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Absolventka Fakulty ekonomicko správní Univerzity Pardubice (1995, Bc.) a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze: obor veřejná a sociální politika (1998, Mgr.). Pracovala
jako asistentka politologického týmu vedeného PhDr. Lubomírem Broklem na Sociologickém
ústavu AV ČR (1996 – 1997). Absolvovala certiﬁkovaný studijní program na téma „Social Security in Europe“ v rámci programu EU Erasmus Tempus (1997). Od roku 2004 pracuje v Centru
pro sociální a ekonomické strategie FSV UK jako vědecký pracovník, kde se podílí na řešení
výzkumných úkolů v oblasti dobrého vládnutí a metodologie analýzy veřejné politiky. Další
oblastí jejího vědeckého zájmu je politická etika a problematika vůdcovství (leadership).

Absolvent Vojenské akademie (1976) v Bratislavě, kandidát ﬁlosoﬁckých věd (CSc.,
1979), masterského studia na European Business School (1995). Na téže instituci přednášel
ﬁlosoﬁi. V letech 1991-1996 pracoval na ekonomickém úseku MO ČSFR, resp. MO ČR. Docent v oboru ﬁlosoﬁe (1985) a v oboru ﬁnance (2000), doktor ﬁlosoﬁckých věd (DrSc., 1990).
Od roku 1996 působí na VŠE v Praze na katedře veřejných ﬁnancí jako profesor. Autor devíti
monograﬁí (např. Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press 2001, Veřejná
volba a řízení veřejných výdajů, Ekopress 2003, Veřejné zakázky, Ekopress 2004, Nákladově
užitkové metody ve veřejném sektoru, Ekopress 2005).

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze: obor sociologie a sociální politika (2000, Bc.) a veřejná a sociální politika (2003, Mgr.). Od roku 2000 pracuje v Centru pro
sociální a ekonomické strategie FSV UK jako správce sítě a webmaster. Od roku 2003 se podílí
na výzkumné činnosti CESES v oblasti veřejné politiky a vládnutí. Zabývá se také metodami
analýzy politiky a výzkumem elit.
V roce 2004 zahájil doktorské studium na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK.

Tato studie ve třech samostatných kapitolách přináší pohled na problematiku provádění hodnocení ve veřejné politice. Evaluaci si lze představit jako sérii na sebe navazujících kroků
při tvorbě a realizaci určité veřejné politiky nebo programu. Na začátku je nutné stanovit cíle
politiky a kritéria jejího hodnocení (kapitola 1). Následně jsou identiﬁkovány různé varianty
dosažení stanovených cílů a na základě jejich vyhodnocení je k realizaci zvolena nejlepší alternativa (kapitola 2). Objektivním a systematickým sledováním a hodnocením probíhající nebo
již ukončené veřejné politiky se poté zabývá poslední část sešitu (kapitola 3).
Všechny tři části publikace se na počátku vymezují danou fázi hodnocení, klasiﬁkují hlavní
přístupy a největší pozornost věnují vybraným konkrétním metodám používaným při evaluaci.
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Hlavním účelem této kapitoly je poskytnout čtenáři, zabývajícímu se politickou analýzou
a evaluací programů či politik, dostatečný základ pro pochopení tvorby cílů a evaluačních kritérií ve veřejné politice. Zatímco kapitola Františka Ochrany se zabývá především evaluací alternativ, tvorbou doporučení a rozhodováním ve veřejné politice (mid-term evaluací), a kapitola
Martina Nekoly evaluací výsledků implementovaných politik (ex post evaluací), tato kapitola
pohlíží na evaluaci na začátku cyklu před přijetím programu či politiky (ex ante evaluací; viz
Příloha). Tato forma evaluace pomáhá zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu.
Výsledky předběžné evaluace (ex ante) mají být zahrnuty do procesu rozhodování. Předběžná
evaluace poskytuje rozhodovatelům prvotní závěry o tom, zda například navržená strategie
a úkoly/cíle jsou relevantní, zda jsou očekávané dopady realistické. Návrhem jasných a pokud možno kvantiﬁkovaných úkolů/cílů, zároveň poskytuje nezbytné podklady pro monitoring
a pro budoucí evaluace. Předběžná evaluace pomáhá speciﬁkovat hodnotící kritéria pro výběr
alternativ a následné posuzování možných výsledků/výstupů těchto alternativ vzhledem k žádoucím cílům. Konečně tím, že umožňuje jasná vysvětlení učiněných voleb a jejich očekávaných efektů, pomáhá zajistit transparentnost procesu rozhodování.
Vzhledem k tomu, že obzvláště v oblasti veřejné politiky se do formulace cílů promítají
rozličné hodnoty zapojených aktérů, lze předpokládat nutnost řešení konﬂiktů hodnot a soupeřících cílů. Proto součástí této kapitoly je také stručný popis druhů hodnot a základních hodnotových systémů.

Pro odborníka provádějícího politickou analýzu nebo poradenství je důležité vědět, jaké cíle
má analyzovat, event. jaké cíle má stanovit. Současné posouzení hodnot jednotlivých cílů, které
se do nich promítají (například ze strany jejich navrhovatelů), je důležité pro jejich vysvětlení,
případně ospravedlnění. Potom vytvoření správných evaluačních kritérií pomáhá analytikům
řešit případné etické a morální problémy, které v souvislosti s posouzením hodnot cílů před
nimi vyvstávají.
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Patton a Sawicky (1993: 187) vymezují čtyři hlavní pojmy související s tvorbou cílů následujícím způsobem:
- cíle (goals) – jsou formálně a široce formulovaná prohlášení o tom, co bychom si přáli
dosáhnout z dlouhodobého hlediska.
- podcíle/subcíle (objectives) – jsou již úžeji zaměřená a konkrétně formulovaná prohlášení o žádoucích konečných stavech, obvykle včetně uvedení časové dimenze
a speciﬁkované klientské populace.
- kritéria (criteria) – jsou měřítka k hodnocení cílů. Jsou to speciﬁcká prohlášení o dimenzích podcílů, která budou užívána k evaluaci alternativních politik nebo programů.
Mezi důležité dimenze podcílů patří např. náklady, přínosy, efektivita, riziko, politická
životnost, administrativní průchodnost, legálnost, nejistota, rovnost, načasování.
- opatření (measures) – jsou konkrétní (i kvantitativní) operační deﬁnice kritéria. Každé kritérium by mělo být spojeno s množstvím opatření. Opatření mohou být použita
pro ten samý problém v různém čase či místě, abychom posoudili, jak blízko mají
alternativy k naplnění stanovených kritérií.
BOX 1 - Příklad: Problém – znečištění vody ve Vltavě
Cíl – vyčistit řeku tak, aby byla bezpečná a voda z ní použitelná
Podcíl – vyčistit část řeky např. od Bráníka do Tróje tak, aby zde bylo možno rybařit, resp.
nasadit vhodné ryby a ty aby přežily ve zdraví
Kritérium – např. účinnost – umožní daný program skutečně rybám ve zdraví přežít v tomto
prostředí? Jaká bude změna v kvalitě vody, v množství protékající vody, jaké bude jiné využití vody?
Opatření – ve vztahu ke kritériu účinnosti může být konkrétním opatřením např. množství
kyslíku v konkrétním úseku řeky (např. 5 mg/litr vody může být minimum pro přežití určitého
druhu ryb).

Cíle jsou předjímané (očekávané) stavy, v nichž je vyjádřen budoucí efekt veřejné politiky.
Ve správně stanovených cílech jsou formulovány nejen budoucí očekávané efekty, ale i kritéria
hodnocení. Proto je zapotřebí, aby cíle byly formulovány přesně. Podle Františka Ochrany patří
k základním praktickým problémům při deﬁnování cílů problém jejich budoucí vyhodnotitelnosti. Nedodržení tohoto požadavku je častou praktickou chybou, kterou podle něj lze odstranit
tzv. dekomponováním (rozložením) cíle na takové atributy (charakteristiky, podcíle), které lze
snadněji vyhodnocovat. Následující praktický příklad ukazuje, jak je možné cíl dekomponovat
do úrovně podcílů.
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Tabulka č. 1: Příklad dekomponování cíle
Cíl nulté úrovně

Zavést funkční informační systém

Dekomponovaný cíl
1. Na každém pracovišti ministerstva je
na konci roku 2005 zaveden konečný
informační terminál s těmito
parametry: a,b,c..n.
2. Na základě absolvování
přeškolovacího kursu K 1 konaném
v termínu do 30.10. 2005, každý
odborný pracovník ministerstva
disponuje dovednostmi k praktickému
ovládání systému.

Autor: F. Ochrana (2004: 21-22)

Jak je zřejmé, cíl nulté úrovně je příliš obecný. Kdybychom ho měli hodnotit, naráželi bychom na obtíže, neboť není zřejmé, jaké má mít informační systém parametry, jak bude připraven personál pro jeho využívání.
Cíle mohou být, z hlediska formy, dvojího druhu (Ochrana 2004: 21-22). První formou jsou
tzv. cíle funkční. Ty vypovídají o činnosti. Také uvedený cíl nulté úrovně je cílem funkčním.
Funkční cíle nejsou (obvykle) ideální pro deﬁnování očekávaných stavů (užitků) plynoucích
z projektů. Je vhodnější takovéto cíle převádět na cíle objektové. Ty lépe vypovídají o konečném stavu systému. Tak např. v našem případě jsme se současně pokusili dekomponované cíle
deﬁnovat jako objektové. Ty jsou již snadněji měřitelné a tím i vyhodnotitelné. Zároveň jsou
uvedené dekomponované cíle deﬁnovány jako konečné stavy (viz termín je zaveden, disponuje
dovednostmi), které vyjadřují očekávané konečné („cílové“) stavy. Následně stanovujeme strategii k dosažení cílů a podmínky jejich realizace.
Z hlediska obsahu mohou být cíle také dvojího druhu: a to cíle substantivní a instrumentální.
Substantivní cíle jsou cíli tzv. „samy o sobě“, jako např. rovnost, spravedlnost, svoboda volby,
efektivnost. Souvisí s tím, v jakém hodnotovém systému se navrhovatel pohybuje. Podle toho
přikládá větší nebo menší váhu těmto cílům. Zde hrozí v rámci politických debat největší konﬂikty. Analytik může sehrát roli „učitele“ svých klientů a může je vést k přehodnocení jejich
cílů ve světle předložených faktů a argumentů. Instrumentální cíle jsou tzv. „pomocné“ cíle
pomáhající k dosažení cílů substantivních – např. technická proveditelnost, politická průchodnost. Jak uvidíme dále, tyto cíle mohou být zároveň kritérii, která pomáhají ohodnotit stanovené
cíle.

Kritéria jsou hodnotící/evaluativní standardy, které se používají k posouzení toho, jak dobré jsou výsledky zamýšlené politiky vzhledem ke každé z možných alternativ. Kritéria podle
Pattona a Sawického (Patton, Sawicky 1993: 186) jsou tím, co používáme jako průvodce pro
rozhodování. Kritéria mohou být „opatření, pravidla a standardy… všechny tyto atributy, podcíle či cíle, které byly posouzeny jako relevantní v dané rozhodovací situaci konkrétním rozhodovatelem“ (Zeleny 1982: 17).
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Kritéria pomáhají posoudit, jak daleko ještě jsme od dosažení žádoucího cíle. Proto by měla
být „jasná, tak aby byla použitelná v kvantitativní analýze; konzistentní, tak aby mohla usmířit
navzájem různé hodnoty; a všeobecná, tak aby umožnila porovnat širokou škálu politických
alternativ.“ (MacRae, Wilde 1979 :46)
Volba kritérií je v kompetenci rozhodovacího subjektu veřejné politiky. Cíl (cíle) můžeme
hodnotit buď podle jednoho kritéria (při jednokriteriálním rozhodování) nebo podle více kritérií (při vícekriteriálním rozhodování). Jestliže se kritéria liší svým významem, pak je vhodné
stanovit jejich váhy (více viz kapitola Františka Ochrany).
František Ochrana (2004: 16-17) nabízí následující metodický postup pro odvozování evaluačních kritérií:
Definování
očekávání

Dekomponování obecného cíle na cíle dílčí (verifikovatelné)!

C1

C2

?
P1

Cn

?
P2

?
Pn

Definování potřebných kritérií (parametrů) potřebných na splnění cílů

Rozhodnutí o způsobu uspokojení očekávání (naplnění obecného cíle)

Evaluační kritéria se nepoužívají na posouzení alternativ, nebo alespoň ne přímo. Podle Bardacha jsou evaluační kritéria spíše aplikována na projektované výstupy/výsledky. Zde je důležité
nenechat se zmást například prohlášením, že „alternativa A se zdá být nejlepší, proto ji budeme
realizovat“. Správná úplná formulace by měla znít „alternativa A velmi pravděpodobně povede
k výsledku Va, který posuzujeme jako nejlepší z možných výsledků; proto hodnotíme alternativu A jako nejlepší.“ To umožňuje mít stále na paměti, čeho chceme dosáhnout (Oa), i když
zamítneme alternativu A – můžeme najít lepší alternativu k dosažení Oa (Bardach 2000: 20).
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Podle Bardacha je tím nejdůležitějším evaluačním kritériem skutečnost, že zamýšlený výsledek vyřeší politický problém přijatelným způsobem. To je ale pouze začátek. Každá aktivita
ovlivní svět mnoha způsoby, zamýšlenými i nezamýšlenými. Každý z těchto způsobů/efektů či
zamýšlených výsledků vyžaduje posouzení, zda a proč je považován za žádoucí. Vybraná sada
evaluačních kritérií by takováto posouzení měla v sobě obsahovat.
Jak vlastně analytik objeví kritéria? Jak ví, že toto kritérium je relevantní? Samozřejmě
neexistuje vzorec, který by mohl být vždy stejně aplikován. Deﬁnování kritérií se učí tím, že
se dělá (learning by doing), také tím, že spolupracujeme s klienty, a v neposlední řadě kvalitní
politickou analýzou. Zkušenost je velmi důležitá. Přesto existuje několik typů kritérií, která lze
aplikovat ve všech politických analýzách.
Tím základním, nejjednodušším a čistě formálním kritériem je tzv. primární kritérium.
Podle tohoto kritéria má být hlavní cíl maximalizován nebo minimalizován. Například řešení
problému bezdomovectví může mít jako své primární kritérium snížení počtu bezdomovců ve
městě.
Pro každý problém v politice by si však měl analytik identiﬁkovat relevantní kritéria ve
čtyřech hlavních kategoriích, které uvádí Bardach (Bardach 1972: 216):
- technická proveditelnost (příklady konkrétních kritérií: účinnost, relevance);
- ekonomické a ﬁnanční možnosti (např. efektivita, náklady a přínosy, náklady ušlé příležitosti, návratnost investic);
- politická životnost (např. užitečnost, přijatelnost alternativ pro jednotlivé aktéry, vhodnost z hlediska jejich hodnot, přesvědčení a motivace, z hlediska jejich potřeb, soulad
se zákony, spravedlnost, rovnost v rozdělení nákladů a přínosů);
- administrativní operabilita (udržitelnost, autorita k implementaci politiky, institucionální propojenost v rámci hierarchie úřadu, schopnosti zaměstnanců, ﬁnanční kapacita, organizační podpora – např. vhodné vybavení, podpůrné služby).
Nyní se pokusíme více osvětlit některá kritéria z výše uvedených Bardachových kategorií,
aby bylo zřejmé, za jakých okolností je vhodné dané kritérium použít. V následující tabulce je
obsažen přehled některých nejdůležitějších evaluačních kritérií:
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Typ kritéria
Účinnost

Efektivita

Relevance

Popis
Vyjadřuje, zda bylo dosaženo cílů
formulovaných v programu, jakých bylo
dosaženo úspěchů a jaké nastaly problémy,
jak vhodně bylo vybráno jejich řešení a jaký
je vliv vnějších faktorů.

Otázky
Bylo hodnoceného výsledku
dosaženo? V jaké míře bylo
dosaženo cílů? Měly použité
nástroje a intervence
očekávané výsledky? Přineslo
by použití jiných nástrojů lepší
výsledky?
Kolik úsilí bylo třeba na
Je posuzována na základě srovnání
výsledků nebo spíše dopadů a použitých
dosažení hodnoceného
výsledku? Jsou efekty úměrné
zdrojů.
vstupům? (Ve stejném smyslu
jsou používány pojmy
hospodárnost a minimalizace
nákladů). Bylo cílů dosaženo
za nejnižší cenu? Je možné za
stejnou cenu dosáhnout lepších
výsledků?
Do jaké míry jsou programové
Odkazuje na přiměřenost cílů programu
s ohledem na problémy, kterým je program cíle vzhledem k potřebám
oprávněné? Je stále doložitelný
určen. U ex ante evaluací je otázka
relevance nejdůležitější, neboť tyto evaluace jejich smysl? Odpovídají
se zaměřují na výběr nejlepší strategie nebo místním, národním a evropna odůvodnění již navržené.
ským prioritám?

Užitečnost

Hodnotí dopady programu ve vztahu
Jsou očekávané i neočekávané
k širším společenským a ekonomickým
výsledky z pohledu přímých
potřebám. Užitečnost je velmi specifické
a nepřímých beneficientů
evaluační kritérium, neboť nemá přímý
celkově uspokojivé?
vztah k oficiálním cílům programu.
Formulovat otázku užitečnosti může být
rozumné, jsou-li cíle programu špatně
definovány, nebo se vyskytne mnoho
neočekávaných dopadů.
Jsou náklady a přínosy
Spravedlnost/ Hodnotí, kdo má z daného programu
Rovnost
prospěch a kdo tento prospěch platí.
rozloženy mezi různé skupiny
(viz Box č. 2)
stejně?
Udržitelnost Odkazuje k rozsahu, v jakém jsou výsledky Jsou výsledky a dopady včetně
a výstupy intervence trvalé. Evaluace často institucionálních změn trvalé?
zohledňují udržitelnost institucionálních
Budou dopady nadále trvat,
pokud nebudou financovány
změn a udržitelnost socioekonomických
z veřejných zdrojů?
dopadů.
Zdroj: Dunn, W. N. (2004: 358), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2005: 20 - 21), upravila
H. Hloušková

Bardach dále uvádí taková evaluační kritéria, jako např.: volný trh, ekonomická svoboda,
kapitalismus, svoboda od státní kontroly, rovnost příležitostí, rovnost ve výsledku, svoboda
projevu, soukromí, bezpečnost, pořádek, absence strachu, tradiční struktura rodiny.
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BOX č. 2 – Použití kritéria spravedlnosti ve vzdělávací politice
Dosažení spravedlnosti (equity1) je jedním ze základních ideálů i kritérií vzdělávací politiky.
Spravedlnost se týká rozdělení vzdělávacích nabídek mezi jednotlivce a skupiny. Kritérium
spravedlnosti hodnotí, kdo má z daného vzdělávacího systému (programu) prospěch a kdo
tento prospěch platí. Problém je, jak spravedlnost přesněji vymezit, aby se mohla stát v praxi
uplatnitelným kritériem. Vzhledem k tomu, že lidé mají odlišné schopnosti, zájmy a motivaci
ke vzdělání, nelze reálně očekávat ani požadovat úplnou rovnost výsledků ve vzdělávání
(equality of outcomes). Nemohou-li určité výše vzdělání dosáhnout všichni, pak imperativ
rovnosti v přístupu ke vzdělání znamená, že šance na studium mají být stejné pro všechny se
stejnými schopnostmi a motivací studovat bez ohledu na jejich sociální původ. Toto pojetí
spravedlnosti ve vzdělávání je označováno jako rovnost příležitostí (equality of opportunity)2. Rovnost příležitostí v první řadě znamená odstraňování zjevných forem institucionální selekce a diskriminace ve vzdělávací soustavě (např. příliš časné dělení žáků do odlišných vzdělávacích proudů). Nicméně diskriminace a selekce ve vzdělávací soustavě mohou
fungovat skrytějšími mechanismy a může reprodukovat různá znevýhodnění, která si děti či
studenti přinesli z rodiny (např. nezájem o vyšší vzdělání, postoje k autoritám, sebepojetí
atd.). Jinak řečeno, lidé vstupující do vzdělávací soustavy nezačínají ze stejné startovní čáry.
V praxi je uplatnění kritéria spravedlnosti vždy velmi komplikované. Různá pojetí pojmu
spravedlnosti mohou být zcela protichůdná. Jestliže někteří argumentují, že je spravedlivé,
aby se žáci s nějakým typem handicapu vzdělávali spolu s ostatními, jiní argumentují, že talentovaným je třeba umožnit plné uplatnění jejich potenciálu, a to není možné, pokud budou
ve svém vzdělávání „brzděni ostatními“. Hledání veřejného zájmu je zde velmi obtížné, ale to
jistě nemůže být důvodem k tomu, abychom kritérium spravedlnosti zcela opomenuli 3.
Zdroj Veselý, A. (2005: 290)4

Potřeba objasnění hodnot při tvorbě politických doporučení je podle Dunna (2004: 248 – 251)
nejvíce evidentní tehdy, když musíme rozhodnout mezi soupeřícími kritérii pro doporučení
(účinnost, hospodárnost, adekvátnost, odpovědnost, rovnost, vhodnost) a mezi různými formami racionality (technická, ekonomická, legální, společenská), z nichž tato kritéria vycházejí.
Objasnění hodnot pomáhá odpovědět na takové otázky, jako např.:
Jaká hodnotová východiska ovlivňují volbu politických cílů? Jsou to hodnotová východiska
politických analytiků, tvůrců politiky, společenských skupin nebo společnosti jako celku? Jaké
okolnosti objasňují skutečnost, že některé skupiny tato hodnotová východiska a cíle schvalují,
zatímco jiné ne? Jak je zdůvodněno přijetí určitých hodnotových východisek a cílů?

