámci hodnocení energetické politiky, nap�íklad pro budoucí studie dopadu zm�n ve zdan�ní 
energie. V p�ípad� evaluací strukturálních fond�, byl Delphi pr�zkum doporu�en p�i získávání 
makro ekonomických o�ekávání, zejména když jsou zkoumané skute�nosti komplexní, nap�. p�i 
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kvantifikaci dopadu hlavních infrastrukturních projekt�. Technika m�že být také použita ke 
specifikaci vztah� p�í�in a potencionálních efekt� v p�ípadech inovativních intervencí. Je vhodná 
zejména, když se jedná o sb�r informací ze vzdálen�jších území, protože nevznikají žádné 
cestovní náklady expert�, ale jen komunika�ní náklady. 
 
Bylo zjišt�no, že metoda je zvlášt� užite�ná v programech spojených s problémy ve�ejné 
zdravotní pé�e (jako politiky pro snížení užívání drog a prevenci AIDS) a vzd�lávání (Adler  
a Ziglio, 1996; Cornish, 1977). Vzhledem k po�tu ú�astník� je správn� zvolený kontext 
základem pro rozhodování, zda a kdy použít metodu Delphi. Podle Adlera a Ziglia (1996), jsou 
klí�ové otázky, které pot�ebují být zodpov�zeny, tyto: 
 

� Jaký druh komunika�ního procesu skupiny je požadován, aby byl problém prozkoumán?  
� Kdo jsou odborní znalci problému a kde se nacházejí?  
� Které alternativní techniky jsou dostupné a jaké výsledky mohou být rozumn� o�ekávány 

p�i jejich použití? 
 
P�íklad analýzy scéná�e politiky p�i použití metody Delphi je uveden v ráme�ku 1. 
 
Ráme�ek 1: Politika vakcinace proti AIDS: analýza scéná�e za použití metody Delphi 
Metoda Delphi byla použita k prozkoumání a identifikaci potencionálních dopad� spojených se zavedením první 
vakcinace proti AIDS ve Švýcarsku. Ke studii anonymn� p�isp�lo t�icet ú�astník�, kte�í se zajímají o tento obor. 
Studie se zam��ila na existující scéná�, který popsal první preventivní, �áste�n� efektivní vakcinaci proti AIDS. 
Delphi konzultace byla provedena ve t�ech krocích a ú�astníci byli dotazováni na: 

� seznam cíl�, kterých má být dosaženo v prvních p�ti letech 
� hodnocení p�ístupnosti a proveditelnosti návrh� zahrnujících vývoj strategie ve�ejného zdravotnictví  

a vakcinace proti AIDS 
� odhad potencionálního použití vakcinace r�znými skupinami uživatel�. 

Konzulta�ní proces vytvo�il dva hlavní výstupy: zaprvé soubor strategií a doporu�ení pro rozvoj rámce kampan� 
ohledn� prevence v��i AIDS a za druhé institucionální rámec pro ustavení budoucí strategie vakcinace proti AIDS. 
Zdroj: Zuber, P. (1994) Introducing a first AIDS vaccination in Switzerland: A Delphi Policy Analysis. Lausanne: 
Institut de médecine sociale et préventive. 
 
Hlavní kroky 
 
P�ístup se skládá z dotazování expert� pomocí postupných dotazník� s cílem dosp�t 
k up�esn�ní a zaost�ení názor� a  vytvo�ení konsensu. Hlavní kroky tohoto procesu jsou 
(Fowles, 1978): 
 
Krok 1. Ur�ení a formulace otázek 
Zvláštní pozornost musí být v�nována výb�ru a formulaci otázek, aby výsledkem byly informace, 
které jsou  užite�né. 
 
Krok 2. Výb�r expert� 
Experti musí mít specifickou znalost problému a být p�ipraveni participovat v tomto typu procesu. 
Panel se obecn� skládá asi z padesáti lidí. 
 
Krok 3. Formulace prvního dotazníku, který je zaslán expert�m 
První dotazník musí obsahovat zmínku o povaze studie a zahrnovat dv� nebo t�i polootev�ené  
a otev�ené otázky. 
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Krok 4. Analýza odpov�dí na první dotazník 
Odpov�di jsou analyzovány tak, aby se mohly vymezit obecné p�evažující tendence  
a nejextrémn�jší odpov�di. 
 
