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Úvodní komentář: Autoři David a Irene Hall přicházejí s publikací, ve které čtenáře
seznamují s možnostmi  využití studentů při provádění evaluací. V následujícím textu je
popsána role studenta při evaluaci, která je posléze prakticky ukázána na modelovém
příkladu v zařízení pro mladé bezdomovce a také na příkladu evaluace v nemocničním
zařízení. V textu je také uveden  vzor  dohody o spolupráci mezi studentem a daným
zařízením.

 Model evaluace prováděné studenty charakterizují následující vlastnosti:

 je používán u méně rozsáhlých programů
 jedná se o spolupracující model, důraz je kladen na partnerství s osobami zaangažovanými

na sociální službě, která je evaluována
 nejčastěji programový manažer určité sociální služby si u studenta objedná zakázku

s cílem zkvalitnit poskytované služby, ve kterých působí (určí také, co od evaluace
očekává)

 student v zařízení zpravidla působí jako praktikant či dobrovolník
 student podléhá supervizi na univerzitě

Problémy v roli studenta
 Role studenta může být konfliktní z hlediska akademické struktury, kde je začleněn jako

žák, který je supervidován. Student se může ocitnout v  situaci, kdy může cítit konflikt
mezi svými etickými postoji a postoji supervizora – jeho moci ovlivňovat výzkum (ten je
na druhé straně odpovědný za splňování určitých standardů výuky). 

 Může se stát, že studenti nejsou schopni provést evaluaci správně. Je nezbytné, aby měli
dobrý výzkumný trénink jako přípravu a byli dobře supervidováni a podporováni svou
institucí. Samozřejmě by měli  být studenti důkladně seznámeni  s principy a zásadami
evaluace. Měli by mít  také důvěru ve své schopnosti  a měli by umět poskytovat hodnotné
zpětné vazby s užitečnými doporučeními daným zařízením sociálních služeb.

 Student může řešit dilemata, jakým způsobem  sdělovat  zjištěné negativní informace o
službách či jakým způsobem doporučovat provádění změn na základě zjištěných výsledků
z evaluace. Musíme si uvědomit, že ačkoliv je student s pracovníky  v dobrém
partnerském vztahu, je nutné, aby sdělování pravdy zůstalo v popředí jeho zájmu.

Praktický příklad  návrhu obsahu dohody o evaluaci

1. Dohoda mezi  …………….(jména studentů), ze  ……………………. (název vzdělávací
instituce, ze které pocházejí)  a  ……………….. (jméno vedoucího zařízení, pracovníka
ze zařízení, jež si evaluaci objednává u studentů) z ………………………….(název
sociálního zařízení)

2. Trvání projektu evaluace: od………. do ……….
3. Popis organizace, která bude evaluována …. cíle zařízení
4. Identifikace tématu: např. zjištění spokojenosti s poskytovanou službou



5. Návrh projektu: studenti se zaměří na školní kluby a podpůrné rodinné aktivity
Evaluaci provedou následovně:
a) ve  školních klubech  budou v rámci práce s dětmi využity fokusové skupiny
b) rodiče budou dotazováni ohledně podpory, kterou jim služba přináší 
c) dobrovolníci a zaměstnanci budou dotazováni ohledně vnímání služby, využity budou

dotazníky 
d) student zpracuje dvě případové studie o efektivitě služby z pohledu jednotlivých rodin,

dětí
Všichni účastníci budou ujištěni o anonymitě.

6. Výsledek projektu: písemná zpráva bude dokončena do …  Také budou poskytnuty
zpětné vazby během trvání projektu.

7. Svolení ke rozmnožování zprávy: studenti …, mají právo publikovat zprávu v rámci
akademických publikací, což bude konzultováno nejdříve se zařízením

8. Docházka: student … bude věnovat vždy jeden den v týdnu terénní práci v prvním
semestru, stejné množství času bude věnovat analýze a zpracování písemné zprávy ve
druhém semestru.

9. Náklady: náklady na cestovné budou uhrazeny zařízením …
10. Supervize: během zpracování studie bude za supervizi studenta odpovědna …
11. Důvěrnost informací: student se bude řídit etickými principy dle kodexu … a bude

respektovat důvěrnost získaných informací.
12. Posudek: student předloží  reflexivní zprávu k výzkumu na škole .., což bude součástí

jeho disertační práce
13. Poděkování: v případě použití zprávy nebo části zprávy bude zmíněno poděkování

studentům …, z univerzity …

Podpis                 Datum

Příklady provedených evaluací

Následující příklady umožňují získat představu o studentských evaluacích, jak je prezentují
zmínění autoři. Mohou podnítit případné využívání studentů pro takovéto evaluace v českých
podmínkách,  umožní blíže se seznámit  s problémy, které se v této souvislosti mohou objevit.