1

Někdy se překládá též jako sociální spravedlnost.
Někdy se překládá též jako rovnost šancí.
3
O třech různých přístupech ke spravedlnosti ve vzdělávání označených jako dostupnost, integrace, rozmanitost
viz Veselý 2002.
4
O konkrétním použití dalších kritérií ve vzdělávací a zdravotní politice blíže viz učebnice Veřejná politika, Potůček, M. a kol., 2005, strany 287 – 291, 329 – 330.
2
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Objasnění hodnot má několik hlavních kroků:
1. identiﬁkace všech relevantních cílů dané politiky nebo programu. Cíle mohou být jednoduše znázorněny stromem cílů.
2. Identiﬁkace všech zúčastněných, kteří ovlivňují nebo jsou ovlivněni dosažením či nedosažením cílů. Politický analytik by se měl také zahrnout mezi zúčastněné.
3. Vytvoření seznamu hodnotových východisek, která určují vztah zúčastněných k cílům.
4. Klasiﬁkace hodnotových východisek:
a) vyjádření hodnot (osobní vkus, přání),
b) hodnotová prohlášení (přesvědčení dané skupiny),
c) hodnotové soudy (univerzální dobro nebo zlo činů nebo podmínek vyjádřených v cílech).
5. Klasiﬁkace hodnotových východisek na ta, která poskytují základ pro objasnění cílů a ta,
která poskytují podklad pro ospravedlnění cílů.
Objasnění hodnot nás posouvá o krok dál, než je pouhé vysvětlení okolností objasňujících
cíle. Etické a morální rozpory nemohou být vyřešeny bez prozkoumání základů pro ospravedlnění cílů.

Čím vyšší je úroveň (váha, společenská důležitost) problému, tím větší roli hrají hodnoty aktérů, kterých se to týká. Problém identiﬁkace a deﬁnice zdrojů hodnot se může zdát „pouhým“
intelektuálním úkolem. To však platí do chvíle, kdy si různé zdroje hodnot začnou v praxi konkurovat a je třeba mít praktický nástroj pro konečné rozhodnutí o prioritách – ať jde o praxi politické analýzy, veřejné správy, veřejné politiky nebo o praxi „všedního dne“. Například v praxi
politické analýzy si mohou konkurovat profesionální nestranný přístup se závazkem vůči klientovi nebo s osobním přesvědčením. Ve veřejné správě poslání úřadu, závazek vůči klientovi,
profesionální či osobní hodnoty. Ve veřejné politice si pak mohou konkurovat volební mandáty,
poslání politické strany (volební program), závazek vůči sponzorům či osobní přesvědčení.
Hodnotové systémy je proto třeba vnímat komplexně a poskytnout také dostatečně obsáhlou
personální přípravu. Dobrým nástrojem s určitým výchovným a motivačním aspektem mohou
být také profesionální etické kodexy. Musí však: „1) být realistické a koherentní, 2) povzbuzované tréninkem, výchovou a organizační kulturou, 3) monitorovány a podporovány systémem
sankcí a odměn“. (Wart 1998: 8)
Montgomery van Wart uvádí ve své práci Changing Public Sector Values komplex pěti zdrojů hodnot, který používá pro oblast veřejné správy. Velmi dobře poslouží pro celou oblast veřejné politiky včetně politické analýzy.
3.2.1. Individuální hodnoty
Osobní integrita je základní individuální hodnotou. Integrita byla deﬁnována jako „stav úplnosti; celistvost“. Lidé s osobní integritou zachovávají v harmonii svá přesvědčení a skutky,
dělají, co říkají. U veřejných činitelů (stejně jako u politických analytiků) se pak očekává občanská integrita, která znamená dodržování ústavy a zákonů a respekt politickému a právnímu
systému země. Občanská integrita pak obecně zahrnuje takové kulturní hodnoty, jako:

13

- poctivost,
- konzistentnost (jednání v souladu se svým přesvědčením),
- koherence (spojení principů s praxí),
- reciprocita (jednání s druhými tak, jak chci, aby oni jednali se mnou).
Veřejní činitelé pak navíc mají demonstrovat ty nejvyšší standardy, aby podpořili důvěru
veřejnosti a byli zároveň dobrým vzorem.
3.2.2. Profesionální hodnoty
Podle Durkheima (1933) patří profesní skupiny mezi důležité integrující prvky v moderní
společnosti, neboť propojují jednotlivce a společnost. I Talcott Parsons (1939: 457 – 467) zdůrazňoval význam velkého množství profesí ve Spojených Státech a v Kanadě ve 20. století.
Ernest Greenwood (1957: 44 – 55) popsal pět atributů (hodnot) ideální profese:
1. systematické teoretické zázemí, znalosti a vysoký stupeň koncepčního myšlení;
2. profesionální kultura (normy, symboly, světový názor);
3. kontrola komunitou (např. profesní komory);
4. regulativní etický kodex;
5. přesvědčivá profesionální autorita.
Darrell Pugh (1991: 9) navrhuje šest profesních charakteristik, resp. hodnot:
- sebeuvědomění, resp. určitý stav mysli,
- teorie a znalosti,
- společenský ideál,
- formální organizace, která podporuje své zájmy,
- národní cena, která odměňuje kvalitní vedoucí osobnosti,
- etické standardy.
Někteří odborníci vidí v profesionalismu nejlepší nástroj vštípení vhodných etických standardů (Wart 1998: 74).
3.2.3. Organizační hodnoty
Primárním úkolem je dynamická a zdravá organizace, která má dobrou pověst mezi svými
(i potenciálními) klienty. Mnoho organizačních hodnot je součástí organizační struktury. Na
makroúrovni mají organizace hodnoty týkající se toho, jak by se měla chovat vůči svému okolí.
Na mikroúrovni se pak hodnoty vztahují k vnitřnímu uspořádání organizace, jako např. produktivita (efektivita a výkonnost) a odbornost. „Organizace a jejich členové nesmí být morálními
pouze tehdy, když to vede k výkonnosti. Musí být výkonní pouze tehdy, když je to morální.“
(Denhardt 1992: 105)
Odbornost nesmí vést k postoji „my to víme nejlépe“. Např. role expertů v novodobém Total
Quality Management (TQM) se posouvá více do roviny „služebníků“, kteří se snaží o získání
maxima informací o skutečných potřebách klientů.
Mezi další soubor důležitých organizačních hodnot patří styl vedení a s ním související organizační kultura. Charakter a jednání vedoucích se promítá do postojů a chování jejich podřízených.
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3.2.4. Zákonné hodnoty
Zákonné hodnoty souvisejí s právním systémem země, jeho respektováním a dodržováním.
Zákony jsou (měly by být) vyjádřením společně sdílených hodnot. Přestože zákonné hodnoty
patří mezi klíčové zdroje hodnot, mnozí odborníci varují před legalismem jakožto neodůvodnitelném a přehnaném důrazu na zákon. Přehnaný legalismus může vést ke snížení produktivity
a inovativnosti.
Dobel ve své kritice legalismu popisuje pět omezení legálně-institucionálního modelu:
1. podporuje bojácné, reaktivní a pravidly sevřenými pracovníky,
2. podkopává iniciativu a odlišnost v názorech,
3. podporuje přehnané zúžení zájmu,
4. ignoruje nutnou diskrétnost, kterou musí pracovníci prokazovat,
5. přehnaně zastupuje zájmy bohatých a dobře organizovaných skupin. (Wart 1998: 19)
3.2.5. Hodnoty veřejného zájmu
Veřejný zájem podle některých analytiků odráží dlouhodobé hodnoty společnosti. Mezi takové hodnoty může patřit v širším pojetí např. demokracie, individuální sledování štěstí či kapitalismus.
Další možná deﬁnice veřejného zájmu se zaměřuje na jednotlivé občany a vychází z tradice
individualismu.
Třetí deﬁnice popisuje veřejný zájem jako právo veřejnosti podílet se na vládě, a to nejen
pouze účastí ve volbách, ale i během volebního období. Podle Rohra ten, kdo deﬁnuje veřejný
zájem také zcela jistě vládne.
Na praktické úrovni bývá veřejný zájem interpretován jako podpora spravedlnosti vůči občanům nebo skupinám občanů. Jeden koncept pak deﬁnuje veřejný zájem ve smyslu společenské
rovnosti a spravedlnosti, který se ve svém externím pojetí zaměřuje na ty, kteří měli méně štěstí,
jsou bezmocní a zaslouží si soucit. V interním pojetí se zaměřuje na členy určité organizace
nebo na ty, kteří mají právo jejími členy být.
Dalším konceptem je koncept nestrannosti (nebo také neutrality), která má být protipólem
sledování pouze vlastního zájmu.

Druhy hodnot popsané v předchozí kapitole mohou být různými veřejně politickými aktéry
nahlíženy z pohledu různých hodnotových systémů v souvislosti s tím, jaký hodnotový systém
je danému aktérovi nejbližší. Každý hodnotový systém speciﬁckým způsobem ovlivňuje formulování veřejně politických cílů i řešení problémů a konﬂiktů hodnot. Pro pochopení východisek
těchto systémů v následující části stručně přiblížíme pět základních typů hodnotových systémů,
při jejichž výběru a popisu bylo čerpáno z prací Ellise (1998) a Raeho s Wongem (1996).
3.3.1. Etický egoismus
Etický egoismus je teorií, která za morální měřítko skutků považuje vlastní zájem individua
(self-interest). Vlastní zájem je pak měřítkem, podle kterého se dělají morální rozhodnutí. Podle
etického egoismu je naší jedinou morální povinností uspokojit vlastní zájem.
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Podle Thomase Hobbese, který je zakladatelem systému etického egoismu (viz jeho dílo Leviathan), se lidé dobrovolně vzdávají části své svobody, tak aby z dlouhodobého hlediska měli
zabezpečenu ochranu pro dosahování svých zájmů. Hobbes sám si uvědomoval, že k tomu, aby
etický egoismus v praxi fungoval, je nutná vláda absolutního monarchy. Jinak totiž hrozí, že
se sledování vlastního zájmu zvrhne v anarchii. Systém totiž nemá nástroje na to, aby vyřešil
konﬂikty zájmů/cílů mezi jednotlivci a skupinami. Zároveň však neexistuje garance, že monarcha též nebude sledovat pouze vlastní zájem. Aby systém fungoval, jsou nutné zdroje zvnějšku,
neboť pouhá víra v nějakou „neviditelnou ruku“ zajišťující fungování systému je iracionální.
Adam Smith ve svém díle Bohatství národů (The Wealth of Nations) však vypracoval etický
egoismus v kapitalistickém ekonomickém systému do určitého stupně ospravedlnitelnosti. Vysvětlil, že „neviditelná ruka“ koordinuje vlastní zájmy každé osoby k obecnému dobru. Smith
však předpokládal „osvícený“ vlastní zájem regulovaný křesťanskou morálkou.
3.3.2. Utilitarismus
Utilitarismus je teorií založenou na teleologickém systému, ve kterém je morální stránka
činů určována podle dosažených výsledků. Utilitarismus je proto také nazýván teleologickou
etikou. Nejobecnější formou utilitarismu je myšlenka, že čin produkující největší dobro pro
největší počet lidí, je morální. Tento způsob morálního odůvodnění se také nazývá konsekvencionalismus – kvůli velkému důrazu na důsledky činů.
Utilitarismus vychází z ﬁlozoﬁí Jeremy Benthama a Johna Stuarta Milla. Benthamův hedonistický utilitarismus vycházel z přesvědčení, že nejmorálnější jsou ty skutky, které přinášejí
maximální užitek a minimální bolest či utrpení. Mill pak tento názor redeﬁnoval a posunul
více od hedonismu k obecnějšímu konceptu maximálního obecného blaha, nebo také největšího
dobra pro co nejvíce lidí.
Existují dvě školy utilitarismu: 1) utilitarismus činů, 2) utilitarismus pravidel. Utilitarismus
činů používá pro určení morálnosti důsledky činů. Každé morální rozhodnutí se vykonává odděleně a poměřují se důsledky každého rozhodnutí zvlášť. Utilitarismus pravidel formuloval
určitá morální pravidla jako vodítko pro rozhodování. Tato pravidla vznikají na základě zhodnocení konzistentního souboru důsledků určitých činů, resp. tendence určitých činů vyvolávat
určité předpověditelné důsledky. Např. pravidla proti korupci vznikají na základě zhodnocení,
ze kterého vyplývá škodlivost korupce pro společnost, kde klesá důvěra v instituce, důvěra
v ekonomický systém, mezilidská důvěra atd.
Utilitaristické modely morálního zdůvodňování jsou dnes v praxi široce využívány, a to jak
ve Spojených státech tak v Evropě. Problém použití utilitarismu v morálním hodnocení spočívá v tom, že důsledky činů nejsou hodnotově neutrální. Pro někoho mohou být přínosem, pro
jiného ztrátou. Pak je třeba se vztahovat k nějakým vyšším principům odhalujícím podstatu
přínosu, resp. ztráty.
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3.3.3. Hodnotové systémy založené na konceptech spravedlnosti
Hodnotové systémy založené na konceptech spravedlnosti rozdělujeme do dvou základních
kategorií:
a) distributivní spravedlnost - odkazuje na rovné rozdělení příležitostí a nebo prospěchu.
Jedním z hlavních představitelů tohoto směru je John Rawls se svou „Teorií spravedlnosti“. Mezi další autory, kteří jsou zařazováni do kategorie distributivní spravedlnosti,
ačkoli se nezabývají distribucí zdrojů, zboží nebo štěstí, jsou např. Alan Gewirth (distribuce práv), Rober Nozick (distribuce svobody) i Immanuel Kant (distribuce materiálních
a jiných podmínek nutných k zajištění morální autonomie).
b) retributivní spravedlnost - poukazuje na to, že by měla existovat vyváženost mezi odměnami a tresty na jedné straně, a morální hodnotou jejich činů či osobními dispozicemi na
straně druhé. Podle mnoha autorů retributivní spravedlnosti mají lidé morální právo držet majetek, který získali, pokud nebyl získán nespravedlivě. Např. George Sher (1987)
předpokládá, že by lidé neměli být znerovnoprávňováni v odměnách za jejich poctivou
práci, z čehož vyplývá, že by měli být odměnováni nebo trestáni podle jejich činů. Tento
základní retributivní předpoklad byl dále rozpracován Wallacem Matsonem (1997), Jamesem Sterbou (1980) a Herbertem Morrisem (1976).
3.3.4. Deontologické systémy
Deontologické morální systémy jsou založeny na principech. Deontologické závazky jsou
morální povinností prostě proto, že jsou správné. Důsledky činů nemají v tomto případě význam, protože se vychází z principů, ne z následků. Existuje několik typů deontologických
systémů, a to jak nábožensky založených, tak orientovaných sekulárně. Většina náboženských
tradic - jako judaismus, křesťanství nebo islám - jsou ve svém etickém přístupu silně deontologické a jejich principy vycházejí ze slov nebo myšlenek svaté knihy. Také se obvykle tato
etická teorie nazývá teorií božích přikázání, kdy zaznamenaná boží přikázání jsou inspirována
nějakým primárním zdrojem morálního vedení.
Druhou formou deontologické morálky je teorie vypracovaná katolickou církví, která používá přirozené právo. Tyto principy jsou odvozené z přírody, na základě empirického pozorování
a jsou obvykle všeobecné a univerzální.
Třetí forma je postavena na samotném účelu. Hlavním představitelem morální ﬁlozoﬁe tohoto typu je Immanuel Kant se svým kategorickým imperativem a systémem morálních absolutních norem založených na účelu o sobě.
Principy určující morálku mohou pocházet z různých zdrojů. Ve veřejné politice je takovým
zdrojem základních principů například Ústava. Problém může nastat v případě konﬂiktu různých příkazů, resp. principů (např. lhát, aby byl zachráněn lidský život). Potom je třeba rozlišit
vyšší a nižší příkazy v rámci určité morální hierarchie. Zároveň je možné brát do úvahy důsledky daného rozhodnutí.
Teorie ctnosti
Přístupy k etice ctností se dnes ve veřejných debatách nad morálními tématy příliš nepoužívají. Nicméně etika charakteru se začíná opět objevovat a nabývat na významu. Příkladem
mohou být bestsellery Stephena Coveyho Sedm návyků vůdčích osobností či Bez zásad nemů17