Krok 5. Formulace druhého dotazníku, který je zaslán expert�m 
Všichni experti jsou informováni o výsledcích prvního kola a jsou požádáni o poskytnutí nových 
odpov�dí a o zd�vodn�ní, pokud se tyto odlišují od obecné  p�evažující tendence. 
 
Krok 6. Zaslání t�etího dotazníku 
Tento dotazník je ur�en pouze pro ty experty, jejichž odpov�di byly "extrémní". Jsou požádáni  
o kritiku argument� t�ch, kte�í podporují opa�ný názor. Srovnání názor� má zmír�ující vliv  
a zárove� podporuje slad�ní jednotlivých úhl� pohledu. 
 
Úplné slad�ní názor� se obvykle objevuje až po �tvrtém dotazníku. Pokud takováto situace 
nenastane, cyklus pokra�uje. 
 
Krok 7: P�ehled procesu a koncipování záv�re�né zprávy. 
Je d�ležité poznamenat, že analýza dat získaných metodou Delphi by m�la být provedena za 
použití statistickéanalýzách nástroj� (nap�. klastrová analýza základní korela�ní analýzy), 
abychom identifikovali konvergenci a nesoulad v odpov�dích.  
 
Silné stránky a omezení 
 
Výsledky Delphi pr�zkumu jsou validní pouze do té míry, do které jsou platné názory 
zainteresovaných expert� (Martino, 1978). Martino je pouze jedním z mnoha kritik� Delphi 
p�ístupu. Jeho názor, že technika p�edstavuje ´poslední možnost´ když nejsou žádné další 
techniky vhodné, �i dostupné, odráží výsledky mnoha systematických posudk� a �áste�ných 
analýz aplikování této techniky. Hlavní hlášené problémy obsahují: slabou vnit�ní konzistenci  
a spolehlivost úsudk� expert� a tudíž nízkou reprodukovatelnost p�edpoklad� založených na 
zjišt�ných výsledcích; nejednozna�nost výsledk� a reaktivitu respondent� v dotaznících 
používaných pro sb�r dat; obtížnost p�i posouzení stupn� expertízy, který ú�astnící se experti 
poskytují (Makridakis a Wheelright, 1978). 
 
Hlavním identifikovaným problémem p�i implementaci a aplikaci Delphi byla snaha expert� 
zjednodušovat konkrétní problémy a zacházet s nimi jako s izolovanými událostmi. To je zvlášt� 
patrné v p�ípad� prognóz, kde mají experti tendenci p�emýšlet v kategoriích p�ímých 
sekven�ních událostí, spíše než aplikovat holistický pohled, který zahrnuje komplexní propojení 
a asociace. Toto vedlo k vývoji technik jako je ´prognóza pomocí matice p�í�ných dopad�´, která 
srovnává ´potenciální perspektivy´ navzájem a po�ítá s vým�nou, nahrazováním nebo 
násobením efekt� spojených se scéná�i identifikovanými zainteresovanými experty (Gordon  
a Hayward, 1968; Gatewood a Gatewood, 1983; Adler a Ziglio, 1996). 
 
Na druhé stran� bylo zve�ejn�no n�kolik studijí (Ament, 1970; Wissema, 1982; Helmer, 1983), 
které metodu Delphi podporují. Tyto studie �íkají, že metoda Delphi je užite�ná k pr�zkumu  
a rozboru specifických problém� jednoduchého formátu. Mén� už se podpora objevuje pro 
použití v komplexním, multidimenzionálním modelování. V t�chto p�ípadech se navrhuje, aby 
data shromážd�ná metodou Delphi byla považována za užite�ný vstup, pokud jsou podpo�ena 
daty shromážd�nými z jiných zdroj� k vybudování komplexního scéná�e. 
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E06 - SWOT ANALÝZA (ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, P�ÍLEŽITOSTÍ  
A OHROŽENÍ) 
Sourcebook II: Metody a techniky 
 
Popis techniky   
 
SWOT analýza byla vyvinuta p�ed 50 lety jako nástroj usnad�ující firmám definovat jejich 
strategii v konkuren�ním a m�nícím se prost�edí. Název tohoto nástroje vychází ze skute�nosti, 
že posuzuje silné a slabé stránky zkoumané firmy a p�íležitosti a ohrožení trhem. Jedná se  
o klasický nástroj strategické analýzy obdobn� jako matice Bostonské konzulta�ní skupiny 
(BCG). 
 