žete vést nebo Kniha ctností od Williama J. Bennetta. Podle teorie ctnosti je morálka víc než
jen dělat správné věci. Základem je charakter osobnosti, která dělá rozhodnutí. Tradice této
teorie je založena již u Platóna a Aristotela, zahrnuje též evangelia, stoiky a epikurejce i Tomáše
Akvinského.
Podle některých teoretiků ctnosti může tato teorie obstát jako samostatný etický systém.
Někteří pak tvrdí, že ctnosti a morální pravidla či principy se potřebují navzájem.
Hlavní rozdíly mezi etikou ctnosti a etikami orientovanými na činy spočívají v důrazu na
bytí před děláním, na to, kým by se osoba měla stát, nad tím, co by měla dělat, důrazu na osobní
motivy a postoje spíše než skutky, důrazu na rozvoj charakteru spíše než poslušnost pravidel.
Teorie „zlatého pravidla“
Tzv. zlaté pravidlo říká „Jednej s druhým tak, jak chceš, aby on jednal s tebou“ nebo v negativní formě „Nečiň druhým, co nechceš, aby činili tobě“. John C. Maxwell ve své Etice
podnikání uvádí své přesvědčení, že neexistuje nic takového jako „etika podnikání“ - existuje
pouze jedno pravidlo, kterým je třeba se řídit, zlaté pravidlo. Maxwell ve svém studiu různých
světových kultur zjistil, že téměř každá ve svých morálních nebo právních kodexech obsahuje
v různých obměnách toto „zlaté pravidlo“. Proto lze předpokládat, že teorie „zlatého pravidla“
může být aplikována v globálním měřítku - na nadnárodní instituce včetně nadnárodních korporací.
3.3.5. Etický relativizmus
Podle etického relativizmu vychází výklad mravních norem z přesvědčení, že charakter
těchto norem je relativní a závisí na situaci, místu, čase a dohodě. Odmítá každou etiku, která
navrhuje všeobecně platná pravidla. „Podle relativistů neexistuje způsob, jak dokázat, že jedno
tvrzení o tom, co je správné, je nadřazeno jinému, i když trvají na tom, že ostatní musí respektovat právě jejich postoje.“ (Brown 2005: 364).
Tato ﬁlozoﬁe se rozvíjí od řeckých soﬁstů a mezi významné autory současnosti patří Edward
Westermarck, Ruth Benedictová, Alasdair MacIntyre či Richard Rorty.
Emotivizmus, subjektivizmus
Tento přístup k morálce získal v nedávné době opět na významu. Podle této morální teorie
jsou nejdůležitějším určovatelem správného a špatného osobní pocity. Osobní pocity a preference jsou součástí subjektivizmu (odnož relativizmu). Podle subjektivistů morálnost činu
závisí na tom, jaký z něj máme pocit. Určení toho, co je morální, je na daném subjektu.
Emotivizmus pak je teorií o jazyku morálky. Podle emotivistů soudy vyjádřené jazykem
morálky prostě vyjadřují osobní emoce o daném subjektu, a proto nelze říci, že v jazyku morálky je něco pravda nebo lež. Rozdíl mezi subjektivisty a emotivisty spočívá v tom, že pro
subjektivisty jsou morální soudy fakta, v nichž se odráží osobní postoj o morálce, zatímco pro
emotivistu morální soud je výrazem postoje (emocionálního vyjádření) k určitému činu nebo
k určité osobě. Emotivizmus je tudíž soﬁstikovanější teorií než subjektivizmus. Podle obou
však platí, že morální soudy nejsou normativního charakteru a neexistuje nic takového, jako
objektivní morální fakt. Dnešní výraz emotivizmu spočívá v hledání příjemného ve smyslu
pocitů.
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Mnohé konﬂikty hodnot by se daly vyřešit prostým vyjasněním, o jaké hodnoty se jedná.
Pokud se naučíme rozlišovat „vnější“ a „vnitřní“ hodnoty, mnohé konﬂikty budou vyřešeny.
Jak uvádí Ellis (1998: 12), většina konﬂiktů hodnot je spíše konﬂikty mezi vnějšími než mezi
vnitřními hodnotami. Tyto vnější hodnoty jsou hodnotné ne kvůli sobě samým, ale proto, že
vedou k dosažení nějaké hodnoty o sobě samé, tzn. vnitřní hodnoty. Např. štěstí je hodnotou
samo o sobě, a hodnoty jako peníze nebo dobré jídlo či bydlení nám pouze napomáhají štěstí
dosáhnout, jsou tudíž hodnotami vnějšími.
Pokud se do konﬂiktu dostanou dvě vnější hodnoty, pak řešením je porovnání toho, která
efektivněji a účinněji pomůže dosažení cílové vnitřní hodnoty. Porovnáváme tedy spíše metody
než hodnoty, shromažďujeme empirické důkazy a co nejpřesněji je analyzujeme.
Rozhodnutí mezi dvěma vnitřními hodnotami pak vyžaduje analýzu náročnější, při které je
třeba provést rozsáhlejší analýzu hodnotových systémů, ze kterých strany konﬂiktu vycházejí.
Při hodnocení problémů a hodnot, které s nimi souvisejí, dochází někdy k tomu, že musíme
rozhodnout mezi dvěma opačnými hodnotami, které jsou v sázce. Bardach (2000: 23)
uvádí dva obecné přístupy k řešení tohoto problému:
1 - politický proces se již sám zabývá tímto problémem. Existující vládní a politické procesy
samy provádějí vážení hodnot.
2 - Analytik přináší řešení. Analytik ze své pozice odborníka, který danému problému rozumí lépe, může modiﬁkovat vážení s odkazem na určitou ﬁlozoﬁckou nebo politickou koncepci.
Analytik může například reprezentovat budoucí generace, které dnes ještě nemohou celý proces
ovlivnit, nebo rostliny a zvířata, které se nemohou do procesu zapojit sami.
Weimer a Vining rozlišují tři základní typy politického analytika včetně jeho hodnot, jak je
uvedeno v následující tabulce. Většinou dochází ke kombinaci těchto hodnot v různé míře s příklonem k určitému typu. Podle toho pak také analytik čelí hodnotovým konﬂiktům, se kterými
se setkává.
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Typ
analytika/Základní
hodnoty
Objektivní technik

Klientův advokát

Analytická integrita Odpovědnost vůči
klientovi

Věrnost konceptům
Dobra

Analýza mluví sama
za sebe. Primární
zaměření by mělo být
na předvídání
následků
alternativních politik.

Relevantní hodnoty
by měly být
identifikovány, ale
porovnání mezi nimi
by mělo být
ponecháno na
klientech.

Analýza zřídka
přináší definitivní
závěry. Získává
výhodu
z dvojznačnosti pro
vylepšení klientovy
pozice.

Analýza zřídka
přináší definitivní
závěry. Zdůrazňuje
dvojznačnost a vyřazuje hodnoty, když
analýza nepodporuje
obhajobu problému.
D. L. Weimer – A. R. Vining (1992: 18)
Advokát problému

Klienti jsou
nezbytným zlem;
jejich politické
předpovědi by měly
být uvažovány
sekundárně. Udržuj
vzdálenost od
klienta; vybírej si
institucionální
klienty kdykoli je to
možné.
Klienti poskytují
analytikům
legitimitu. Loajalita
by měla být odplatou
za přístup
k politickému
procesu.
Klienti poskytují
příležitost pro
obhajobu problému.
Vybírá je
oportunisticky; mění
klienty podle osobní
politické agendy.

Vybírá si klienty
s kompatibilními
hodnotovými
systémy; využívá
dlouhodobé vztahy
ke změně
klientových konceptů
Dobra.
Analýza by měla být
nástrojem pro rozvoj
směrem k jeho
koncepci dobré
společnosti.

Nejvážnější etické konﬂikty pro politického analytika obvykle souvisí s tím, že proti sobě
stojí odpovědnost vůči klientovi a jeho osobní přesvědčení. Etické posouzení může být komplikováno řadou dalších faktorů: např. statusem současného a budoucího zaměstnání, snahou
nezklamat osobní důvěru klienta, a zároveň snahou zachovat si dobrou pověst.
Jaké možnosti má politický analytik v případě, že požadavky jeho klientů jsou v rozporu s jeho analytickou integritou nebo jeho koncepcí dobré společnosti? A. O. Hirschman ve své knize
Exit, Voice and Loyalty rozebírá způsoby, jak mohou lidé reagovat v případě nespokojenosti
se svou organizací, event. klientem. Mohou vyjádřit svůj názor ve snaze organizaci proměnit,
event. mohou z dané organizace odejít (v případě klienta rezignovat na zadaný úkol a ukončit
spolupráci). Míra loajality je pak určena tím, kolik apelu je vyjádřeno ještě před rozhodnutím
odejít. Weimer a Vining pak k tomuto konceptu připojují neloajalitu, která je další dimenzí možné reakce. Následující schéma vyjadřuje alternativní možnosti reakcí na konﬂikty hodnot.
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ODCHOD

APEL
Ultimátum
k problému

Protest

Rezignace

Zveřejnění
před
odstoupením

Rezignace
a zveřejnění

Vyzrazení

Sabotáž
NELOAJALITA

D. L. Weimer – A. R. Vining (1992: 22)

Peter French (1983: 134 – 137) uvádí čtyři nutné podmínky etické ospravedlnitelnosti, které
by měly být splněny před tím, než se politický analytik rozhodne pro „udání“, resp. zveřejnění
důvodů, které ho vedou k odstoupení:
1) musí vyčerpat všechny kanály protestů uvnitř své organizace předtím, než poskytne
své námitky pozornosti médií, zájmových skupin, nebo jiných složek vlády.
2) musí si být jist, že byly porušeny procedurální, politické, morální nebo legální meze.
3) musí být přesvědčen, že toto porušení by mělo jasné škodlivé okamžité účinky na
zemi, stát nebo občany.
4) musí být schopen podpořit speciﬁcké obvinění jasnými důkazy.

Úlohou politického analytika není, aby si sám vytvořil vyčerpávající seznam cílů a kritérií,
resp. není to ani v jeho silách. Jeho úlohou je pomoci rozhodovateli vyjasnit problém a deﬁnovat cíle, aby mohly být vytvořeny alternativy řešení. Tyto aktivity se uskutečňují ve spolupráci
se skupinami a jednotlivci zapojenými do politického procesu.
Zjištění cílů a jejich možných alternativ je podle Dunna možné pomocí metod strukturování
problémů (analýza hranic problému, klasiﬁkační analýza, hierarchická analýza, synektika, analýza mnohačetných perspektiv, analýza předpokladů, mapování argumentace, interpretativní
strukturní modelování), mezi které lze zařadit například i SWOT analýzu a metodu stromu problémů. Pro zjišťování cílů lze využít i kreativní metody jako např. brainstorming či brainwriting.
Ze zjištěných cílů a alternativ se následně mohou sestavit tzv. stromy cílů (Dunn 2004: 248).
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Pro posouzení priorit jednotlivých cílů a jejich společenské přijatelnosti je možné použít
metodu evaluace priorit. Tato metoda umožňuje zohlednit při hledání společenských priorit
hodnoty aktérů, kterých se rozhodování dotýká.

Mapování cílů je technikou, která se používá při spojování cílů do souvztažností navzájem
i ve vztahu k alternativním návrhům politik. A tyto souvztažnosti pomáhá ozřejmit nástroj nazvaný „strom cílů“.
Jak vysvětluje Dunn (2004: 248), používá se stromový diagram, ve kterém jsou hierarchicky seřazeny cíle od všeobecnějších až po konkrétní primární cíle a podcíle, které pomáhají
k dosažení primárních cílů. Při pohledu z horní části diagramu dolů se ptáme „Jak tohoto cíle
můžeme dosáhnout?“ a při pohledu opačným směrem, tj. zdola nahoru si klademe otázku „Proč
sledujeme tento cíl?“.
Mapování cílů je tudíž důležité jak pro zmapování komplexnosti implementace politiky tak
pro vyjasnění výsledků rozhodnutí a činů. Většina cílů může být zároveň považována za výsledky i za nástroje.
Strom cílů může být použit dvěma hlavními způsoby:
- jednak pro zmapování komplexnosti implementace zamýšlené politiky (viz Schéma 1:
Strom cílů pro národní energetickou politiku), který na obecnější úrovni popisuje alternativní řešení včetně celkové logiky a souvztažnosti hlavních cílů směřujících k vyřešení problému; a
- jednak pro vyjasnění konkrétních cílů, jejich podcílů, kritérií a opatření, která pomáhají realizaci již zvoleného alternativního řešení (viz Schéma 2: Strategie rozvoje
regionálního školství)
Praktickou ukázkou tvorby cílů je projekt Vlády České republiky zaměřený na nalezení
priorit (resp. dlouhodobých cílů) pro Národní program výzkumu uskutečněný v letech 2001 až
2004. Tento projekt je blíže popsán v Boxu č. 3.

22

Rozvoj národní
energetické politiky

Nedělat
nic

Redistribuovat
energii

Produkovat
více energie

Zachovat
současný stav

Cíle

Používat
uhlí

Solární
energie

Jaderná
energie

Přesun
10%
chudým

Omezit
spotřebu

Zvýšit
ceny

Izolace
domů

Primární cíle

Podcíle

Schéma č. 1: Strom cílů pro národní energetickou politiku, Dunn,W. N., 2004: 249

Schéma č. 2 představuje příklad z praxe strategického plánování v oblasti rozvoje regionálního školství v ČR, kde byl blíže popsán jeden z cílů přes úroveň vybraného primárního cíle až
do nejnižší úrovně podcílů (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky. MŠMT 2005). Zároveň pro tento cíl „Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení
vzdělávání“ byla stanovena následující evaluační kritéria:
• podíl škol, které uskutečňují evaluaci na úrovni žáka (v 5. a 9. ročnících základního vzdělávání) a její výsledky;
• podíl škol které uskutečňují autoevaluaci na úrovni školy a její výsledky;
• podíl středních škol, které vybírají uchazeče o studium na základě hodnocení v posledním
ročníku příslušného stupně základního vzdělávání (5. nebo 9. ročníku) podle druhu střední
školy;
• podíl škol zapojených do mezinárodních průzkumů z příslušného počtu (podle úrovní
vzdělávání a druhu škol);
• opatření, navržená v důsledku analýzy výsledků mezinárodního výzkumu PISA a výsledků
programu Maturita nanečisto;
• podíl základních škol, které prošly evaluací vzhledem k výsledkům PISA 2003;
• meziroční porovnání výsledků hodnocení žáka v 5. a 9. ročnících (do doby plného zavedení);
• meziroční porovnání výsledků nových maturitních zkoušek;
• meziroční porovnání výsledků nových závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním
listem;
• podíl pedagogických pracovníků, kteří absolvovali další vzdělávání v příslušné oblasti
z jejich celkového počtu (podle úrovně vzdělávání a druhu školy).
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Průběžné
hodnocení
žáka

Evaluace na úrovni
školy (autoevaluace
a externí evaluace)

Zajišťování kvality,
monitorování a
hodnocení vzdělávání

Volba vzdělávací cesty
- Výs t u p n í h o dn oc e ní
v uzlových místech
v z dě l á v a c í d r á h y

Evaluace
vzdělávacího
systému a jeho částí
(podle krajů,
sektorů, typů školy)

Zajišťování rovnosti
příležitostí ke
v z dě l á v á n í

H o d no ce n í
v z dě l á v a c í c h
výsledků
v 5. a 9.
ročnících ZŠ

R ef or ma
maturitní
zkoušky

Ro zv oj i n te gro van éh o
systému poradenství
ve š ko l s t v í

R ef orma
závěrečné
zkoušky

Zvyšování profesionality
a společenského
po s t a v e n í p e d a g o g i c k ý c h
pracovníků

CÍLE

PODCÍLE

PRIMÁRNÍ CÍLE

Pod po ra dalšího
vzdělávání

Schéma č. 2: Strategie rozvoje regionálního školství - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2005.
Upravila H. Hloušková, 2006

Nové formy hodnocení
vzdělávacích výsledků
žáků - Vytvoření
nás tr oj ů p r o h o d n o c e n í
práce a p ostu pu ž ák a

Evaluace na
úrovni žáka

Zkvalitnění a
modernizace
vzdělávání
(kurikulární reforma)

Strategie rozvoje
r egio nál níh o šk olství

BOX č. 3 – Stanovení priorit Národního programu výzkumu
Vláda České republiky, konkrétně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, při hledání
priorit (resp. dlouhodobých cílů) pro Národní program výzkumu využilo foresightovou5
metodu kritických technologií6. Tento projekt provádělo pro vládu konsorcium Technologického centra AV ČR a Inženýrské akademie ČR ve dvou fázích:
1) leden až listopad 2001
2) září 2003 až březen 2004.
Projekt se uskutečnil v několika krocích:
Přípravná fáze: vytvoření struktury, identifikace sektorů, výběr expertů

Shromáždění dat: rozhovory, analýza strategických dokumentů,
hospodářské situace, struktury vědy a výzkumu, odvětvové SWOT analýzy
Panely: trendy, první široká skupina témat (612), první prioritizace –
volební procedura – zredukování počtu témat (163)
Veřejná prezentace dosavadních výsledků, feedback

Pracovní skupina: druhá prioritizace – použití vybraných indikátorů (financování
výzkumu, výsledky výzkumu, lidské zdroje pro V&V – další zredukování počtu témat
(90)

Zhodnocení zájmu privátního sektoru (spolufinancování výzkumných projektů);
další zredukování počtu témat (51), zformulování 4 tématických programů

Finální zpráva pro vládu; veřejná prezentace výsledků; distribuce

Zdroj: Foresight Methodologies. Workbook. Praha 2004. s. 50 (upraveno)
5

Výzkumný foresight je podle deﬁnice Martina (1995) „proces obsažený v systematické snaze odhalit dlouhodobou budoucnost vědy, technologií, hospodářství a společnosti s cílem identiﬁkovat oblasti strategického
výzkumu a nově se objevujících využitelných technologií, které pravděpodobně poskytnou největší ekonomické
a společenské přínosy“ (Keenan, M.: Technology Foresight – An Introduction. In Foresight Methodologies. Workbook. Praha 2004).
6
„Kritičnost“ konkrétní technologie je hodnocena vůči sadě kritérií – vznikne seznam kritických technologií seřazených dle kritičnosti. Hlavním cílem je připravit seznam kritických technologií s jasnou indikací odpovídajících
politických akcí, které by měly umožnit implementaci výsledků (Klusáček, K.: Selection of Research Priorities
– Method of Critical Technologies. In Foresight Methodologies. Workbook. Praha 2004).
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Metoda evaluace priorit, tak jak ji popisuje příručka Evropské komise pro provádění evaluace socio-ekonomického rozvoje (European Commission: Evaluation of Socio-Economic development – The Guide. EC 2006), je založena na simulaci voleb na trhu a obvykle používá
pro získání informací společenské průzkumy. Respondentům je svěřen hypotetický rozpočet
a je jim nabídnuta sada položek, které by si mohli koupit za hypotetickou cenu. Následně jsou
odvozeny hodnoty podle preferencí, které jim dají respondenti tím, že svůj rozpočet utratí za
dané položky.
Tato technika byla vyvinuta jako způsob vtažení veřejnosti do rozhodování o komplikovaných problémech. Je pokusem zkombinovat ekonomické teorie s výzkumnými technikami,
aby byly ohodnoceny neoceněné komodity jako např. ochrana životního prostředí. Používá se
k identiﬁkaci priorit v situacích, kde je pravděpodobný konﬂikt zájmů mezi různými lidmi a zájmovými skupinami, a výběr jakékoli možnosti bude vyžadovat kompromisní řešení. V tomto
ohledu jakožto nástroj evaluace je tato technika úzce spojena s nákladově-přínosovou analýzou
a environmentální ekonomií.
Tato metoda se také používá k shromáždění informací o preferencích zamýšlených cílových
skupin. V tomto ohledu může být tato metoda použita k přizpůsobení rozhodování hodnotovým
soudům těchto cílových skupin.
Nejobvykleji se metoda evaluace priorit používá ve vztahu k environmentálním evaluačním
studiím k ohodnocení netržního statku životního prostředí. Používá se tehdy, když si tvůrci politik chtějí zjistit veřejné mínění na taková témata jako:
- reakce komunity na změny v charakteristikách jejich životního prostředí,
- relativní velikost přínosu využití životního prostředí určitým způsobem ve srovnání
s nevyužitím,
- největší množství důsledků na životní prostředí.
Hlavní výhoda tohoto přístupu spočívá v poskytnutí vědeckého základu a srovnatelné škály
pro evaluaci aspektů běžné situace oproti ideálnímu scénáři a pro zhodnocení preferencí. Problematické může být identiﬁkovat hodnoty k několika sadám voleb. Zároveň je také poměrně
nákladnou metodou tím, že je založena na výzkumech názorů respondentů.