M�sta a územn� správní celky byly mezi prvními subjekty ve�ejného sektoru využívajícími 
SWOT analýzu v 80. letech minulého století jako rámec umož�ující  zobrazení r�zných 
rozvojových scéná��. Tento nástroj je velmi �asto využíván jako sou�ást plánování a  ex ante 
evaluace regionálních rozvojových program�. 
 

Ráme�ek 1: Výchozí hodnocení Cíle 6 ve Švédsku 
 
SWOT analýza byla využita k vytvo�ení regionálního rozvojového plánu Cíle 6 ve Švédsku. Výsledky vytvo�ené 
touto metodou zd�raz�ují hlavní environmentální, strukturální a demografické charakteristiky vybraného regionu. 
Identifikace strategií a priorit i formulování ak�ního plánu bylo následn� vytvo�eno na základ� hlavních faktor� 
identifikovaných SWOT analýzou. Mezi tyto faktory zejména pat�í : 
· Silné stránky: Velké p�írodní bohatství a rezervy. 
· Slabé stránky: Izolované regiony s nízkou hustotou osídlení, náchylnost k ekonomickým výkyv�m  

a výkyv�m   ve ve�ejném rozpo�tu, strukturální slabost firem. 
· P�íležitosti: Turismus, kvalita lesních porost�, možnost ryba�ení, výskyt minerál�. 
· Ohrožení: Snižování populace, nedostatek pracovních p�íležitostí. 
Tato analýza na základ� prozkoumaní regionálních socioekonomických údaj� vedla k záv�r�m využitelným ke 
strategickému plánování. Jejich užite�nost pro nastavení rámce Regionálního rozvojového plánu tak byla potvrzena. 
Zdroj: Výchozí hodnocení regionálního rozvojového plánu pro Cíl 6 Švédsko, Nordland Výzumný  ústav, Bodo, 
�erven 95  
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Ráme�ek 2: Využití SWOT analýzy p�i programování (ex ante a st�edn�dobé)  
Pro regiony, které jsou oprávn�né k �erpání pomoci ze strukturálních fond�, je analýza klí�ových silných a slabých 
stránek region� nezbytná p�ed zahájením prací na Jednotném programovém dokumentu nebo Opera�ním programu. 
Provedení SWOT analýzy umožní orgán�m ve�ejné správy identifikovat cílové zdrojové pot�eby. Pro tento ú�el jsou 
užite�né indikátory popisující stávající situaci regionu (nebo sektoru) a jeho vývoj v �ase. Proto je pot�ebné vytvo�it 
datovou základnu z r�zných informa�ních zdroj�, od které se odvíjí provedení ex ante SWOT analýzy.  
V p�ípad� pr�b�žného hodnocení by SWOT analýza m�la být aktualizována, aby byla pro program zajišt�na 
relevantnost a zam��ení na nejpot�ebn�jší oblasti v souladu s napl�ováním cíl� regionu. Stejný typ informací musí být 
sesbírán, aby bylo možné odhadnout  p�ípadné zm�ny v regionu.  
P�íklad uskute�n�ní tohoto procesu m�že být vid�n v kontextu West Midlands programu pro Cíl 2. P�ed navrhnutím 
Jednotného programového dokumentu byla uskute�n�na SWOT analýza, která byla posléze roz�len�na na �ásti 
Strategické otázky, Podp�rná evidence a Strategické d�sledky (nebo nevyhnutelné akce nebo intervence). Jedna z 
�ástí st�edn�dobé evaluace programu se týkala aktualizace SWOT a stanovení, zda tato analýza respektive JPD je 
stále aktuální ve vztahu k regionálním pot�ebám. Analýza klí�ových trend� regionu ukázala, že nastaly ur�ité malé 
zm�ny.  
 
Ú�el techniky 
 
Cílem SWOT analýzy je zahrnout do obrazu socioekonomického programu jak vnit�ní 
charakteristiky hodnoceného území, tak ur�ující faktory prost�edí, do kterého bude program 
implementován. Nástroj je ur�en k redukci oblastí, kde panuje nejistota související 
s implementací projektu nebo opat�ení na uvažovaném území. Umož�uje definovat strategii 
relevantní ke kontextu, ve kterém se má akce odehrát. Cíle nástroje jsou: 
 

� charakterizovat dominantní a ur�ující faktory, jak uvnit�, tak vn� území, které 
pravd�podobn� ovlivní úsp�ch projektu; a 

� ur�it strategické sm�rování vycházející z propojení projektu s vn�jším prost�edím. 
 
SWOT analýza m�že být rozší�ena prost�ednictvím nástroj� podobných t�m, které známe jako 
"portfolio management", jako nap�íklad BCG matice. Tyto nástroje slouží k prošet�ení validity 
strategie, která byla navržena, nebo která je aplikována a kde je to relevantní i k doporu�ení 
zm�n. Klasifikace r�zných možností bere v úvahu jejich proveditelnost (možné p�ínosy 
vyplývající z interní charakteristiky = p�ednosti a slabiny), stejn� jako jejich potenciál (možné 
p�ínosy ve spojení s vn�jším prost�edím = p�íležitosti a hrozby). 
 
Užite�nost takových nástroj� v evalua�ním procesu se nachází v jejich schopnosti na�rtnout 
vztahy mezi hodnoceným programem a jeho bezprost�edním prost�edím. 
 
Situace vhodné pro aplikaci 
 
Strategické nástroje rozhodování jako je SWOT analýza byly vyvinuty p�ed 20 lety specialisty 
managementu privátního sektoru a nyní jsou používány u strategických reflexí ve�ejných politik. 
Protože byly p�vodn� spojeny s aktivitami souvisejícími s výrobou a výrobky, zákazníky  
a konkuren�ními výhodami, je nyní její použití rozší�eno do m�st a region�, kde politiky t�chto 
teritorií mí�í k vytvo�ení konkuren�ních výhod. Pojmy p�ednosti, slabiny, p�íležitosti a hrozby se 
mohou aplikovat na regionální politiky v rámci národní, evropské a globální sout�že. 
 
SWOT analýza pomáhá identifikovat nejvhodn�jší strategii ve vztahu k socioekonomickému 
vývoji. Použití nástroje je tudíž obzvláš� vhodné p�i plánování programu a b�hem ex ante 
evaluace, kde m�že pomoci zlepšit integraci programu v jeho kontextu. 
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SWOT analýza m�že také sloužit jako manažerský nástroj pro hodnocení strategie b�hem 
implementa�ní fáze. Pokud byla SWOT analýza použita ve fázi vytvá�ení programu je vhodné se 
k ní pravideln� vracet a obzvlášt� ve fázi st�edn�dobé revize, kde je pot�eba vzít v úvahu 
poslední dostupná data, abychom se ujistili, že strategické sm�rování z�stává relevantní. 
 
V kontextu programovacího období 2000-2006 Strukturálních fond� je požadováno použití 
SWOT analýzy na�ízeními EU a to v Opera�ních programech i p�i st�edn�dobé evaluaci.   
 
Hlavní kroky 
 
Implementace strategického p�ístupu jako je SWOT analýza zahrnuje šest krok�: 
 

Krok 1 Pr�zkum prost�edí 
programu 

Tento krok zahrnuje identifikaci hlavních trend� a problém�, které 
pravd�podobn� ovlivní budoucnost zvažovaného území. Použity by m�ly 
být socio-demografické, ekonomické, politické a fyzikální indikátory. Pro 
odhalení p�íležitostí  
a hrozeb jsou zvlášt� užite�né indikátory mapující regionální rozdílnosti a 
disparity srovnávající jednotlivé regiony. Tento krok by nem�l být 
vy�erpávající, protože cílem je získat celkový obraz pro ilustraci klí�ových 
problém�, kterým bude muset komunita �elit. 

Krok 2 P�íprava seznamu 
možných �inností 

Krok zahrnuje identifikaci možných �inností, formulovaných v obecných 
termínech ve vztahu k hlavním identifikovaným problém�m. 