Tvorba cílů a evaluačních kritérií je podstatnou součástí rozhodování ve veřejné politice.
Tato studie není vyčerpávajícím přehledem všech metod, které je možné při tvorbě cílů a kritérií použít, pokouší se však přinést základní potřebné znalosti, jak identiﬁkovat cíle, k nimž
je třeba směřovat a nalézt pro ně potřebnou podporu, jak stanovovat priority mezi identiﬁkovanými cíli, jak přiřadit tomu kterému cíli nejvhodnější evaluační kritéria, i jak se zorientovat
v případě konﬂiktu různých hodnot promítajících se do zvolených cílů.
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Manažeři veřejné politiky stojí permanentně před problémy výběru a hodnocení různých
variant (uvažovaných výstupů veřejných politik). Jde o volbu, která se uskutečňuje v rámci
rozhodovacího procesu. Podstatnou roli v něm hraje veřejný zájem a manažerské metody jako
nástroje pro podporu rozhodování

Rozhodování ve veřejné politice je případem (druhem) rozhodování ve veřejném sektoru,
které může být blíže prozkoumáno z různých hledisek. Ze sociálního hlediska je rozhodování sociální aktivitou, kterou při rozhodovacích problémech projevují političtí aktéři veřejné
politiky (jako jsou např. vláda, státní orgány). Političtí aktéři veřejné politiky vystupují v roli
nositelů cílevědomé činnosti, kdy základním kritériem jejich konání je veřejný zájem a z něho
pak odvozená konkrétní dílčí hodnotící kritéria (užitková a nákladová).
Ze strukturního hlediska můžeme v rozhodovacím procesu vymezit dva základní prvky, a to
rozhodovací subjekt (představovaný aktérem veřejné politiky) a objekt rozhodování (který je
předmětem cíleného působení aktérů veřejné politiky).
Rozhodovací subjekty veřejné politiky můžeme z metodického hlediska rozdělit do dvou základních skupin, a to na tzv. individuální aktéry veřejné politiky (např. ministr jako představitel
resortu) a nadindividuální aktéry veřejné politiky (např. poslanecká sněmovna jako zákonodárný sbor, vláda jako kolektivní orgán rozhodující ve sboru). V případě individuálního aktéra
veřejné politiky jde o formu individuálního rozhodování, v případě nadindividuálního aktéra
veřejné politiky se jedná o rozhodování skupinové. Uvedené členění má význam metodický.
Pomůže při výběru vhodných rozhodovacích metod a podpůrných rozhodovacích technik.
Z procesního hlediska lze rozhodování charakterizovat jako tok aktivit, které směřují k realizaci cíle veřejné politiky. V cíli je koncentrována představa rozhodování, přičemž cesty k dosažení cíle jsou různé (variantní). Rozhodování ve veřejné politice je procesem volby, kdy vybíráme (s ohledem na zvolené výběrové kritérium, cílovou funkci) nejlepší (tedy optimální) řešení.
Z instrumentálního hlediska je rozhodování založeno na použití vhodného nástroje (instrumentu) jako prostředku pro podporu rozhodování. Těmito nástroji jsou různé (obecně známé)
podpůrné manažerské metody a techniky, které můžeme používat (s jistým respektováním
zvláštností veřejné politiky) i pro podporu rozhodování v oblasti veřejné politiky. Z nich budeme blíže charakterizovat nákladově užitkové metody (které patří do skupiny jednokriteriálních
hodnotících metod) a vybrané metody vícekriteriálního hodnocení.
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Na rozhodovací proces lze nahlížet i z informačního hlediska. Také ve veřejné politice hraje
informace klíčovou roli, neboť k úspěšnému rozhodnutí a k tvorbě účinné veřejné politiky je
potřebné mít dostatek aktuálních informací. Přitom platí, že jak přemíra tak i nedostatek informací mají negativní vliv na přípravu a tvorbu rozhodnutí.
Na proces rozhodování je možné nahlížet i z rozvrhovacího hlediska. V tomto smyslu je rozhodování aktem volby, v níž aktéři veřejné politiky „stojí“ před jednotlivými variantami řešení
a volí (rozhodují) mezi nimi1 s ohledem na cíle a kritéria výběru.
Určujícím prvkem rozhodovací činnosti je rozhodovací subjekt. Ve veřejné politice budeme
k jeho označení používat pojem „rozhodovací aktér veřejné politiky“. Ten je nositelem rozhodnutí, která varianta bude vybrána. Rozhodovací aktér zároveň určuje, jakou formou a prostředky bude zvolená varianta realizována.
Výstupy z veřejné politiky jsou primárně určeny určité cílové skupině. Jí rozumíme buď
„celou“ veřejnost, resp. tu část veřejnosti, na kterou je veřejná politika zaměřena. Cílovou
skupinou veřejné politiky mohou být např. různé sociální skupiny obyvatelstva (např. rodiny
s malými dětmi, drogově závislé osoby, senioři). Stupeň uspokojení těchto skupin, resp. úroveň dosažení stanovených cílů v rámci patřičné veřejné politiky, jsou určující pro vyhodnocení
úspěšnosti a efektivnosti veřejné politiky. K tomu je potřebné deﬁnovat ukazatele efektivnosti
a úspěšnosti daného druhu veřejné politiky.
Vedle zmíněných subjektů do rozhodovací činnosti vstupují i vykonavatelé (exekutoři) rozhodnutí. Ti postupují podle zákonných norem, nařízení a směrnic. Neformálně ale exekutoři
představují zájmovou skupinu, jichž se rozhodnutí rozhodovacího subjektu může bytostně týkat, a to jak v pozitivním smyslu, kdy rozhodnutí rozhodovacího subjektu zvýrazňuje výkonnou pravomoc, nebo naopak, kdy ji omezuje.
Čtvrtou skupinu představují tzv. skrytí hráči. Jsou to všichni ti činitelé rozhodovacího procesu, kteří nějakým způsobem zasahují do rozhodovacího procesu a ovlivňují výsledek veřejné
politiky. Základním kritériem rozhodování ve veřejné politice, cílem veřejné politiky i jejím
obecným (univerzálním) kritériem je veřejný zájem. Z něho jsou pak odvozena všechna dílčí
hodnotící kritéria.

Aktéři veřejné politiky stojí před základním problémem, „jak dobře dělat dobrou veřejnou politiku?“, resp. „jak provádět efektivní veřejnou politiku?“ Jedním ze základních
předpokladů je umět sestavit vhodnou metodiku výběru vhodné varianty. Metodický postup
zobrazuje následující obrázek.

1

Varianta představuje možný způsob řešení problému. Protože rozhodování je volbou, vybíráme v něm minimálně
mezi dvěma variantami, a to variantou nulovou (ponechání existujícího stavu) a variantou změnovou.
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Obr. 1: Metodický postup při výběru varianty a tvorbě doporučení
START

Vymez problém veřejné politiky a identifikuj možnosti jeho řešení!

Stanov možné cíle řešení problému!

Analyzuj rámcové podmínky řešení problému!

Stanov variantní politiky (postupy) řešení problému!

Urči kritéria k hodnocení variant!

Proveď hodnocení

a třídění variant!

Proveď výběr nejvhodnější varianty!

Sestav doporučující důvodovou zprávu k doporučení realizace vybrané varianty!

Realizuj vybranou variantu!

KONEC

Jak je zřejmé, výchozím krokem je identiﬁkace možností veřejné politiky. Možnost je
příležitost, přičemž příležitost je dána množinou toho, co se může uskutečnit za určitých podmínek. To, co se může uskutečnit za určitých podmínek, obsahuje idea determinismu a racionalismu daného procesu. Na základě identiﬁkace stavu rozpoznáváme problémovou situaci, kdy
hledáme odpovědi na následující otázky:
• Co je příčinou daného stavu?
• Jaké jsou jeho důsledky?
• Jaká je jeho tendence?
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• Je potřebné danou problémovou situaci řešit?
• Jakými formami je možné problémovou situaci změnit?
• Jaké cíle vedou ke změně situace?
Na základě hledání odpovědí na uvedené otázky se lze následně tázat, jaké cíle vedou ke
změně situace? Druhým metodickým krokem je tudíž stanovení cílů, kdy současně cíle precizujeme. Při této analýze postupujeme podle následujících kroků:
• Deﬁnujeme cíl (cíle) jako kvantitativní a kvalitativní očekávané stavy veřejné politiky.
• Stanovíme kritéria k měření cíle (cílů).
• Provedeme veriﬁkaci cílů, tj. klademe si otázku, zda budeme na konci schopni stanovit,
nakolik (např. v %) bylo cíle dosaženo.
• Provedeme hierarchizaci cílů, tj. určujeme, na které organizační rovině budou jednotlivé
cíle plněny.
• Stanovíme priority jednotlivých cílů.
• Prověříme, zda cíle jsou adekvátní, tj. zda odpovídají problémové situaci, očekáváním
a svými důsledky uspokojí očekávání veřejné politiky (veřejný zájem)..
• Určíme, jakými prostředky budou jednotlivé cíle realizovány. V tomto kroku hledáme způsob, jak vzájemně propojit cíle na jednotlivých hierarchických úrovních. K tomu lze použít
např. metodu řízení podle cílů (MBO).
• Provádíme koordinaci jednotlivých cílů. Ta je vedena ze dvou aspektů: horizontálního
a vertikálního. Horizontální aspekt sleduje časové hledisko utváření cílů (cíle dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého časového dosahu). Z vertikálního hlediska je sledována
hierarchie organizace.
• Provedeme zpětnou kontrolu práce s cíli, tj. odpovídáme na následující otázky:2
a) Pokrývají dané cíle problémovou situaci, identiﬁkované potřeby a veřejné zájmy?3
b) Nejsou cíle redundantní, a to jak explicite (výslovně), tak implicite (obsahově)?4
c) Jsou cíle veriﬁkovatelné neboli budeme schopni je na konci činnosti přesně vyhodnotit?5
d) Jsou cíle kvantiﬁkovatelné? Mohu na ně odpovědět otázkami typu: kdy budou realizovány, která složka je bude realizovat, jakými prostředky mají být dosaženy, s jakými
náklady a užitky apod.6
e) Jsou cíle kompatibilní? Navazují na sebe?
f) Má každý cíl stanovenou prioritu?
g) Jsou vytyčené cíle reálné čili máme na ně dostatek zdrojů a prostředků?
h) Jsou cíle jasně a zřetelně formulovány?
i) Byly všechny cíle zahrnuty do patřičného realizačního dokumentu?
Zodpovězení uvedených otázek je vhodným sebekontrolním testem pro prověření cílů.
Na základě deﬁnování a precizace cílů lze přistoupit k dalšímu kroku, jímž je analýza rámcových podmínek a vymezení variant veřejné politiky. Rámcové podmínky lze z hlediska
podstaty rozdělit na podmínky subjektivní a podmínky objektivní. Do subjektivních podmínek
patří všechny ty předpoklady, které jsou spjaty se subjektivními faktory rozhodovací činnosti
2

Viz Weihrich,K.-Koontz,H.: Management. Praha. Victoria Publishing 1994, s. 155.
V případě, že tomu tak není, je potřebné cíle znovu deﬁnovat.
4
Pokud se tak stalo, nebyla pravděpodobně při tvorbě cílů dodržena stejná rovina obecnosti při jejich deﬁnování.
5
Jestliže tomu tak není, je potřebné cíle přeformulovat tak, aby v sobě obsahovaly hodnotící kritéria.
6
Naplnění tohoto požadavku je složitější v případech, kdy jsou cílem dosažení stavy, které je obtížné kvantiﬁkovat
(např. duchovní jevy). V takovém případě je vhodné použít některou z metod dekompozice cíle a takto rozložené
cíle měřit (např. stupnicí).
3
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aktérů veřejné politiky. K těmto subjektivním předpokladům řadíme zejména odbornou připravenost aktérů veřejné politiky, jejich manažerské způsobilosti, mravní kvality, apod., které
v podstatné míře ovlivňují výsledek veřejné politiky. Subjektivní podmínky lze ovlivňovat zejména připraveností personálu (školením, přeškolováním) a personální mobilitou.
Do objektivních podmínek patří všechny okolní vlivy, které jsou nezávislé na subjektivních
činitelích rozhodovacího procesu. Nelze je proto bezprostředně ovlivnit. Patří k nim např. existující legislativní prostředí, rozpočtové omezení apod.
Dalším metodickým krokem je stanovení variant veřejné politiky. Varianta vystupuje jako
realizační možnost. Při stanovování variant je potřebné rozlišovat mezi různými formami realizační možnosti, a to mezi formální možností a reálnou možností, resp. mezi abstraktní a konkrétní možností. Každá z těchto možností podmiňuje a vytváří předpoklady, za nichž lze realizovat dané varianty, přičemž každá odlišná možnost se mění na skutečnost jiným způsobem.
Dalším metodickým krokem je stanovení kritérií a hodnocení variant. Jsou-li jednotlivé
varianty zpracovány, provádíme jejich hodnocení. K tomu, abychom je mohli hodnotit, musíme
mít kritéria hodnocení. Kritéria umožňují vzájemně „poměřovat“ a porovnávat jednotlivé varianty a seřadit je do určité stupnice. Smyslem tohoto seřazení je určit, nakolik přispívají k plnění
vytyčeného cíle.
Pro hodnocení variant používáme dva druhy kritérií: kritéria kvantitativní a kritéria kvalitativní. Kvantitativní kritéria používají přímého hodnocení a porovnávání variant na základě
předem deﬁnovaných veličin (např. měrných jednotek). Používáme je tehdy, jestliže můžeme
potřebné měřící veličiny spolehlivě určit. Pokud jsou zvažována kvalitativní kritéria, je potřebné je transformovat na měřitelné veličiny. Například kvalitativní vlastnost „spolehlivost“ je
možné vyjádřit v intervalové stupnici.
Dalším krokem je třídění a výběr variant, k čemuž používáme různé metody a techniky.
Obecným kritériem k výběru variant je sledování veřejného zájmu. Z procesního hlediska k tomu dochází v rámci veřejné volby.

K výběru variantní politiky použijeme některou z podpůrných rozhodovacích metod. Pro
oblast veřejné politiky jsou vhodnými podpůrnými metodami metody nákladově užitkové analýzy (známé také jako nákladově výstupové metody). Proč doporučujeme právě tyto metody?
Především proto, že:
• Umožňují poměřit vstupy (náklady na uvažované akce veřejné politiky) ve vztahu k očekávaným výstupům (výsledkům veřejné politiky).
• Použití těchto metod je relativně snadné a přitom poskytují poměrně dostatek potřebných
informací pro konečné rozhodnutí.
• Uvedené metody jsou založeny na použití kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,
tedy kritérií, která je povinen ze zákona č. 320/2000 Sb., o ﬁnanční kontrole sledovat každý
manažer veřejného sektoru, který používá veřejné zdroje.
K nákladově výstupovým metodám patří tyto čtyři základní nákladově výstupové metody:
analýza minimalizace nákladů (CMA), analýza nákladů a přínosů (CBA), analýza efektivnosti
nákladů (CEA), analýza užitečnosti nákladů CUA.
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Tabulka 1: Příklady použití nákladově výstupových metod
Název metody
CMA

CBA

CEA

CUA

Příklady použití. Kritérium výběru
Pro hodnocení těch zámyslů a projektů, kdy
uvažované varianty mají kvalitativně a kvantitativně obdobné a srovnatelné výstupy.
Časté použití u veřejné soutěže, kde jediným
hodnotícím kritériem je cena. Kritériem
výběru je nejnižší cena.
Pro hodnocení investičních akcí, kdy je
možné a vhodné vyjádřit výsledky veřejné
politiky peněžně. Kritériem výběru je nejlepší
poměr přínosů a nákladů (B/C), přičemž
B/C≥1.
Pro hodnocení výsledků veřejné politiky,
které jsou ve formě naturálních jednotek.
Kritériem výběru jsou nejnižší náklady na
naturální jednotku výstupu.
Pro hodnocení výsledků veřejné politiky, kdy
měříme stupeň naplnění cíle a stupeň
uspokojení s ohledem na vynaložené náklady.
Kritériem výběru je úroveň uspokojení
s ohledem na vynaložené náklady.

Metody nákladově užitkové analýzy jsou vhodným nástrojem k hodnocení úspěšnosti veřejných politik i vhodnými metodami k výběru nejlepší varianty. Každá z uvedených metod
zvýrazňuje speciﬁcké kritérium. Se zřetelem na hodnotící kritérium bychom také měli zvažovat
výběr patřičné metody. Na možný postup při výběru vhodné nákladově užitkové metody ukazuje následující vývojový diagram.
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Graf 1: Postup při výběru vhodné metody jednokriteriálního ohodnocování variant
veřejné politiky
Analyzuj možnosti měření vstupů a výstupů efektů z uvažovaných variant!

NE

Máme
informace
alespoň
vstupech?

ANO

Je možné
kvantifikovat
vstupy
v hodnotových
jednotkách?

NE

Znovu prověř možnost
kvantifikace vstupů!

ANO
Lze alespoň
vstupy
kvantifikovat
v hodnotových
jednotkách?

NE
Hledej jiné ohodnocovací
techniky a postupy!

Konec

ANO
NE

Je možné
kvantifikovat
výstupy?

Vyber CMA!

ANO
Konec

Proveď primární rozvahu o
použití CBA, CEA, CUA!

1
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Pro nákladově výstupové metody je charakteristické, že všechny uvedené metody měří vstupy (náklady) v peněžních jednotkách. Znamená to tedy, že jestliže chceme pro hodnocení politik použít některou z uvedených metod, musíme umět kvantiﬁkovat náklady na akce dané
politiky. To je reálný předpoklad, poněvadž potřebné údaje můžeme nalézt v kalkulacích o dané
akci, v rozpočtu, resp. v účetnictví.
Předpokládejme, že máme dostatečné informace o vstupech (nákladech vyjádřených v peněžních jednotkách). Nyní se zamýšlíme, jak budeme měřit výstupy z uvažovaných akcí. Možné odpovědi jsou následující. Jestliže výstupy nemůžeme kvantiﬁkovat, pak použijeme metodu
minimalizace nákladů (CMA). Pokud výstupy můžeme kvantiﬁkovat, pak volíme mezi zbývajícími třemi metodami (CBA,CEA,CUA).
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Nyní můžeme blíže charakterizovat podstatu a použití uvedených nákladově výstupových
metod. K relativně nejjednodušším metodám patří metoda CMA (analýza minimalizace nákladů). Její podstatou je, že je hledána varianta, která má nejnižší náklady. Kritériem výběru je tudíž nejnižší cena. Při výběru varianty ale musí být splněna podmínka, že každá z hodnocených
variant musí splňovat předpokládaný standard, resp. naplňovat určité předem deﬁnované (očekávané) užitné vlastnosti. Pokud tomu tak není, pak použití této metody může vést k nepřesným
závěrům. Pak je vhodnější použít jinou nákladově užitkovou metodu.
Pokud můžeme i výstupy vyjádřit peněžně, pak je vhodné použít metodu CBA (analýzu nákladů a přínosů). Při této metodě hledáme odpověď na otázku, jaké peněžní efekty hodnocená
varianta přináší. CBA je jedinou nákladově výstupovou metodou, která měří jak vstupy tak
i výstupy v peněžních jednotkách. Na počátku kalkulace musíme rozhodnout, zda budeme toky
nákladů a přínosů kalkulovat v nominální formě (tedy včetně vlivu meziročního pohybu cen),
nebo ve stálých cenách.
Rozlišujeme dva základní typy CBA, a v rámci tzv. analýzy společenských nákladů a společenských přínosů pak rozeznáváme dva základní druhy (formy) tohoto typu CBA, jak naznačuje následující tabulka.

Typy CBA
„Užší“ CBA
„Širší“ CBA

Tabulka 2: Klasifikace CBA
Druhy CBA
Obvyklé termínové označení
Nemá
Analýza nákladů a přínosů
Neredukovaná
Analýza společenských nákladů
a společenských přínosů
Redukovaná

Prvním typem CBA je tzv. užší analýza nákladů a přínosů, kterou obvykle také označujeme
jako analýzu nákladů a přínosů. Při této analýze kvantiﬁkujeme tzv. přímé náklady, které se
bezprostředně vztahují k dané investiční akci, a tzv. přímé přínosy, které plynou přímo plynou
k cílové skupině. V tomto případě vystupují náklady jako újma, která se přímo vztahuje k dané
investiční akci. Přínosy jsou pak ty peněžně vyjádřené užitky, které mají kladný dopad na uvažovanou cílovou skupinu. Tyto náklady a přínosy je relativně snadné kvantiﬁkovat, poněvadž
se z hlediska nákladů přímo vztahují k dané investiční akci, a přínosy se týkají bezprostředních
cílů projektu a jeho cílové skupiny.
Druhým typem CBA je tzv. širší CBA. Její podstatou je kalkulace společenských nákladů
a společenských přínosů, kdy se vedle přímých nákladů a přímých přínosů kalkulují i tzv. náklady nepřímé a tzv. přínosy nepřímé, související s negativními a pozitivními externalitami.
Společenské náklady a společenské přínosy se týkají společnosti jako celku. V rámci analýzy
společenských nákladů a společenských přínosů můžeme rozlišit tzv. neredukovanou a redukovanou analýzu společenských nákladů a společenských přínosů.
Pro tzv. širší analýzu nákladů a přínosů používáme označení „analýza společenských nákladů a společenských přínosů“. V tomto případě kalkulujeme i náklady obětované příležitosti
a na straně přínosů i ty dopady, které daná akce způsobuje potenciálně všem členům společnosti
bez ohledu na cílovou skupinu. V tomto případě bereme na zřetel i nemateriální újmy, jako je
v případě výstavby dálnice hluk a s ním spjatá újma na zdraví obyvatelům. To jsou „nepřímé“
(indukované) náklady, které se potenciálně týkají každého člena společnosti.
Uvedený příklad výstavby dálnice přináší i pozitivní efekty, k nimž patří např. ušetření času
ze snížené doby průjezdnosti. To vše jsou nemateriální efekty, které mají nepřímý charakter.
Protože potenciálním příjemcem užitků i adresátem negativních dopadů může být společnost
jako celek, hovoříme o analýze společenských nákladů a společenských přínosů. Přínosem se
rozumí každé zvýšení užitku, nákladem pak jeho snížení.
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Z hlediska druhů (resp. forem) analýzy společenských nákladů a společenských přínosů můžeme rozlišovat tzv. neredukovanou formu analýzy společenských nákladů a společenských
přínosů a tzv. redukovanou formu analýzy společenských nákladů a společenských přínosů.
Při neredukované formě analýzy společenských nákladů a společenských přínosů peněžně
ohodnocujeme veškeré společenské přínosy a veškeré společenské újmy, jako je např. újma
z hluku způsobená obyvatelům žijícím v blízkosti vybudované dálnice, či újma ze znetvořené
krajiny v důsledku výstavby atomové elektrárny, a veškeré (i nehmotné) přínosy, jako je např.
přínos řidičů z nové dálnice v důsledku ušetřeného času.
V praxi je často nemožné přesně kvantiﬁkovat všechny společenské přínosy a veškeré společenské újmy v peněžních jednotkách. V tomto případě můžeme použít tzv. redukovanou formu analýzy společenských nákladů a společenských přínosů. Při ní peněžně kvantiﬁkujeme ty
položky, které lze relativně přesně stanovit. Ty efekty na straně společenských přínosů a společenských nákladů, které jsou obtížně peněžně kvantiﬁkovatelné, vyjádříme slovně a doplníme
komentářem.
Pro analýzu důsledků (efektů) veřejných politik můžeme v rámci CBA použít tzv. přírůstkovou metodu kalkulace nákladů a přínosů. Ta je založena na porovnávání důsledků, vzniklých
na straně přínosů a újem (nákladů), po realizaci investiční varianty, se stavem výchozím, před
investičním. Pro stav před realizací investice používáme pojem nulová varianta. Je to stav, který
nepředpokládá změnu. Nulová varianta je bází pro stanovení nákladů a přínosů. Varianta, která
předpokládá změnu, je variantou nenulovou. Je to návrh na změnu stavu formou investičního
projektu. Při kalkulaci nákladů a přínosů postupujeme tak, že do investiční varianty zahrnujeme
pouze ty náklady a přínosy, které jsou skutečným přírůstkem nákladů a přínosů souvisejícím
přímo s investiční variantou. Jinak řečeno, při sestavování kalkulační matice se ptáme: které
náklady a přínosy by v případě nulové varianty nenastaly, resp. se nerealizovaly? Odpovědí
jsou deﬁnované kalkulační položky na straně výdajů a přínosů7.
Podstata přírůstkové metody je založena na hledání čistého přínosu projektu, tedy rozdílu
mezi očekávanými přínosy a náklady na investiční akci. Aplikaci přírůstkové metody lze přiblížit na následujícím příkladě projektu dálniční výstavby a obchvatu.
Tabulka 3:
Výpočet přínosu přírůstkovou metodou
Přínosy (jednotky Kč) za
Rok 2006
období
Přínosy nulové varianty
20
(jednotky Kč)
Přínosy v případě realizace varianty X
25
(jednotky Kč)
Příjem z investice X
5
(jednotky Kč)

Rok 2007
25
30
5

Jak je zřejmé, budeme-li uvažovat dva roky kalkulace přínosů, pak varianta X dává celkový přínos 10 peněžních jednotek. Nyní provedeme kalkulaci nákladů přírůstkovou metodou.
Nechť jsou výsledky kalkulace následující.
7

Přírůstková metoda kalkulace nákladů a přínosů umožňuje poměrně dobře odlišit tzv. utopené náklady. To jsou
takové náklady, které je třeba vydat bez ohledu na to, zda bude či nebude realizován projekt. Patří k nim náklady
související s předinvestiční fází projektu, jako jsou např. náklady na projektovou dokumentaci či přípravu projektu.Tyto náklady do kalkulace nezahrnujeme.
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Tabulka 4:
Výpočet nákladů přírůstkovou metodou
Náklady (jednotky Kč) za
Rok 2006
období
Náklady nulové varianty
18
(jednotky Kč)
Náklady v případě realizace varianty X
18,5
(jednotky Kč)
Hotovostní tok nákladů
plynoucí z investice X
0,5
(jednotky Kč)

Rok 2007
19
20

1

Jak je zřejmé, celkový příjem (hotovostní tok) plynoucí z realizace investiční varianty za
sledované období (2006-2007) je 10 peněžních jednotek (5+5). Tok nákladů je 1,5 peněžních
jednotek (0,5+1). Čistý přínos je 10-1,5 = 8,5 peněžních jednotek. Projekt je tudíž přínosný.
Uvedenou přírůstkovou metodu kalkulace nákladů a přínosů můžeme použít i při redukované
formě CBA.
Ve veřejné politice uskutečňujeme řadu akcí, kdy je poměrně složité peněžně vyjádřit výstupy. V tomto případě můžeme použít postup nepeněžního ohodnocení užitků. Příklad uvádí
následující tabulka.
Tabulka 5:
Použití přírůstkové metody výpočtu přínosů pro nepeněžní ohodnocení užitků
a nákladů
Náklady (jednotky Kč)
Rok 2006
Rok 2007
za období
Doba dojezdu za
zaměstnáním u nulové
3
4
varianty
(hod.)
Doba dojezdu za
zaměstnáním v případě
1
0,5
realizace varianty X
(hod.)
Časová úspora
plynoucí z investice X
2
3,5
(hod.)

Úsporu času bychom mohli v neredukované variantě kvantiﬁkovat peněžně, a to vynásobením ušetřené doby a průměrné časové mzdy dotyčných subjektů. To ale předpokládá, že uspořená doba je u všech zainteresovaných subjektů nákladem obětované příležitosti k pracovní
době. Tomu tak ve skutečnosti vůbec nemusí být, neboť každý jedinec může mít zcela odlišné
preference.
Obdobně bychom mohli nepeněžně vyjádřit nově vzniklá pracovní místa v důsledku realizace investiční varianty. Také v tomto případě bychom mohli použít peněžní vyjádření. Předpokládejme, že výstavbou dálničního obchvatu dojde k odklonu dopravy z města a tím i k poklesu
dopravních nehod. K peněžnímu vyjádření použijeme stínovou cenu, kdy stanovujeme nákla40

dy obětované příležitosti. Nechť realizace investiční varianty povede ke snížení nehodovosti
o 80 % a ke snížení úrazovosti. Z dostupných údajů můžeme pak vypočítat, o kolik Kč se sníží
škody na technice. Současně můžeme vypočítat přínos v důsledku snížené úrazovosti jako násobek neuskutečněných úrazů v daném roce krát průměrné náklady na léčbu jednoho zraněného účastníka dopravní nehody. Uspořené náklady jsou pak vyjádřením ceny (přínosu) užitku
dané akce. Při CBA hraje významnou roli diskontní sazba. Pro přijetí veřejného projektu platí
následující obecné pravidlo:
Bt - Ct

T

∑

> 0, kde
( 1 + r )t

t=0

t ... dané časové období
T... konečný časový horizont, kdy projekt završí svoji ekonomickou životnost
Bt ... přínos v období t
Ct ... náklad v období t
r... společenská diskontní sazba
Z uvedeného vztahu vyplývá, že daná akce je ekonomicky přínosná tehdy, jestliže diskontovaná hodnota přínosů převyšuje diskontované náklady. Budeme-li uvažovat peněžní ohodnocení nákladů a přínosů, pak výsledný efekt dané akce je kvantiﬁkován vztahem:
B
E=

, kde
C

E ... výsledný efekt
B... užitek z veřejného projektu za celou dobu životnosti
C... náklady na implementaci projektu a náklady za celou dobu životnosti projektu

Další metodou je CEA (neboli analýza efektivnosti nákladů). Při metodě CEA kalkulujeme
vstupy (náklady) peněžně a výstupy měříme v naturálních jednotkách. Sledujeme, jaké jsou
náklady na jednotku výstupu. Nejlepší je taková varianta, která má nejnižší náklady na jednotku
výstupu. Výhodou metody CEA je, že neoceňujeme nehmotné položky. Tím odpadá mnohdy
komplikovaná kalkulace nehmotných položek, jak je tomu u metody CBA. Na straně druhé je
třeba poznamenat, že metoda CEA má svoje omezení v tom, že oceňujeme tentýž druh výstupu.
Volba naturálních jednotek (jako předpokladu k měření výstupu) může být totiž problematická
v případech, kdy tok užitků je různorodý.
Uveďme následující příklad na použití metody CEA. Předpokládejme, že stojíme před úkolem provést školení personálu. Stanovili jsme cíle přeškolování. K jejich realizaci se do výběrového řízení přihlásilo celkem pět uchazečů. Při hodnocení jednotlivých nabídek byly zjištěny
následující souvislosti:
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Tabulka 6: Hodnocení nabídek
Nabídka školícího programu
Náklady na jednotku výstupu (tis. Kč)
A

22,0

B

23,0

C

21,8

D

23,1

E

21,1

Nejlépe obstála nabídka C. Bude proto doporučena k realizaci.
Další nákladově výstupovou metodou je CUA (analýza užitečnosti nákladů). Metoda CUA
vychází z teorie užitku (utility). Užitek můžeme v této souvislosti chápat jako subjektivně pociťované uspokojení z nabízeného projektu. Ten, kdo hodnotí dané varianty, může např. na hodnotící stupnici vyjádřit pocit svého uspokojení. Tak například použijeme-li typickou hodnotící
stupnici (rating scale) v intervalu 0 až 10, kde 0 označuje nejméně preferovaný stav a 10 nejvíce
preferovaný stav, může hodnotitel vyjádřit pociťované uspokojení následovně:
Tabulka 7:
Bodovací stupnice
Počet
bodů
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Splnění cílé (pocit očekávání)
Není splněn (vůbec není zajišťován).
Je mimořádně špatně plněn (jsem absolutně nespokojen).
Je velmi špatně plněn (jsem velmi nespokojen).
Je špatně plněn (jsem nespokojen).
Je velmi slabě plněn (nejsem spokojen, mám neutrální dojem).
Je sotva přijatelně plněn (jsem spokojen jen v základních rysech).
Je přijatelně plněn (jsem spokojen jen s výhradami).
Je dobře plněn (jsem spokojen s výhradami).
Je velmi dobře plněn (jsem spokojen s drobnými výhradami).
Je velmi kvalitně plněn (jsem spokojen bez výhrad).
Splnění je vynikající, výborné (je to optimální způsob).

Pramen: Vlček, R.: Hodnotový management. Praha. Management Press, 1992, s. 26-27. Upraveno.

Pro korektní vyjádření užitku je potřebné poznamenat, že hodnotící stupnice by měla být
vždy verbálně doprovázena slovním vyjádřením. Dané vyjádření utility je pak u jednotlivých
variant sledováno v souvislosti s náklady na hodnocenou variantu. Ptáme se, jaké zvýšení užitku přinese dodatečná jednotka nákladů u sledovaných variant. Tato změna je pak vyhodnocována a k realizaci je doporučena nejlepší varianta.

Očekávané užitky z výstupů veřejných politik je někdy vhodné ohodnotit metodami vícekriteriálního hodnocení. Je tomu tak v případě, kdy chceme vzít na zřetel dílčí užitková kritéria a kritéria nákladová. V takovém případě používáme metody vícekriteriálního hodnocení.
Z nich nejčastěji můžeme použít metody vážení užitných vlastností.
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Metodu vážení užitných vlastností používáme tehdy, jestliže jednotlivá dílčí kritéria mají různou váhu, tedy jsou s ohledem na stanovené cíle veřejných politik různě důležitá. Jednou z forem
vážení užitných vlastností je metoda expertního stanovení vah. Podstatou je, že z předem stanovené škály přidělíme jednotlivým dílčím vlastnostem váhy, jimiž pak násobíme dílčí nevážené
užitnosti, čímž získáme dílčí vážené užitnosti. Součet dílčích vážených užitností pak dává celkovou váženou užitnost. Podstatu této metody vysvětlíme na následujícím praktickém případu.
Výstavba, resp. modernizace městského úřadu (případová studie na porovnání
hodnocení varianty metodou CMA a metodou vážení užitných vlastností)
Městský úřad funguje ve dvou oddělených lokalitách A, B (a v samostatných budovách)
v centru města. To vyvolává problémy ve spolupráci existujících pracovišť. V souvislosti s reformou tohoto orgánu se zvažují následující varianty:
Varianta A: Provést přístavbu ke stávajícímu objektu v místě A, přestěhovat do něj pracoviště B.
Varianta B: Během roku modernizovat pracoviště v místě B, realizovat střešní nástavbu, provést vnitřní a vnější úpravy a přenést celou činnost městského úřadu do místa B.
Varianta C: V novém místě C v jiné lokalitě vykoupit pozemek a během roku vystavět novou administrativní budovu městského úřadu a přenést do ní celou činnost.
Varianta D: Ponechat existující stav v nezměněné formě.
Předpokládejme, že první tři varianty by byly uskutečněny během jednoho roku. Předpokládaná životnost budov je 50 let. V procesu veřejné volby byla varianta čtvrtá odmítnuta jako
politicky nepřijatelná.
Tabulka 8: Náklady na dané akce

Varianta

Nákup pozemku (mil
Kč)

A
B
C

0
0
25

Náklady na výstavbu
a vybavení pracoviště,
odhadované náklady na
provoz po celou dobu
životnosti budov8
(mil Kč)
182
190
201

Jestliže použijeme metodu CMA, pak nejnižší náklady má varianta A. Znamená to, že kdybychom za jediné hodnotící kritérium vybrali hledisko ceny (tedy hospodárnosti, minimálních
nákladů), pak bychom doporučili variantu A.
Nyní použijme na hodnocení téže investiční akce metodu vážení užitných vlastností. Předpokládejme, že náklady jsou samostatným hodnotícím kritériem a že tudíž budeme danou investiční akci samostatně hodnotit s ohledem na náklady, ale i se zřetelem na užitné vlastnosti.
Užitné vlastnosti vystupují zároveň jako dílčí kritéria hodnocení.
Nechť byla expertní komise požádána, aby v intervalu 1-10 bodů (kde 10 je maximální význam, hodnota 1 je minimální význam kritéria) přiřadila váhy jednotlivým užitným vlastnostem
(kritériím). Byla stanovena tato hodnotící kritéria a jejich váhy:

8

Odhadované náklady na provoz budov po celou dobu životnosti budov počítáme jako čistou současnou hodnotu.
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Tabulka 9: Hodnotící kritéria a jejich váhy
Kritérium číslo
Verbální popis kritéria
Váha kritéria
Celkové technické řešení
1
v prospěch vykonávané
10
administrativní činnosti
2
Možnost využití veřejné
9
dopravy
3
Možnost parkování
9
4
Možnost další výstavby
5

Zároveň byla expertní komise požádána, aby jednotlivým užitným vlastnostem u jednotlivých variant přidělila body v intervalu 0-10 bodů podle tabulky 8.5. Výsledky hodnocení
expertní komise jsou následující:

Kritérium číslo
1
2
3
4
Σ

Tabulka 10: Hodnocení varianty A
Váha kritéria
Užitnost nevážená
10
5
9
10
9
3
5
5
23

Dílčí užitnost vážená
50
90
27
25
192

Jak je z tabulky zřejmé, expertní komise ohodnotila splnění kritéria číslo 1 počtem bodů 5.
Dílčí vážená užitnost tohoto kritéria je 50 bodů (10 * 5 = 50). Obdobně vypočítáme i dílčí vážené užitnosti pro ostatní kritéria. Celková nevážená užitnost je 23 bodů, celková vážená užitnost
je 192 bodů.
Obdobně postupujeme při hodnocení varianty B.
Tabulka 11: Výpočet celkové vážené užitnosti u varianty B
Kritérium číslo
Váha kritéria
Užitnost nevážená Dílčí užitnost vážená
1
10
7
70
2
9
6
54
3
9
5
45
4
5
6
30
23
199
Σ

Jak je zřejmé, celková nevážená užitnost varianty B je stejná jako u varianty A, tedy 23 bodů. Avšak celková vážená užitnost je u varianty B 199 bodů, čili je vyšší nežli u varianty A. Na
tomto případě také můžeme dokumentovat skutečnost, že vážením užitných vlastností můžeme
proces rozhodování a výběru více diferencovat.
Při hodnocení varianty C komise dospěla k následujícím výsledkům.
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Tabulka 12: Výpočet celkové vážené užitnosti u varianty C
Kritérium číslo
Váha kritéria
Užitnost nevážená Dílčí užitnost vážená
1
10
10
100
2
9
10
90
3
9
9
81
4
5
10
50
39
321
Σ

Varianta C je zjevně dominující. Získává nejvyšší hodnocení jak při bodovém použití (nevážení užitných vlastností), tak i při vážení užitných vlastností. Protože v zadání způsobu hodnocení jsme stanovili, že budeme hodnotit samostatně náklady a celkovou váženou užitnost,
můžeme pro porovnání varianty C s ostatními variantami sestavit následující tabulku.
Tabulka 13: Porovnání varianty C s ostatními variantami
Porovnání
Porovnání nákladů
Porovnání vážených Porovnání vážených
nákladů
s variantou B
užitných vlastností
užitných vlastností
s variantou A
s variantou A
s variantou B
1,10-krát vyšší u 1,06-krát vyšší u
1,67-krát vyšší u
1,61-krát vyšší u
varianty C
varianty C (201/190) varianty C (321/192) varianty C (321/199)
(201/182)

Pro konečné rozhodování bereme na zřetel, že náklady jsou negativními užitky, tedy těmi
efekty, které chceme minimalizovat (resp. ideálně se jim vyhnout). Užitky jsou pak těmi vlastnostmi, které přináší efekt uspokojení. Pokud neuvažujeme nějakou racionální hranici parametrů užitných vlastností, za níž je již zbytečné zvyšovat parametry užitných vlastností (např.
rychlost automobilu, kapacitu paměti počítačů), pak čím vyšší jsou hodnoty celkové vážené
užitnosti, tím potenciálně vyšší uspokojení daná varianta přinese. Pak řešíme otázku, nakolik
dodatečné náklady přináší změnu v uspokojení. V případě úvahy vybrat variantu C zvažujeme,
zda 1,10 krát vyšší náklady v případě varianty A, a 1,06-krát vyšší náklady v případě varianty B
jsou adekvátní tomu, že v porovnání s variantou A přinesou 1,67-krát vyšší efekt uspokojení
(stanovený metodou vážení užitných vlastností), resp.1,61-krát vyšší efekt uspokojení v porovnání s variantou B.
Také tento případ potvrzuje, že manažerské metody jsou nástroji pro podporu rozhodování
ve veřejném sektoru. Znamená to, že neexistuje žádná manažerská metoda, která by „zbavila“
manažera veřejného sektoru odpovědnosti za konečný verdikt rozhodnutí. Případová studie
vztahující se k výběru varianty výstavby, resp. modernizace městského úřadu ukázala, že výsledek hodnocení závisí na deﬁnovaných kritériích a jim odpovídajících hodnotících metodách.
Použití metody stanovení vah užitných vlastností párovým srovnáváním
K vícekriteriálnímu hodnocení můžeme použít i kardinální stupnici v kombinaci s vážením
jednotlivých kritérií. Kardinální stupnice může být intervalová nebo poměrová (v modiﬁkaci
procentního porovnávání variant). Kardinální číselnou stupnici v modiﬁkaci procentního porovnávání variant také můžeme vhodně použít v oblasti hodnocení různých investičních akcí.
Postupuje se tak, že jsou nejdříve deﬁnovány potřebné užitné vlastnosti daného návrhu (projektu), a to se zřetelem na očekávání, jež jsou vymezena v cílech. Vytipované vlastnosti vystupují jako srovnávací kritéria, přičemž pozitivní vlastnost určité varianty s nejvyšší hodnotou
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odpovídá 100 %, a tatáž vlastnost jiných variant je ve vztahu k ní přepočítána. Postupuje se
následovně: Nejdříve jsou vymezeny užitné vlastnosti a stanovena srovnávací kritéria. Předpokládejme, že výstup tohoto kroku je následující:
Tabulka 14:
Kardinální číselná stupnice (procentní porovnávání alternativ)
Kritéria
Varianta A1
Varianta A2
Varianta A3
Rychlost (km/h)
90
98
110
Provozní náklady
(mil. Kč/rok)
2,2
2,6
3,1
Výkon (kW)
150
185
172
Nabídková cena
(mil. Kč)
13
14,4
12,2
Ekonomická
7
6
9
životnost (počet
let)