Krok 3 Externí analýza p�íležitostí 
a hrozeb  
 

Tento krok se skládá z vytvo�ení záznamu parametr� prost�edí, které 
nejsou pod p�ímou kontrolou ve�ejných orgán� a které, jak se p�edpokládá, 
siln� ovlivní socioekonomický vývoj. 

Krok 4 Interní analýza p�edností a 
slabin 

Tento krok zahrnuje vypracování seznamu faktor�, které jsou alespo� 
�áste�n� pod kontrolou ve�ejných orgán� a které mohou bu� podporovat 
nebo brzdit vývoj. 

Krok 5  Klasifikace možných 
�inností 

Tento krok je zam��en hlavn� na zvýrazn�ní t�ch �inností (strategické 
sm�rování), které pravd�podobn� omezí problémy vývoje a to orientací na 
p�ednosti a omezením nebo dokonce vy�azením slabin s cílem 
maximalizovat p�íležitosti  
a minimalizovat hrozby. 

Krok 6.  Evaluace strategie Tento nepovinný krok m�že být zahrnut, pokud je to vhodné pro posouzení 
d�ležitosti již implementované strategie nebo strategie plánované. Krok 
m�že být konstruován na základ� analýzy "portfolia �inností". Jako firma se 
svými výrobky  
a trhy, obsahuje socioekonomický program sadu intervencí, z nichž n�které 
jsou postaveny na p�ednostech  
a p�íležitostech, zatímco jiné se pokoušejí kompenzovat nebo varovat p�ed 
hrozbami. Hodnotitel by m�l umístit intervence na plochu se dv�ma osami: 
(1) vnit�ní proveditelnost, silné  
a slabé stránky a (2) externí prost�edí, p�íležitosti a hrozby. Takto 
vyhotovená mapa m�že být použita p�i posuzování relevance hodnocené 
strategie. 
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Silné stránky a omezení 
 

� SWOT analýza aplikovaná na ve�ejné �innosti je orientovaná na hledání efektivních 
strategií. 

� Nástroj matice je odvozen z teorií managementu, které jsou již zastaralé, a �asto 
kritizované pro svoji jednoduchost. Tato omezení by m�la být brána v úvahu p�i 
p�enesení na ve�ejný management, aby nedošlo k omezení analýzy na zjednodušený 
rámec. 

� SWOT analýza jako nástroj evaluace slouží k vypracování jednoduché klasifikace 
�inností podle jejich d�ležitosti. Její hlavní slabina v �astém používání subjektivních 
postup� evalua�ními týmy ke klasifikaci �inností. Zahrnutí partner� do této klasifikace je 
zp�sob, jak zvýšit d�v�ryhodnost a užite�nost analýzy. 

� SWOT analýza m�že být zvlášt� užite�ná ve st�edn�dobých evaluacích, protože 
poskytuje záchytné body vzhledem k do�asným cíl�m programu (hlavn� pokud jde  
o schopnost využít p�íležitosti a vyhnout se možným hrozbám). 

� SWOT analýza vyžaduje rozvážný p�ístup ze strany r�zných zú�astn�ných subjekt�, aby 
bylo dosaženo konsensu. Proces formulování strategie je hodnotný pouze za t�chto 
podmínek. Jinak m�že mít tento model tendenci vytvá�et chybné nebo nepoužitelné 
diagnózy. 
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Klí�ové termíny 
 
Strengths (Silné stránky) 
Weaknesses (Slabé stránky) 
Opportunities (P�íležitosti) 
Threats (Hrozby) 
BCG Matrix (BCG Matice – Matice Bostonské konzulta�ní skupiny) 
Portfolio management (Portfolio management) 
Strategic analysis (Strategická analýza) 
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 I 

Použití Delphi metody p�i evaluaci akademických program� na University of  
Missouri-Kansas City v USA 

 
 
Úvod 
 
Metoda Delphi se skládá se ze série dotazník� zaslaných skupinám p�edem vybraných 
respondent�. Tyto dotazníky jsou sestaveny tak, aby zjistily a rozvinuly individuální odpov�di 
do specifikovaných úkol� a umožnily respondent�m postupn� vyt�íbit a up�esnit jejich pohled 
podle toho, jako skupinová práce skupiny v souladu s p�i�azeným úkolem postupuje kup�edu. 
Základem je tudíž spojit ob�as konfliktní pozice respondent� do soudržného a spojeného 
pohledu. 
 