V druhém kroku provedeme přepočet na procenta a určíme pořadí.
Tabulka 15: Kardinální číselná stupnice (procentní porovnávání variant)
Kritéria
Varianta A1
Varianta A2
Varianta A3
Rychlost (km/h)
81,2
89,1
100
Provozní náklady
(mil. Kč/rok)
100
84,6
71
Výkon (kW)
81,1
100
93
Nabídková cena
(mil. Kč)
93,8
84,7
100
Ekonomická
životnost (počet
77,8
66,7
100
let)
433,9
425,1
464
Σ
2
3
1
Pořadí

Jak je zřejmé, nejvyššího ohodnocení dosáhla varianta třetí. Bude proto doporučena k realizaci.
Protože ale uvedená kritéria nejsou svým významem stejná, stanovíme jejich váhy a nakonec celkovou váženou užitnost. Postupujeme následovně. Nejdříve stanovíme váhy jednotlivých
kritérií. Zvolme expertní stanovení vah, kdy přiřazujeme váhy jednotlivým kritériím v intervalu
od 1 do 5, kdy hodnota 5 je nejvyšší vahou a hodnota 1 vahou nejnižší.
Poté stanovíme neváženou užitnost (UN) jednotlivých variant. Předpokládejme, že užitnost
neváženou jsme získali předchozím naznačeným postupem (viz kardinální poměrová stupnice
v procentní modiﬁkaci). Následně součinem váhy a nevážené užitnosti získáme dílčí váženou
užitnost. Součtem všech dílčích vážených užitností pak získáme celkovou váženou užitnost.
Výsledky ukazuje následující tabulka.
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Kritéria
1
2
3
4
5
Σ
Pořadí

Váha
5
4
3
1
2
15

Tabulka 16:
Stanovení celkové vážené užitnosti variant
V1
V1
V2
V2
UNV1
UVV1
UNV2
UVV2
81,2
406
89,1
455,5
100
400
84,6
338,4
81,1
243,3
100
300
93,8
93,8
84,7
84,7
77,8
155,6
66,7
133,4
433,9
1298,7
425,1
1312
3
2

V3
UNV3
100
71
93
100
100
464

V3
UVV3
500
284
279
100
200
1363
1

Legenda:
V1,V2,V3 ... varianta prvá, druhá a třetí
UN...užitnost nevážená
UV... užitnost vážená
Uvedená metoda umožňuje porovnat jednotlivé varianty se zřetelem na váhu jednotlivých
kritérií. Jak je zřejmé, nejlepšího hodnocení dosáhla varianta třetí (V3). Bude proto doporučena
k realizaci.
V uvedeném případě jsme použili postup expertního stanovení vah. Další formou stanovení
vah je stanovení normovaných vah (a to např. metodou párového srovnání kritérií). Normování vah se provádí podle vztahu:
Ki
Vi =

(8.1)
n

∑

Kj , kde

j=1

Vi ... normovaná váha i - tého kritéria
Ki ...nenormovaná váha i - tého kritéria
n ... počet kritérií

Při párovém srovnávání postupujeme tak, že jednotlivá kritéria vzájemně porovnáváme podle jejich významu a výsledky zapisujeme do matice. Sestavujeme ji tak, že párově porovnáváme jednotlivé dvojice kritérií, přičemž preferenci kritéria v daném řádku před kritériem ve
sloupci označujeme jedničkou. Je-li preferováno kritérium ve sloupci, pak píšeme nulu. Počet
preferencí pro dané kritérium je dán počtem jedniček v řádku, přičemž je zvětšen o počet nul
v sloupci daného kritéria. Tedy nechť dané hodnocení bylo následující.
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Tabulka 17:
Párové srovnávání významu kritérií
Kritérium
(číslo)
1
-

1.
2.
3.
4.
5.

2
1
-

3
1
1
-

4
1
1
1
-

5
1
1
1
0
-

Na základě párového srovnání můžeme stanovit váhy jednotlivých kritérii.

Kr itérium
1
2
3
4
5
Σ

Tabulka 18:
Stanovení vah jednotlivých kritérií
Počet preferencí
Váha (počet
preferencí/Σ
Σ preferencí)
4
0,4
3
0,3
2
0,2
0
0,0
1
0,1
10
1,0

Získané normované váhy jednotlivých kritérií můžeme pak použít k výpočtu dílčích vážených užitných vlastností a celkové vážené užitnosti. Postupujeme stejným způsobem jako
v předchozím případě, kdy jsme k vážení dílčích užitných vlastností a stanovení celkové vážené užitnosti použili expertně stanovené váhy.

Závěrem je vhodné znovu zvýraznit, že subjekty veřejné politiky vystupují v roli manažerů
a rozhodovatelů veřejného sektoru. Nakládají přitom se vzácnými (omezenými) zdroji, které
by měli být využity optimálně s ohledem na stanovené cíle. K takovému rozhodnutí je potřebné
používat vhodné manažerské metody jako nástroje pro podporu rozhodování.
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Stejně zásadní roli, jakou má na počátku procesu tvorby politiky nebo programu1 strukturace
problému, má na konci tohoto procesu jeho vyhodnocení, které si lze jen velmi těžko představit
bez průběžného sledování důležitých ukazatelů informujících o výstupech nebo účincích implementovaných politik. Každá politika musí být v průběhu své implementace monitorována
a vyhodnocována tak, aby mohlo být rozhodnuto o jejím dalším pokračování, případných úpravách a nebo ukončení. Důsledky zvolené politiky nemohou být předem plně odhadnuté a často
dochází k nezamýšleným efektům, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní dopady vzhledem k zamýšleným cílům politiky. Informace získané monitoringem jsou také neocenitelné
při formování a realizaci obdobných politik doma i v zahraničí a rozšiřují znalosti o tvorbě
a implementaci o poznatky z praxe.
Monitoring a ex-post evaluaci lze považovat za nástroj ověřování politických doporučení
po realizaci vybrané alternativy politiky nebo programu. Oproti tzv. ex-ante evaluaci, kde se
analytik potýká s velkou mírou nejistoty, jsou již známy reálné výsledky politiky. Postavení
různých typů evaluace v rámci politického cyklu názorně vyjadřuje následující schéma.

1

Pokud nebude řečeno jinak, jsou v následujícím textu termíny politika a program rovnocenné.
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Hlavní těžiště monitoringu a evaluace realizovaných politik tkví v poslední fázi politického
cyklu, kdy se posuzují výsledky dosažené po určité době fungování politiky. Popisované přístupy a metody však lze uplatnit také při tzv. průběžném hodnocení (mid-term nebo in media
res evaluace).
Monitoring a evaluace mohou poskytnout spolehlivé a užitečné informace, které v politickém procesu využívají jak objekty tak subjekty dané politiky. I přesto, že náklady na evaluaci
mohou být vysoké, ztráty způsobené špatným fungováním politiky mohou být mnohem vyšší
a i drobné korekce provedené na základě správného vyhodnocení sledovaných údajů mohou
politiky významně zefektivnit nebo dokonce vést k jejich úplnému zrušení pokud nedosahují
stanovených cílů.
Podívejme se nyní na to, jak deﬁnují monitoring a ex-post evaluaci různí autoři a instituce:
1) Monitoring je politicko-analytický postup používaný k získávání informací o příčinách
a výsledcích veřejných politik. Umožňuje analytikovi popsat vztahy mezi politikami a jejich
výsledky a stává se tak primárním zdrojem dat o implementaci politiky. Je to snaha popsat a vysvětlit veřejné politiky. (Dunn 2004)
2) Monitoring je průběžná úloha, která pomocí systematického sběru dat o vybraných indikátorech poskytuje managementu a dalším aktérům informace o dosaženém vývoji, plnění
cílů a využití přidělených prostředků. (Glossary of Key Terms In Evaluation and Results Based
Management 2002, Handbook on Monitoring and Evaluating for Results 2002)
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3) Monitoring politiky je proces záznamu změn klíčových proměnných po její implementaci. Úkolem monitoringu je určit, zda jsou tyto změny výsledkem přijaté politiky. Vyžaduje
identiﬁkaci klíčových proměnných, navržení rychlého způsobu jejich měření a nezávislost celého procesu na příznivcích i kriticích politiky. Následná (ex-post) evaluace představuje kvantitativní a kvalitativní analýzu splnění stanovených cílů politiky. (Patton and
Sawicky 1993)
4) Evaluace je sociálně vědní aktivita zaměřená na sběr, analýzu, interpretaci a sdělování
informací o činnosti a efektivitě sociálních programů. (Rossi, Lipsey and Freeman 2004)
5) Evaluace je systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, jejich uspořádání, implementace a výsledků. Cílem je určení
významnosti a plnění cílů, rozvojovou efektivnost, účinek a udržitelnost. Jde o proces
stanovení důležitosti nebo významnosti určité aktivity, politiky nebo programu. (Glossary
of Key Terms In Evaluation and Results Based Management 2002)
Monitoring a evaluace jsou spolu úzce spjaty. Samotný záznam změn klíčových proměnných by byl bez analytického zpracování v podstatě bezcenný a naopak, evaluace by bez znalosti těchto změn nebyla uskutečnitelná. To ale neznamená, že obě aktivity musí být prováděny
zároveň jedním aktérem. Monitoring bývá často doménou státních institucí, které jsou ze zákona povinné vést evidenci v oblasti, kde působí a poskytovat tyto informace k vyhodnocení.
Samotnou evaluaci potom může provést najatý odborník, který využije dostupná data a nebo
provede vlastní výzkumné šetření.

Jak vyplývá z uvedených deﬁnic, měla by evaluace spolu s monitoringem umožnit nalezení
odpovědí na tyto základní otázky při tvorbě a realizaci veřejných politik:
• Byla politika implementována (zrealizována) tak, jak bylo zamýšleno?
• Pokud ano, má takové výsledky, jaké byly očekávány? (nedošlo k selhání teorie?)
• Pokud ne, kde se stala chyba? (v čem selhala implementace?)
V konkrétnější rovině mají monitoring a evaluace podle Dunna (2004) tyto čtyři základní
funkce:
1. kontrola naplňování standardů (compliance);
2. kontrola poskytovaných zdrojů a služeb (auditing);
3. kontrola výsledků (accounting);
4. vysvětlení vztahů a účinků (explanation).
Tyto čtyři základní funkce lze rozšířit minimálně o jednu, která se zvláště silně prosazuje
v posledních letech, a to o funkci participační. Veřejné politiky nelze redukovat na organizační
a technické aspekty výběru a implementace efektivních opatření a služeb. V širším pojetí jsou
to právě veřejné politiky, které formují obraz politických institucí a aktérů (především pak
vlády) v očích občanů. Zapojení občanů do procesu hodnocení politik proto může přispívat
k posilování legitimity přijatých rozhodnutí a zúčastněných aktérů.
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Obecný rámec pro monitoring a evaluaci vychází ze systémového (racionálního) přístupu
k tvorbě a realizaci politik, který uplatňujeme i v této publikaci. Rozlišuje na jedné straně opatření resp. činnosti (policy actions) a výsledky politiky na straně druhé (policy outcomes). Nehledě na primární funkci (regulační nebo alokační), každá politika vyžaduje pro své fungování
určité zdroje. Systémová teorie tyto zdroje nazývá vstupy politiky (policy inputs). Vstupy jsou
časové, ﬁnanční, lidské, materiální nebo technické zdroje vstupující do procesu politiky (policy process), který je pomocí administrativních, organizačních a politických aktivit přetváří na
výstupy a účinky politiky.
Výstupy politiky (policy outputs) jsou materiální produkty, služby nebo ﬁnanční zdroje poskytované cílovým skupinám a příjemcům2. Takovými výstupy mohou být např. příspěvek na
bydlení, rehabilitační služby po operačním zákroku, bezplatné injekční jehly pro drogově závislé a mnoho dalších. Oproti tomu účinky politiky (policy impacts) jsou efektivní změny chování nebo postojů (Dunn 2004), které vyplívají z působení výstupů dané politiky. Pokud se
budeme držet uvedených příkladů, mohou takovými účinky být např. lepší dostupnost bydlení
pro rodiny s nízkými příjmy, kratší doba rekonvalescence, snížení výskytu infekčních chorob
mezi narkomany apod.
Účinky politiky mohou být okamžité nebo mohou přicházet s určitým zpožděním. S posloupností působení efektů politiky souvisí i rozdělení na přímé a zprostředkované účinky (prvního resp. druhého, třetího a dalších řádů).
Je naprosto nezbytné rozlišovat mezi vstupy a procesy na jedné straně a mezi výstupy
a účinky na straně druhé. V opačném případě hrozí, že se nepodaří naplnit základní funkci
monitoringu a evaluace, tj. nalézt a popsat vztahy mezi příčinami a následky implementované
politiky. Proto je nutné co nejpřesněji ohraničit sledovanou politiku nebo program a určit relevantní ukazatele (indikátory) pro všechny základní složky analýzy.

2

Ne vždy se při monitorování výstupů a účinků musí tyto dvě kategorie shodovat. Na cílové skupiny se působení
veřejných politik a programů předpokládá a zaměřuje, zatímco příjemci jsou ti, kteří z těchto politik a programů
získávají opravdový užitek nebo hodnoty.
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Tabulka 1 – Obecný rámec na příkladu služeb sociální intervence
vstupy
•

•

•
•
•

experti,
terénní
pracovníci
přidělené
finanční
prostředky
technické
vybavení
pronájem
nemovitosti
…

procesy
•

•

•
•

zmapování
prostředí,
sběr
informací
zřízení a
provoz
kontaktního
místa
provádění
intervence
…

výstupy
•

•

•
•

•

zpracované/ •
publikované
studie
počet/objem
poskytnutých
intervencí
vyčerpané
•
zdroje
programy
prevence/
semináře
…
•

účinky
počáteční
dlouhodobé
a přímé
a zprostředkované
zastavení
• dlouhodobé
nepříznivého
snížení
vývoje
výskytu
problému
nežádoucího
(infekční
jevu
onemocnění,
• pozitivní
závislost atd.)
vývoj v souvisejících
vytvoření
podmínek pro
oblastech
zlepšení stavu
(kriminalita,
(působení
alkoholismus
prevence)
atd.)
…
• …

Zdroj: autor

Dosud jsme se zabývali oblastmi, které lze v rámci veřejné politiky ve velké míře ovlivňovat
a kontrolovat. V realitě však do procesu tvorby a implementace politiky vstupují i další faktory, které ovlivnit z různých důvodů nelze. Mohou to být výchozí podmínky (kulturní hodnoty
cílové populace, nedostupnost určitých zdrojů, geograﬁcká poloha apod.) nebo nepředvídané
události jako jsou přírodní katastrofy, nové nemoci apod. Realizované politiky s sebou také
často přináší vedlejší efekty, které mohou působit jak pozitivně, tak negativně vzhledem k cílům
politiky či programu. Zahrnutím těchto oblastí získáme úplný obecný rámec pro monitoring
a evaluaci politik a programů.
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Schéma 2 – Úplný obecný rámec pro monitoring a evaluaci politik

OVLIVNITELNÉ ČINNOSTI
VSTUPY
POLITIKY
1
2
3

VÝCHOZÍ
PODMÍNKY
1
2
3

PROCESY
POLITIKY
1
2
3

NEPŘEDVÍDANÉ
UDÁLOSTI
1
2
3

NEOVLIVNITELNÉ PŘÍČINY

KONTROLOVATELNÉ VÝSLEDKY
VÝSTUPY
POLITIKY
1
2
3

ÚČINKY
POLITIKY
1
2
3

VEDLEJŠÍ
EFEKTY
1
2
3

NEKONTROLOVANÉ
VÝSLEDKY

Zdroj: Dunn (2004: 286), upraveno autorem
Pozn.: Plné čáry představují účinek na ovlivnitelné činnosti a kontrolované výsledky. Přerušované
čáry označují nepředvídané události a vedlejší efekty.

Jak již bylo řečeno, zaměřuje se monitoring a evaluace jednak na samotný proces realizace
programu nebo politiky a jednak na jejich výsledky. Předtím, než přistoupíme ke klasiﬁkaci
různých přístupů k evaluaci, zastavíme se ještě u speciﬁk hodnocení každého aspektu zvlášť.

Evaluace procesu (process/implementation evaluation) představuje hodnocení vnitřního
fungování implementujících organizací a souvislostí mezi nástroji politiky, mechanismy poskytování služeb a způsoby řízení. (Glossary of Key Terms In Evaluation and Results Based
Management 2002) Jednodušeji deﬁnuje procesní evaluaci Scheirer (1994), podle kterého evaluace procesu „ověřuje fungování programu a zda je nebo není poskytován cílové skupině tak,
jak bylo zamýšleno“.
V tomto smyslu sestává monitoring procesu realizace programu (process/implementation
monitoring) ze systematického a průběžného sběru informací o jeho klíčových aspektech sloužících pro posouzení efektivity programu ve smyslu (1) organizace programu a (2) využití
služby cílovou populací. (Rossi, Lipsey and Freeman 2004)
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V prvním případě se jedná o monitoring klíčových organizačních funkcí a aktivit souvisejících s provozem programu a užití zdrojů při naplňování nezbytných úkolů, především tedy
poskytování zamýšlených služeb cílové populaci, ale také doprovodných aktivit jako jsou propagace, fund-raising apod. Monitoring a hodnocení organizace programu sestává také ze sledování a hodnocení tzv. implementačního selhání. Organizace programu může při realizaci selhat
v zásadě trojím způsobem, kdy poskytnuté zdroje jsou spotřebovány, ale (1) není uskutečněna
prakticky žádná reálná aktivita, (2) aktivity jsou prováděny, ale způsobem prakticky neumožňujícím naplnění požadovaných cílů3 nebo (3) nelze prováděné aktivity dostatečně standardizovat
popř. kontrolovat (např. vlivem příliš velké diskreční moci poskytovatelů), což způsobuje významné rozdíly mezi lokalitami a neumožňuje vyhodnocení dosažených výsledků.
V druhém případě (sledování míry využití služby cílovou populací) se jedná o jeden z kritických bodů evaluace a to především tam, kde je participace cílové skupiny na programu dobrovolná nebo se jedná o zavádění nových postupů. Rossi, Lipsey and Freeman (2004) uvádějí tyto
dvě hlavní oblasti, které jsou sledovány pro účely hodnocení využití služby:
• míra pokrytí – míra dosažené participace cílové skupiny (vzhledem k původně stanovené
úrovni);
• míra vychýlení – rozdíly v participaci jednotlivých podskupin cílové skupiny.
Při hodnocení se zaměřujeme na příčiny případné nízké nebo naopak nadměrné participace
příjemců a také na příčiny existujících rozdílů participace uvnitř cílové skupiny. Výchozími
zdroji dat jsou záznamy poskytovatelů služby apod. nebo výzkumná šetření mezi příjemci a cílovými podskupinami (pozorování, dotazování apod.).
Z výše uvedeného není těžké vytvořit přehled hlavních oblastí a otázek, na které se snaží
monitoring a evaluace procesu odpovídat (viz také Rossi, Lipsey and Freeman 2004 nebo Purdon et al. 2001):
• využití služby a její hodnocení účastníky:
o Kdo participuje, kdo ne a proč?
o Do jaké míry se překrývají příjemci programu a zamýšlená cílová skupina?
o Jak se lidé dozvěděli o programu a do jaké míry rozumějí jeho klíčovým aspektům
(poslání, organizace apod.)?
o Jaké je povědomí o programu mezi populací a mezi potenciálními příjemci resp. cílovými podskupinami?
o Považují účastníci program za kvalitní a užitečný?
o Jak hodnotí jednotlivé aspekty programu?
• poskytování služby:
o Jsou všechny součásti programu poskytovány v souladu?
o Odpovídá poskytování právním, profesionálním a jiným relevantním standardům?
o Je poskytovaná služba v souladu se záměry programu?
o Existují různé modely poskytování služby nebo poskytují stejné služby různé organizace? A jaký vliv to má na případné rozdíly zjištěné v čase nebo mezi lokalitami apod.?
o Existují rozdíly v dosažitelnosti příjemců a jaký vliv mají na poskytovanou službu?
3

V tomto případě se nemusí jednat pouze o vyloženě špatné řešení, ale také o způsoby implementace, které svojí složitostí neodpovídají prostředí a potřebám. Jak upozorňují Rossi, Lipsey and Freeman (2004), program dobře fungující
v pilotní fázi pod vedením motivovaných a zkušených profesionálů může v běžných podmínkách skončit ﬁaskem.
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• organizace programu:
o Jak je program organizován?
o Jaká je spolupráce různých aktérů uvnitř a mezi organizacemi podílejícími se na realizaci programu?
• využití zdrojů programu:
o Jsou zdroje použité na realizaci programu dostatečné vzhledem k naplnění požadovaných standardů?
o Jsou zdroje používány podle zásad 3E (hospodárnost, nákladová efektivnost, účelnost)?

Sledování a hodnocení procesu realizace určité politiky je jistě důležité, avšak konečným
cílem politiky není pouze dobré fungování organizace, ale především naplnění daného veřejného zájmu (nejčastěji řešení veřejně politického problému, změna sociálních podmínek apod.).
Klíčovou funkcí evaluace by tedy mělo být sledování a vyhodnocení výsledků politik vzhledem
k jejich stanoveným cílům.
Pomocí monitoringu výsledků jsou systematicky zaznamenávány změny chování a postojů
ve stanovených intervalech od zvoleného počátečního stavu (začátek realizace politiky). Získané údaje mohou při správně provedené evaluaci výsledků upozornit na případné problémy
a poskytnout tak možnosti k jejich nápravě. Významným přínosem monitoringu a evaluace výsledků je také schopnost včasně a odpovědně reagovat na nenadálé změny nebo neočekávané
důsledky politiky. Evaluace výsledků je důležitým nástrojem strategického vládnutí a zároveň
obsahuje silný prvek odpovědnosti vůči občanům.
Klíčovými kroky monitoringu a evaluace výsledků politiky jsou (1) identiﬁkace a měření
relevantních výsledků a (2) hodnocení výsledků politiky.
Identiﬁkaci cílů a evaluačních kritérií se věnujeme v jiné části této studie a hodnocení výsledků politiky je předmětem předposlední kapitoly věnované metodám a technikám. Proto se
zde zaměříme pouze na problematiku měření výsledků programu.
2.2.1. Indikátory – od evaluačních cílů k jejich měření
Úspěch při získávání, analýze a interpretaci dat o výsledcích určité politiky závisí na schopnosti navrhnout spolehlivé a validní míry. Měření výsledků politiky představuje způsob reprezentace změn chování nebo postojů (i nezamýšlených) pomocí pozorovatelných ukazatelů
– indikátorů. Jak upozorňují Rossi, Lipsey and Freeman (2004), většina výsledků politiky má
více než jednu dimenzi a je tedy nutné předem zvážit všechny potencionálně relevantní dimenze a teprve poté z nich vybrat konečný soubor nejlépe vystihující výsledky politiky. Tato
diverziﬁkace je nejlepší ochranou proti přecenění nebo naopak podcenění výsledků politiky
zapříčiněných příliš úzkým zaměřením evaluace. Tam, kde je to možné, je také vhodné provést
opakované měření nebo pracovat s více zdroji informací. Užitečná může být také agregace více
ukazatelů do jedné složené míry, která je robustnější a lépe vyjadřuje celkový výsledek hodnocené politiky.
Po výběru vhodných indikátorů vyvstává otázka způsobu jejich měření. Již několikrát jsme
zmínily různé zdroje dat (pozorování, dotazování, sledování záznamů, rozhovory apod.), po57

mocí kterých lze získat informace, které nás zajímají. Aby se však tyto informace staly mírou
pro měření určité vlastnosti (chování, postoje apod.), je nutné stanovit co nejpřesnější postup,
jak informace získávat a transformovat v indikátory. Jinými slovy je potřeba operacionalizovat
sledované proměnné.
Při evaluaci mohou nastat tři situace, kdy pro určitou vlastnost (1) existuje všeobecně akceptovaný způsob měření, který můžeme převzít a použít. Často se však stává, že (2) existují různé
postupy měření stejné vlastnosti, které si konkurují nebo jsou používány ke speciﬁckým účelům (např. různé psychologické míry jako je deprivace, měření postojů apod.). V tomto případě
musíme zvážit pro a proti jednotlivých přístupů a zvolit ten nejvhodnější. Jestliže žádný takový
postup neexistuje, je možné (3) vytvořit vlastní postup operacionalizace indikátoru. Konstrukce
nové důvěryhodné míry je poměrně složitá, ale lze využít zavedené postupy pro její ověřování
(např. pilotáž).
V literatuře zaměřené na tvorbu a použití indikátorů lze nalézt celou řadu konkrétních „zlatých pravidel“ v závislosti na jejich užití. Existují však tři základní obecné aspekty, které je nutné zvážit v každém případě. Prvním z nich je reliabilita (spolehlivost) vyjadřující míru přesnosti měření dané vlastnosti. Některé vlastnosti lze měřit pomocí standardizovaných nástrojů velmi
přesně (např. výška nebo váha měřená certiﬁkovaným měřidlem resp. váhou), u jiných může
být spolehlivost výrazně nižší (např. IQ testy). Nejnižší spolehlivost se uvádí pro vlastnosti,
které jsou odkázané na paměťové schopnosti respondentů. Reliabilitu si lze také představit
jako míru shody mezi dvěma nebo více měřeními stejného jevu jedním nástrojem. Čím menší
jsou rozdíly mezi jednotlivými měřeními, tím větší je spolehlivost měření. Avšak ani technicky
nejspolehlivější měření nám nedává záruku, že to co měříme odpovídá tomu, co ve skutečnosti
měřit chceme. A tím se dostáváme k druhému důležitému aspektu, kterým je validita. Zatímco
v případě měření porodnosti je vztah mezi tím co měříme (počet narozených) a tím co chceme
měřit (míra porodnosti) zřejmý, v případě výzkumu spokojenosti uživatelů s určitou službou
tomu tak být nemusí. Vystává totiž otázka, do jaké míry vystihuje použitý nástroj (např. baterie
otázek v dotazníku) spokojenost uživatelů tak, jak ji chápe a interpretuje výzkumník. Osvědčené a validní míry se také mohou stát naprosto nepoužitelnými pokud se aplikují v odlišných
podmínkách (kulturních, geograﬁckých, politických apod.). Empiricky se validita ověřuje pomocí srovnání výsledků různých nástrojů měřících stejnou nebo naopak rozdílnou vlastnost,
kdy je očekávána shoda resp. rozdílnost výsledků jednotlivých měření. Reliabilita je tedy záležitostí spíše technickou (výběr správné metody), zatímco validita obsahovou (správná operacionalizace). A zatímco může existovat spolehlivá ale nevalidní míra, naopak už to neplatí.4
Třetím aspektem, který úzce souvisí s předchozími, je citlivost (sensitivita). Protože nás
při evaluaci zajímají především odchylky do původního stavu, potřebujeme k jejich změření
dostatečně citlivé nástroje. Zatímco při měření vzdálenosti při jízdě autem vystačíme s údaji
v kilometrech, při pokládání koberce je nutné znát rozměry alespoň v centimetrech. Obě použité míry jsou spolehlivé a validní pro měření vzdálenosti, ale jejich použití je závislé na dané
situaci. Špatná citlivost indikátorů používaných při evaluaci může být způsobena tím, že zvolená míra není dostatečně speciﬁcká a případné změny sledované vlastnosti jsou kompenzovány
změnami ostatních, s politikou přímo nesouvisejících vlastností. Opačným případem je výběr
příliš speciﬁcké míry, která má za úkol změřit nejjemnější rozdíly mezi jednotlivými respondenty (typicky např. diagnostické míry používané psychologii). Velké individuální rozdíly totiž
nedovolují odhalit případné změny v rámci celé skupiny, protože zahlcují měření příliš velkým
„šumem“. (Rossi, Lipsey and Freeman, 2004).
4

Podrobněji se vztahu mezi reliabilitou a validitou věnuje např. Řehák (1998).
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V předchozí části jsme rozdělili monitoring a evaluaci do dvou základních oblastí – na sledování a hodnocení procesu (procesní analýza) a na sledování a hodnocení výsledků politiky
(výsledková analýza). Komplexní přístupy hodnocení politik v sobě zahrnují jak procesní, tak
výsledkovou analýzu a liší se v míře důrazu na jednotlivé aspekty těchto dvou oblastí. V následující části ve stručnosti zmíníme historický vývoj sledování a hodnocení politik a podrobněji
se zaměříme na čtyři přístupy popsané Williamem N. Dunnem.

Systematický a formalizovaný (vědecký) přístup ke sledovaní a hodnocení veřejných politik
a programů se v širším měřítku prosadil ve Spojených státech amerických v první polovině
20. století, kde byl úzce spjat s rozvojem výzkumných metod samotných, ale také s ideologickými, politickými a demograﬁckými změnami v té době. Po skromných začátcích v meziválečném
období, kdy se výzkum soustředil především na oblasti vzdělání a veřejného zdraví, nastává po
2. světové válce boom různým veřejných i soukromých programů v mnoha oblastech (rozvoj
měst a bydlení, vzdělání, rozvoj lidských zdrojů, preventivní zdravotní programy, prevence kriminality, komunitní projekty apod.) na místní i mezinárodní úrovni. Monitoring a evaluace se
stávají běžnou součástí těchto programů a rozšiřují se nejen v západním světě, ale i v méně rozvinutých zemích Asie, Latinské Ameriky a v Africe. V průběhu 60. a 70. let dramaticky narůstá
počet publikovaných studií a knih a vznikají první specializované časopisy5, konají se semináře
a konference. Jsou zakládány profesní organizace a evaluace se prosazuje nejen jako společenskovědní disciplína, ale také jako perspektivní obor podnikání. Jestliže na počátku stál u vzniku
tohoto oboru především zájem společenských vědců, v dalším vývoji se stává určujících silou
zájem „zákazníků“, kteří ze soukromých nebo veřejných zdrojů ﬁnancují evaluační výzkumy
politik a programů. (Rossi, Lipsey and Freeman 2004; Patton and Sawicki 1993)
Po metodologické stránce rozdělují historii oboru Guba a Lincoln (1989) do čtyř generací.
První generace výzkumníků (60. léta a začátek sedmdesátých), nazývaná technici, používala
formální kvantitativní metody (experiment) a při hodnocení se soustředila na objektivní měření. Od poloviny 70. let vzrůstá kritika kvantitativního přístupu a prosazují se kvalitativní
a subjektivní metody, jako např. případové studie, soustřeďující se na popis zkoumaných jevů
s důrazem na vnímání samotných klientů nebo participantů programu. V průběhu 80. let se do
popředí dostávají otázky neutrality hodnotitelů, vlivu hodnot na evaluaci, zapojení aktérů do
procesu evaluace a jeho politický charakter. Tuto generaci charakterizují autoři jako generaci
posuzovatelů. Poslední čtvrtá generace dále rozvíjí myšlenku zapojení aktérů do procesu evaluace a zaměřuje se na požadavky, zájmy a otázky, které hájí a prosazují. Pro svůj hodnotový
pluralismus a zaměření na spolupráci a slaďování často odlišných pohledů a zájmů při evaluaci
jsou příslušníci této generace nazýváni jako vyjednavači, mediátoři apod. Jejich přednostmi
by měly být nejen technické dovednosti, ale také schopnost pochopit a respektovat odlišnosti,
velká míra tolerance a další společenské, politické a mezilidské dovednosti.
Než přejdeme k další části, která se zabývá jednotlivými současnými přístupy k monitoringu
a evaluaci politik, je dobré na základě předchozího stručného historického exkurzu zdůraznit,
že dobré (validní) evaluace může být dosaženo různými přístupy. House (1980:225) uvádí, že
5

Prvním časopisem byl v roce 1976 Evaluation Review (Sage Publications).
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„… vhodnost nebo nevhodnost zvoleného přístupu závisí na okolnostech jeho použití a odpovídající validitě předpokladů, na kterých je založen.“ (citováno podle Patton and Sawicki 1993: 371)

V současné době existují ve světě desítky různých přístupů k monitoringu a evaluaci veřejných politik a programů. Z této škály se podrobněji věnujeme čtyřem přístupům pokrývajícím
velkou část nejpoužívanějších metod v této oblasti. Jmenovitě jsou to (1) sociální indikátory,
(2) sociální experimenty, (3) sociální audit a (4) syntéza výzkumu a praxe. Všechny tyto přístupy mají několik společných vlastností (Dunn 2004):
• zabývají se sledováním proměnných relevantních pro politiku a její výstupy nebo účinky
(tyto proměnné mohou být v rámci politiky ovlivnitelné či nikoliv);
• zaměřují se na cíle politiky (sledují působení politiky směrem k určitému cílovému stavu);
• orientují se na změny v čase a to buď na makro (společnost, komunita apod.) nebo mikroúrovni (samotné programy);
• umožňují třídění podle více atributů najednou (např. podle příjmu, rasy, bydliště apod.);
• zabývají se jak objektivními (např. počet lůžek v nemocnicích), tak subjektivními mírami
(např. vnímání kvality lékařské péče ve zdravotnických zařízeních);
3.2.1. Sledování sociálních systémů (sociální indikátory)
Sledování sociálních systémů (social accounting, social reporting) představuje přístup a soubor metod umožňující sledovat změny objektivních a subjektivních podmínek v čase. Základy
tohoto přístupu byly položeny ve Spojených státech v 60. letech minulého století, ale počátky
lze nalézt již ve 30. letech (tzv. sociální trendy). Z USA se přístup rozšířil do celého světa (např.
Francie, Velká Británie, Kanada, Japonsko aj.) a využívají jej i nadnárodní organizace jako
Spojené národy, Evropská unie, OEDC a další.
Sociální indikátory představují kvantitativní data měřící sociálně důležité podmínky života
společnosti (Biderman, 1966: 69). Přesnější deﬁnici nabízí Land (citováno podle Dunn 2004),
který deﬁnuje sociální indikátory jako „statistiky, které měří sociální podmínky a jejich změny
v čase pro různé části populace. Sociální podmínky chápe Land jako vnější (společenské nebo
fyzické), tak i vnitřní (subjektivní a vnímané) prostředí lidské existence v dané společnosti.
Výhody:
• tvorba a užití indikátorů může upozornit na důležité oblasti, kde zatím chybí dostatek relevantních informací
• pomocí sociálních indikátorů lze nejen upravovat již běžící politiky nebo programy, ale
také jejich případné alternativy
• přispívají k lepší strukturaci veřejně politických problémů
Omezení:
• výběr určitého indikátoru je hodnotově zatížený, odráží konkrétní společenské a individuální hodnoty tvůrců nebo analytiků
• sociální indikátory jsou často příliš obecné a nelze je přímo využít při řešení konkrétních
problémů ve veřejné politice
• s obecností je spojeno i nejdůležitější omezení – indikátory poskytují pouze velmi málo
informací o samotném procesu transformace vstupů na výstupy potažmo účinky politiky
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nebo programu. Procesní fáze je tzv. černou skřínkou a tvrzení o rozdílech mezi výstupy
a účinky různých politik/programů jsou založeny na statistické analýze (korelace) jejich
vstupů a výstupů resp. účinků. Tato analýza musí být také doplněna o statistickou kontrolu
dalších okolností mimo samotnou politiku nebo program, které mohly tento vztah pozitivně nebo negativně ovlivnit.
3.2.2. Sociální experimenty
Při hledání odpovědi na otázku, zda veřejné politiky nebo programy opravdu fungují se poměrně často používají sociální experimenty, protože umožňují větší kontrolu nejen nad vstupy
a výstupy, ale i samotným procesem realizace politiky/programu. Oproti sociálním indikátorům,
jež mohou vést k tvorbě a úpravám politik nákladnou metodou pokusů a omylů (random innovation), využívá sociální experimentování systematických, co nejvíce odlišných, zásahů do tohoto
procesu a může tak víceméně přesně identiﬁkovat příčiny změn v působení sledovaných politik.
Podobně jako v předchozím případě se sociální experimenty začínají prosazovat ve 30. letech dvacátého století (New Deal) a po druhé světové válce se pole jejich aplikace rozšiřuje do
mnoha oblastí veřejné politiky (zdravotnictví, vzdělání, sociální zabezpečení, drogové závislosti, výživa, doprava apod.) a také do ostatních zemí světa.
Sociální experimenty jsou založeny na upravených principech převzatých z laboratorních
experimentů přírodních věd (Campbell and Stanley 1966):
1. přímá kontrola nad vstupy a výsledky experimentu
2. využívání více skupin v rámci experimentu – experimentální, na které je působeno, a kontrolní skupiny, na které není působeno vůbec nebo podstatně odlišně vzhledem k experimentální skupině.
3. náhodné rozdělení jednotek do experimentálních nebo kontrolních skupin
Podle Dunna (2004) mají sociální experimenty potenciál přesně ukázat, zda mají konkrétní
politická opatření také konkrétní účinky. Tato schopnost prokázat příčinnou souvislost mezi
vstupy a výstupy resp. účinky se nazývá vnitřní validita a čím je větší, tím přesvědčivější je tento vztah. Vnitřní validitu však ohrožuje celá řada situací, se kterými se lze při sociálních experimentech setkat. Klasické třídění těchto ohrožení nabízí Campbell (1969, upraveno autorem):
1. historie – nekontrolované vlivy působící mezi měřeními.
2. zrání – proces ve kterém se respondenti nebo sociální jednotky mění v průběhu experimentu (únava, názorové změny, učení se apod.).
3. nestabilita – nespolehlivost měr, ﬂuktuace respondentů nebo jednotek, nestabilita opakovaných měření.
4. testování – samotné provedení experimentu může ovlivnit jeho výsledky (Hawthornův efekt).
5. výzkumný nástroj – změny kalibrace nástroje popř. pozorovatelů nebo použitého bodování
může ovlivnit získané výsledky.
6. úmrtnost – v průběhu času může dojít k odstoupení jednotlivců nebo celých skupin ještě
před ukončením experimentu. Častým problémem jsou také výpadky v časových řadách.
7. výběrové zkreslení – jednou z podmínek sociálního experimentování je striktně náhodný
výběr členů jednotlivých skupin. Tuto podmínku však není v mnoha případech možno
dodržet a je nutné přistoupit k tzv. kvazi-experimentu a tím i ke snížení vnitřní validity.
V případě souběžného působení výběrového zkreslení a zrání dochází ke změnám nerovnoměrně mezi skupinami.
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8. regresní artefakty (regression artifacts) – tendence krajních hodnot dané charakteristiky
navracet se k průměru.
Za toto své uspořádání výzkumu (uměle vytvořené podmínky, vysoká kontrola nad experimentem atd.) platí sociální experimenty daň v podobě nízké externí validity. Výsledky platné ve speciﬁckých podmínkách experimentu, často netypických, nereprezentativních apod.,
nemusí být platné obecně. Podobně jako sociální indikátory ani sociální experimenty nejsou
také příliš úspěšné při monitorování samotného průběhu realizace a fungování politiky (např.
interakce mezi personálem a klienty, změny postojů a hodnot aktérů) nebo v případě politik se
širokým záběrem a vysokou úrovní konﬂiktů mezi různými skupinami. V takových případech
často dochází k přílišnému zkreslení nebo zjednodušení komplexních procesů probíhajících
v rámci sledované politiky nebo programu. Tuto nevýhodu sociálních indikátorů a experimentů
alespoň částečně překonává přístup nazvaný sociální audit.
3.2.3. Sociální audit
Sociální audit sleduje vztahy mezi vstupy, procesy, výstupy a účinky způsobem, který se
snaží přesně zmapovat průběh transformace zdrojů od vstupu do procesu až po jejich konečné
využití zamýšleným příjemcem. Tento přístup se proto využívá v případech, kdy chceme zjistit,
zda jsou výsledky určité politiky zapříčiněny nedostatečnými vstupy nebo zda jsou v průběhu
procesu zdroje nebo služby vynakládány na jiné účely než bylo zamýšleno.
Dunn (2004) rozlišuje dva hlavní druhy procesů, které jsou v takovém případě sledovány:
• přesměrování zdrojů zapříčiněné administrativním systémem (např. vyšší platy zaměstnanců, nákladný provoz programu apod.);
• transformace zdrojů, kdy dochází k tomu, že význam vstupních zdrojů a jejich využití
cílovou skupinou se významně liší od původních záměrů politiky (např. využívání sociálních dávek k jiným účelům). Při takovéto transformaci může docházet ke snížení, ale i ke
zvýšení, účinků dané politiky.
Zvláště v druhém případě se velmi dobře uplatňují kvalitativní metody sloužící ke zjišťování
subjektivní interpretace politiky jejími tvůrci, realizátory a příjemci.
3.2.4. Syntéza výzkumu a praxe
Syntéza výzkumu a praxe se používá v mnoha oblastech veřejné politiky a je založena na
systematickém sběru, porovnávání a hodnocení výsledků implementace veřejných politik v minulosti. Jako jediný z popisovaných přístupů nevyžaduje sběr nových informací, protože vyhledává a shromažďuje informace z již publikovaných dokumentů a textů. Zaměřuje se především
na případové studie analyzující tvorbu a implementaci politik a výzkumné zprávy, které se
zabývají vztahy mezi vstupy a výsledky politik.
V prvním případě se analytik zaměřuje na identiﬁkaci a analýzu faktorů, které se podílejí
na rozdílech mezi jednotlivými politikami při jejich tvorbě a realizaci. Při takovéto analýze
případových studií se nejprve vytvoří soubor indikátorů a jejich hodnotících škál postihujících
klíčové aspekty vstupů, procesů, výstupů a účinků sledovaných politik. Následně se zkoumají
a srovnávají jednotlivé případy.
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Při analýze výzkumných zpráv (research survey, research/evaluation synthesis) se srovnávají
a hodnotí výsledky dřívějších výzkumů veřejných politik. Analýza se soustředí především na
tři hlavní oblasti:
• empirické zobecnění založené na dostupných výzkumných zprávách, odborných publikacích (knihy, časopisy) a informacích vlády;
• návrhy opatření vycházející z empirického zobecnění;
• míra důvěry v zobecnění založená na počtu spolehlivých a validních studiích, které zobecnění podporují.
Výhody:
• efektivní přístup pro shrnutí a hodnocení velkého počtu případových studií a nebo výzkumných zpráv z oblasti implementace politik;
• umožňuje systematicky a kriticky zkoumat různá empirická zobecnění a jejich důsledky;
• případové studie poodhalují procesní aspekty politik, které při aplikaci jiných metod zůstávají skryté;
• případové studie umožňují zkoumání objektivních i subjektivních sociálních podmínek.
Omezení:
• přístup je závislý na spolehlivosti a validitě získaných informací;
• případové studie a výzkumné zprávy se liší co do kvality a šíře záběru, ale jsou často „sebe-potvrzující“.