Evaluace pomocí technik Delphi byla provedena a vyzkoušena v rámci hodnocení 
akademických program� na University of Missouri-Kansas City v USA. Evaluace prob�hla ve 
dvou úrovních, p�i�emž v obou byly hlavními ú�astníky studenti a vedení ze strany 
pr�skumník� bylo minimální. Cílem zmín�né evaluace bylo: 

a) provést hodnocení stávajících akademických program� university, 
b) identifikovat problémy spojené s konkrétními programy,  
c) zapojit do evaluace studenty a získat jejich názory, 
d) nau�it studenty evalua�ním technikám v praxi. 

 
B�žná praxe p�i hodnocení akademických program� má formu jednorázových krátkých 
pr�zkum� provedených na svolaných t�ídních sch�zkách nebo p�i výstupním pohovoru. Tyto 
pr�zkumy oby�ejn� m��í kriteria definována akredita�ní komisí jakou je Národní rada pro 
akreditaci u�itelského vzd�lávání NCATE (National Council for Accreditation of Teacher 
Education) a  tato kritéria jsou vnímána jako primární zdroj zohled�ující efektivnost programu 
z pohledu student�. 
 
Provedení hodnocení pomocí metody Delphi znamenalo obohacení evaluace o nová data  
a v�tší zájem student�. V prvním p�ípad� se do evaluace zapojili studenti doktorandského 
studia (již absolventi univerzity) v oblasti výzkumu a hodnocení. Druhá skupina byla 
sestavena ze student� vysokoškolského studia (ješt� nepromovaní studenti) zam��eného na 
psychologii vzd�lávání. 
 
 
Pr�b�h evaluace 
 
Samotná evaluace Delphi technikou byla realizována formou t�í sérií dotazník�. První 
dotazník obsahoval otázky ohledn� nastavení priorit zkoumaných akademických program� 
z pohledu ú�astník�. Odpov�di byly posléze zpracovány do tvrzení odrážejících individuální 
hodnocení program� a pe�liv� formulovaných tak, aby se týkaly jenom šet�ených oblastí. Ty 
byly p�edloženy ú�astník�m, kte�í je ohodnotili a p�ípadn� p�idali zd�vodn�ní a komentá�e 
(nap�. jak se nová tvrzení liší od jejich p�edchozích odpov�dí). Z výsledk� druhého dotazníku 
lekto�i sestavili pr�m�rné hodnoty, p�i�adili jim vlastní klasifikaci a ke každému napsali 
komentá�e. V této form� (pr�m�rná tvrzení, klasifikace, komentá�e) byly p�edloženy 
student�m v t�etím dotazníku, kte�í je znova p�ehodnotili a vyjád�ili se ke všem t�em složkám. 
Kone�ná data byla sumarizována a p�edložena odpov�dným osobám a institucím 
k posouzení a rozhodnutí. 
  
Studenti doktorandského studia (celkem 11 osob) odpovídali na otázky prvého dotazníku 
b�hem 20 minut, v rámci kterých m�li identifikovat priority a problémy doktorandského 
studia. Celkov� bylo vygenerováno 52 odpov�dí. Slou�ením podobných odpov�dí do 
druhého dotazníku bylo vytvo�eno 40 tvrzení, která byla p�edloženy student�m na hodnocení 
spole�n� se �ty�stup�ovou klasifikací od 1 (zcela nesouhlasím) do 4 (zcela souhlasím). Ve 
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t�etím kole respondenti odpovídali celkem na 40 otázek s klasifikací obdobnou ve druhém 
kole. Hlavní problémy, které studenti identifikovali, se týkaly omezené nabídky kurz�, 
nevhodného rozvrhu programu, limitované nabídky v lét� a nejasných informací  
o specifikách programu. 
 
Student� vysokoškolského studia ú�astnících se evaluace bylo celkem 29 a m�li hodnotit 
tzv. „u�itelský vzd�lávací program“, který se týkal kultury u�ení a studia ve škole a prost�edí 
vytvo�eného pro u�ení a studium. Z odpov�dí bylo sestaveno 48 tvrzení pro druhý dotazník  
a p�tistup�ová škála hodnocení od 1 (zcela nesouhlasím) do 5 (zcela souhlasím).  
Ve druhém kole 22 tvrzení získalo hodnocení 4 a 5 (souhlasím a zcela souhlasím), 21 z nich 
m�lo neutrální hodnocení a 2 byly v kategorii nesouhlasím a zcela nesouhlasím. Dále 
respondenti uvedli velký po�et komentá��, které sestávaly nejen ze souhlas� s hodnocením, 
ale mnohé také uvád�ly p�íklady a návrhy �ešení. 
 
Ve t�etím kole 20 tvrzení bylo ohodnoceno známkou 4 nebo 5, 24 získalo st�ed tj. 3 a 2 byly 
spjaty s nesouhlasem. Mezi hlavní problémy pat�ily nevhodný rozvrh hodin, p�íliš zhušt�ný 
obsah studia v letních kurzech, slabá nebo nejasná komunikace týkající se nap�. financování 
a  také poplatky za parkování. 
 
Výsledky byly p�edány �editeli u�itelského vzd�lávacího programu a asistentovi d�kana 
odpov�dného za studentské záležitosti. Odpov�dní zástupci o problémech se studenty dále 
komunikovali a jejich názory za�lenili do programu p�i jeho úprav�. 
 
 
Záv�r 
 
P�ed p�ímou ú�astí v evaluaci pomocí techniky Delphi studenti vnímali jen malý rozdíl mezi 
touto metodou a b�žným dotazníkem. Vyjímkou byl �as, jehož pot�eba je p�i užití Delphi 
metody v�tší. Po seznámení s Delphi identifikovali studenti její dv� d�ležité výhody. První 
spo�ívala v promyšlených a pe�livých odpov�dích na dotazovanou situaci. Tato skute�nost 
spole�n� s hloubkovým zpracováním výsledk� m�la za následek získání hodnotných 
informací a zájem ú�astník� na hodnocení. Druhá výhoda Delphi vzešla ze zjišt�ní, že došlo 
k identifikaci problém�, které by jinak byly opomenuty. Hodnocení tedy sjednotilo názory širší 
skupiny než jen tv�rc� a organizátor� dotazník�. 
 
Základním požadavkem Delphi metody je její pokra�ování ve form� konkrétních akcí. V obou 
p�ípadech aplikování technik na University of Missouri-Kansas City byl tento požadavek 
spln�n. P�i evaluaci ú�astník� student� doktorandského studia došlo k vydání brožury 
mapující studentské požadavky, evaluace vysokoškolských student� vyústila po jednání 
s �editelem programu v publikaci pravidelného m�sí�ního bulletinu, který se zam��il na 
zlepšování komunikace ve škole. Zajímavých výsledk� si všimly i další fakulty a za�aly 
metod Delphi  využívat. 
 
Pro výzkumníky byly výsledky použití Delphi metody rovn�ž výhodné. Získali pot�ebné 
informace zp�sobem, který byl mnohem efektivn�jší než nap�. hloubková studie mezi 
studenty. Zárove� pozitivní p�ístup student� vygeneroval dostatek komentá�� a názor�, které 
�ešení problému urychlily. 
 
 
Užité zkratky: 
 
NCATE = Národní rada pro akreditaci u�itelského vzd�lávání (National Council for 
Accreditation of Teacher Education) 
 
 



���������	
��
��

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

 

 III

Odkazy: 
 
Linda Garavalia and Margaret Gredler: Teaching Evaluation through Modeling - Using the 

Delphi Technique to Assess Problems in Academic Programs, American Journal of 
Evaluation, Vol. 25, No. 3, 2004 

 
Linstone, H. A., & Turoff, M. T. (1975). The Delphi method: Techniques and applications. 

London: Addison-Wesley. 
 
 
 


	E01_final_input a output analyza.pdf
	E02_final_ekonometricke modely.pdf
	E03_final_regresni analyza.pdf
	E04_final_experimentalni a kvaziexperimentalni metody.pdf
	E05_final_metoda delphi.pdf
	E06_final_SWOT analyza.pdf
	priklad_kapitola E05_final_Metoda Delphi.pdf