Než přejdeme k výkladu konkrétních evaluačních metod a technik, je dobré si uvědomit,
že „… nejpřesvědčivější zobecnění týkající se výsledků politik jsou taková, která obsahují více
hledisek (vstupy, procesy, výstupy, účinky), využívají různých druhů kontroly (přímá kontrola,
kvantitativní analýza, kvalitativní analýza) a jsou založena na kombinaci dostupných a nových
informacích o objektivních a subjektivních podmínkách.“ (Dunn 2004)

V ideálním případě máme možnost již na počátku zvolit takové metody sběru dat a jejich
analýzy, které nejlépe odpovídají zadání evaluace (např. potřeba spolehlivé generalizace výsledků, zaměření evaluace na jeden konkrétní problém). Často však není možné realizovat
vlastní výzkum a je nutné pracovat pouze s dostupnými daty. Potom je nutné zvolit takové
metody analýzy, které odpovídají existujícím zdrojům dat. V každém případě by však každé
systematické hodnocení probíhajících nebo skončených programů mělo být založeno na konkrétním výzkumném uspořádání (research design). Uspořádání výzkumu si lze představit jako
základní strukturu výzkumu, která udržuje pohromadě hlavní prvky výzkumného projektu jako
je hodnocený program a jeho cílové skupiny, použité míry a metody, čas apod. Mezi základní
typy uspořádání evaluačních výzkumů patří:
• ne-experimentální,
• kvazi-experimentální a
• experimentální (tzv. zlatý standard).
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Pravděpodobně nejčastěji používaným ne-experimentálním výzkumným uspořádáním v evaluačních studiích je srovnání (komparace), které představuje předstupeň náročnějších experimentálních nebo kvazi-experimentálních metod. Používá se především v situacích, kdy není
možné zajistit podmínky pro provedení řádného sociálního experimentu.
Mezi základní komparační techniky, od nichž se odvozují ostatní, patří srovnání před a po
(before-and-after) a srovnání s a bez (with-and-without).
4.1.1. Srovnání před a po
Srovnání se nejčastěji používá v případech, kdy je sledována politika s širokou působností
(regionální, národní apod.) bez možnosti provést experiment nebo pilotní ověření. Ve své standardní podobě je srovnáván stav určité skupiny lidí nebo oblastí (např. míra nezaměstnanosti, kvalita ovzduší apod.) před realizací sledované politiky a po uplynutí doby, kdy se mohly
projevit její účinky. Rozdíl v měření před a po je považován za výsledek působení sledované
politiky.
Obvykle se porovnávají dvě hlavní hodnoty – stav před implementací a po implementaci
politiky. Pokud však chceme posílit vypovídací hodnotu evaluace, je vhodné provést srovnání
většího počtu měření v čase a to jak před, tak i po implementaci. Získáme tak časovou řadu,
kde můžeme zjišťovat výskyt „zlomů“ (posunů, přerušení atd.) v době spuštění politiky6. Tím
se však také často podstatně omezí výběr proměnných, které mohou být takto monitorovány
a posuzovány.
Největší slabinou této metody je, podobně jako u ostatních komparačních metod, neschopnost rozlišit, zda byly změny způsobeny implementovanou politikou nebo působením jiných
vlivů, které by tak jako tak nastaly. Výše popsanou úpravou se mohou částečně neutralizovat
dlouhodobé vlivy se stabilním trendem, ale přesto nelze věrohodně prokázat přímý vliv politiky
na dosažené výsledky.
4.1.2. Srovnání s a bez
Metoda s a bez podobně jako v předchozí metodě srovnává počáteční a konečný stav vybraných jednotek, problém působení jiných vlivů se však snaží zmírnit pomocí tzv. kontrolní
skupiny. Určitý počet jednotek (lidé, oblasti apod.) je nenáhodně rozdělen do dvou nebo více
skupin, z nichž na vybrané bylo působeno a na zbylé nikoliv, tj. byly pouze sledovány. Rozdíly
mezi výsledky naměřenými v „experimentálních“ a „kontrolních“ skupinách lze považovat za
působení implementované politiky.
Při interpretaci získaných výsledků však velmi často dochází k problémům. Slabinou je právě nenáhodný výběr jednotek do skupin, který může významným způsobem ovlivnit výsledky
měření. I v případě pečlivého výběru zůstávají individuální (kvaliﬁkace, motivace, zkušenosti
apod.) resp. místní rozdíly významným faktorem, který nelze vyloučit ani v dostatečné míře
kontrolovat. I přesto lze tuto metodu s úspěchem použít a to především v případech, kdy očeká6

V tomto případě se již jedná o kvazi-experimentální uspořádání výzkumu, konkrétně o tzv. analýzu přerušené
časové řady (interrupted time-series analysis) – viz. podkapitola 4.3.1.
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váme velký vliv implementované politiky. Její vypovídací schopnost můžeme také zvýšit zavedením většího počtu pilotních/kontrolních skupin a dostatečně dlouhých a početných intervalů
měření7.

O sociálních experimentech jsme pojednávali již v předchozí části věnované přístupům při
monitoringu a hodnocení politik. Proto pouze shrneme hlavní rysy tohoto výzkumného uspořádání v jeho nejjednodušší variantě – srovnání dvou skupin (two-group experiment).
Základním předpokladem každého experimentu je náhodné rozdělení jednotek8 do dvou základních skupiny – experimentální a kontrolní. Zatímco na experimentální skupinu bude působeno prostřednictvím určitého programu, kontrolní skupina nebude nijak ovlivňována popř.
bude ovlivňována odlišným programem. Poté srovnáme vybrané ukazatele obou skupin a po
důkladném prověření výskytu případných vnějších faktorů, můžeme případné odchylky považovat za působení realizovaného programu. Díky kontrolní skupině získáváme přesvědčivé argumenty pro stanovení kauzálního působení programu na skupinu experimentální. V této
souvislosti je vhodné upozornit na velkou výhodu náhodného přiřazení do skupin. Díky němu
není nutné zjišťovat stav před realizací programu, protože obě skupiny by měli být ve svých
charakteristikách prakticky shodné (pravděpodobnost členství v kontrolní nebo experimentální
skupině je pro každou jednotku stejná).

V reálném světě veřejných politik a programů není vůbec jednoduché experiment se všemi
jeho podmínkami uskutečnit. Velmi často se stává, že z různých důvodů (ﬁnanční, etické, technické apod.) nelze náhodně přiřazovat členy kontrolních a experimentálních skupin nebo nelze
omezovat a kontrolovat působení politiky pouze na vybrané oblasti resp. skupiny lidí. Pro tyto
případy byla vyvinuta celá řada výzkumných postupů, které se souhrnně nazývají kvazi-experimenty. Hlavní z nich si nyní popíšeme.
4.3.1. Analýza přerušené časové řady
Analýza přerušené časové řady (interrupted time-series analysis) představuje rozšíření tradiční komparace před a po o větší počet měření v čase. Před i po implementaci určité politiky
probíhá opakované testování, měření nebo pozorování zvolených, pro tuto politiku relevantních, proměnných. Pomocí graﬁckých a statistických nástrojů sledujeme změny trendu, které
se projevily po realizaci politiky. Případné změny trendu mohou být trvalé (dlouhodobé) nebo
pouze krátkodobé. Přesvědčivé závěry lze proto získat pouze při dostatečně dlouhém a častém
monitoringu zvolených proměnných (a to jak před, tak po implementaci).

7

V tomto případě by se opět jednalo o kvazi-experimentální uspořádání, konkrétně o tzv. analýzu nestejných skupin (nonequivalent control-group design) – viz. podkapitola 4.3.2.
8
Klasické psychologické nebo medicínské experimenty považují za experimentální jednotku člověka. V sociální
oblasti se však jako jednotka používají celé skupiny lidí jako jsou rodiny, organizace (cluster-randomized nebo
group-randomized trials) popř. ohraničená území (place-randomized trials). (Boruch et al. 2004:609) Pomocí
sociálních experimentů lze také analyzovat vliv programů na vybrané podskupiny (subgroup analysis).
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Metoda se často používá při tzv. rychlé analýze, kdy tolik nezáleží na robustnosti výsledků,
a také všude tam, kde nelze rozdělovat jednotky na experimentální a kontrolní skupinu (politika
např. zahrnuje celou cílovou skupinu a nelze tedy nikoho vyloučit). Příkladem takové situace
je sledování a vyhodnocování vztahu mezi změnou maximální povolené rychlosti a počtu dopravních nehod, kdy nelze uplatnit náhodné rozdělení řidičů do dvou skupin řídících se různými
pravidly silničního provozu.
Graﬁcké zobrazení vývoje určitého trendu a efektu realizace politiky může nabývat několik
základních podob, které jsou shrnuty v následujícím grafu.

Zatímco v prvním případě (a) je změna trendu významná a trvalá, v druhém případě (b)
došlo po počátečním vychýlení k návratu na původní hodnoty, tj. původní významný efekt
zavedení politiky postupně vymizel (např. adaptací cílové skupiny změněným podmínkám,
nedostatkem kontroly). Naopak u čtvrté (d) a páté (e) křivky nedošlo k žádné resp. nevýznamné
změně trendu a je tedy zřejmé, že zavedení politiky nemělo na sledovanou proměnnou prakticky žádný vliv. V případě třetí křivky (c) je patrné, že změna nemá dlouhého trvání a navíc zde
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došlo k velkému vychýlení před zavedením politiky. Tato změna by se tedy dala vysvětlit jako
tzv. regresní artefakt, tj. tendence krajních hodnot dané charakteristiky navracet se k průměru.
K vychýlení by tedy pravděpodobně došlo i bez realizace hodnocené politiky. (Dunn 2004)
Praxe je však většinou mnohem komplikovanější. Reálná data nemívají takto hladký průběh, účinky politiky mohou být zpožděné a mohou se lišit podle ročního období nebo jiného
cyklu. Také je nutné přihlédnout k možné kombinaci efektů různých politik. (Patton and Sawicki 1993) Nejzávažnějším problémem je nízká vnitřní validita tohoto výzkumného uspořádání.
Vzhledem k neexistenci kontrolní skupiny nelze vyloučit vnější nebo s programem nesouvisející ovlivnění sledovaného trendu. Dunn (2004) v této souvislosti zdůrazňuje ohrožení vnitřní
validity způsobené zráním (maturation), nestabilitou časové řady a regresními artefakty.
4.3.2. Analýza nestejných skupin
Zmíněné nedostatky částečně odstraňuje metoda zvaná analýza nestejných skupin
(nonequivalent control-group design nebo control-series analysis), která při evaluaci již pracuje
s kontrolní skupinou. Stále se však jedná o kvazi-experimentální uspořádání, protože řazení
do skupin neprobíhá náhodně. Výzkumník se snaží sestavit dvě nebo více co nejpodobnějších
skupin, např. komunity lidí sdružených za stejným účelem, školní třídy v jednom ročníku apod.
Díky poměrně jednoduchému výzkumnému uspořádání patří metoda v sociálním výzkumu
mezi nejpoužívanější.
Logika analýzy nestejných skupin zůstává stejná jako v předchozím případě, ale vnitřní validita hodnocení efektů politiky je díky přidání kontrolní skupiny vyšší.

I přes to, že existují soﬁstikované metody výběru, stále existuje nebezpečí výběrového zkreslení a s ním spojeného vychýlení výsledků měření. Nestejné složení experimentální a kontrolní
skupiny ohrožuje vnitřní (a tím i vnější) validitu výzkumu. Pokud například sledujeme efekt
nové výukové metody aplikované v jedné z devátých tříd ZŠ, zatímco ostatní třídy v ročníku
pokračují ve výuce tradičním způsobem (jsou tedy kontrolní), je nutné ověřit, jakým způsobem
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jsou žáci v dané škole zařazováni do jednotlivých tříd. Žáci bývají často rozdělováni systematickým způsobem podle prospěchu, pořadí v abecedě nebo specializace, což může významně
ovlivnit účinnost ověřované výukové metody. Žáci ze specializované třídy mohou novou metodu rychleji a lépe přijmout, zatímco účinek na ostatní žáky může být v extrémním případě
opačný. Nebo se v případě třídy žáků s nejhorším prospěchem nemusí efekt nového stylu výuky vůbec projevit a metoda je odmítnuta jako neúčinná.
4.3.3. Analýza regresní nespojitosti
Analýza regresní nespojitosti (regression-discontinuity analysis) je popisována jako sada
graﬁckých a statistických postupů používaných pro výpočet a porovnání odhadů výsledků působení politiky mezi dvěma či více skupinami, z nichž na experimentální je působeno a na
ostatní (kontrolní) nikoliv. (Dunn 2004: 324) Přes složitě znějící název se v základní verzi jedná
o klasické před a po srovnání dvou nebo více skupin. Metoda však používá speciﬁcký způsob
rozdělení respondentů mezi experimentální a kontrolní skupinu na základě tzv. zlomové hodnoty (cut-off value). Opět se tedy nejedná o náhodné rozdělení, ale v tomto případě se výzkumníci
nesnaží o co nejpodobnější složení porovnávaných skupin jako v předchozím případě. Analýza
regresí nespojitosti se naopak uplatní všude tam, kde je vhodné poskytnout dostupné zdroje
těm nejpotřebnějším a nebylo by tedy etické (nebo ﬁnančně či technicky možné) přiřazovat
„jednotky“ do experimentální či kontrolní skupiny na základě náhody. Nejčastěji se metoda
používá při evaluaci v oblasti vzdělávání, kde byla také v sedmdesátých letech poprvé použita.
V jiných oborech se metoda příliš nepoužívá a její malé rozšíření připisuje Trochim (2005)
nepochopení výzkumného uspořádání metody plynoucí pravděpodobně z neznalosti principů
regresní analýzy obecně. Pro mnoho lidí je obtížné přijmout fakt, že oproti ostatním metodám
pracuje tato se skupinami, které jsou záměrně rozděleny tak, že se zákonitě musí lišit. Je však
nutné zdůraznit, že při dobrém provedení dosahuje metoda výsledků, které jsou co do vnitřní
validity srovnatelné s klasickým experimentem. I proto se na následujících řádcích pokusíme
podrobněji vysvětlit základní variantu metody a prokázat její užitečnost.
Princip metody lze nejlépe vysvětlit pomocí názorného příkladu. Zůstaneme-li u předchozího zadání, je naším úkolem zhodnocení úspěšnosti nové výukové metody. Omezené ﬁnanční
zdroje je nutné využít co nejefektivněji a proto chceme novou metodu výuky poskytnout nejpotřebnějším žákům, tj. žákům s nejhoršími výsledky. Nejprve je tedy nutné otestovat všechny
žáky z ročníku bez ohledu na jejich předchozí rozdělení do jednotlivých tříd, abychom zjistili
znalosti žáků před začátkem programu a také jejich pořadí podle míry znalostí. Poté stanovíme zlomovou hodnotu9, podle které rozdělíme žáky do experimentální (žáci s nejhorším prospěchem, kteří se účastní výuky novým způsobem) a kontrolní skupiny. Pro zjednodušení si
lze představit, že pokud bychom hypoteticky provedli stejný test po určité době bez jakékoliv
změny výukové metody, byly by výsledky prvního (vstupního) i druhého (hypotetického) testu
velmi podobné. Graﬁcky by vztah mezi prvním a druhým (hypotetickým) testem mohl vypadat
následovně (čím vyšší skóre, tím lepší výsledky v testu).

9

Tato hodnota se stanovuje arbitrárně, například na základě dostupných zdrojů, technických možností apod. umožňujících poskytnutí programu pouze určitému počtu jednotek.
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Regresní analýza studijních výsledků v případě pokračování stávající metody výuky by tedy
prokázala, že rozdíly mezi studenty se v čase nemění, tj. zlepšení či zhoršení výsledků jedné
skupiny by bylo prakticky shodné se změnami výsledků skupiny druhé. Nás ale zajímá reálný
účinek zavedení nové výukové metody. Proto tedy provedeme změnu výukové metody pro
experimentální skupinu a po stanovené době ověříme znalosti respondentů v obou skupinách
stejným testem jako na počátku. Pro zjednodušení opět předpokládejme, že nová metoda měla
konstantní účinek na všechny respondenty a výsledky by mohly vypadat přibližně takto.
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Z grafu je patrný „zlom“ mezi regresními přímkami výsledků experimentální a kontrolní
skupiny, který představuje účinek metody. V tomto případě je účinek nové metody pozitivní
a za jinak stejných podmínek dosáhli žáci z experimentální skupiny většího zlepšení svých výsledků než žáci z kontrolní skupiny, kteří pokračovali v původní metodě výuky. Zde je nutné
upozornit, že měříme dosaženou změnu oproti původnímu stavu. Podstatná je tedy hlavně míra
zlepšení (či zhoršení) experimentální skupiny oproti kontrolní skupině, ne dosažené absolutní
hodnoty.
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