1. Příklad studentské evaluace

Popis zařízení: 
Dům na půl cesty - ubytovna pro svobodné klienty ve věkovém rozmezí 16 – 30 let, kterým
byla tato služba doporučena jinými zařízeními poskytujícími sociální pomoc. 

Cíle zařízení: poskytovat chráněné ubytování uvnitř sociálního systému, snažit se podporovat
klienty v nalezení samostatného bydlení.

Cíle evaluace: při počátečním projednávání evaluace měl být jejím cílem zjišťování postojů
klientů/obyvatel a zaměstnanců,   zjišťování zkušeností klientů s bezdomovectvím a srovnání
daného zařízení s jiným, které klienti poznali dříve. Manager zařízení chtěl také  získat
argumenty pro případné další rozšiřování domů na půl cesty. 



Nástroje: studentka-evaluátorka vedla s obyvateli zařízení a zaměstnanci rozhovory podle
připravené „šablony“, kterou předem projednala s programovým managerem, zadavatelem. 

Závěrečná zpráva
Na základě evaluační studie bylo zjištěno, že  nabídka  zařízení se kryje s většinou jeho cílů.

Obyvatelé zařízení byli celkově spokojeni s poskytovanými službami a také srovnání s jinými
podobnými zařízeními, ve kterých byli dříve ubytováni, dopadlo příznivě.

Všeobecně klienti byli spokojeni se/s:
- vztahy a jednáním personálu
- poskytovanými aktivitami
- dostupným vybavením (bar, bazén)
- s vyhlídkou možnosti dalšího ubytování již v normálním prostředí

Klienti vyjádřili rozhořčení ve vztahu z nedostatku soukromí

Pohledy klientů a zaměstnanců na cíle zařízení byly většinou shodné.

Etické otázky: 
Dotazovaným evaluátorka vysvětlila záměry evaluace. Zaručila respondentům  anonymitu
s tím, že informace, které by mohly upozornit na konkrétní osoby budou vynechány.
Evaluátor také slíbil, že se   vyhne citlivým otázkám, které by se mohly týkat právě lidí bez
domova. Studentka se vyjádřila: „Chtěla jsem jednat s respondenty jako s lidmi, ne jako se
zdroji dat.“

Výzkumné metody
Primární metodou výzkumu bylo hloubkový rozhovor,  ze kterého mohla studentka získat
detailní a velmi významná data a vyloučila tak možnost povrchních zjištění. Každý rozhovor
byl  částečně strukturovaný, a to jednak, aby respondenti mohli aktivně participovat, ale také
se studentka snažila vyhnout případné manipulaci ze strany dotazovaných.

Celkem bylo provedeno 10 rozhovorů s klienty (20% z celkového počtu obyvatel), 5
rozhovorů se zaměstnanci (25% z celkového počtu).

Limity vzorku
Studentka řešila např. problém spolupráce klientů na výzkumu. Zvažovala, jak získat
spolupráci klientů.  Posléze oslovovala klienty v baru zařízení, kam ovšem chodívali převážně
muži.

Role evaluátora
Studentka např. vypozorovala, že  sedne-li si v baru mezi klienty, je vnímána jako „jedna
z nich“, jestliže si stoupla za pult, byla brána jako člen personálu, autorita, „ten jiný“. Ovšem
na druhou stranu zjistila, že pokud je mezi klienty, personál to nevnímá příliš kladně. Měla
pocit, že její role je konfliktní vzhledem k hierarchickým vztahům, které v zařízení vládly. Po
diskusi se svým supervizorem vysvětlila  personálu problematiku toho, že v rámci dané
evaluace může rovnocenný vztah být více užitečný.

Zjištění
Zpracování kvantitativních a kvalitativních odpovědí, dle četností, dle jednotlivých vyjádření.



Studentka zjišťovala např. názory klientů na  personál:  „Jak byste popsali personál?“

výřečný                                   v počtech               procentech
přátelský
prospěšný
poskytuje podporu
přívětivý
naslouchající
představují autoritu
neposkytují podporu

Na druhou stranu názory personálu na jejich vztahy s klienty. „Jak byste popsali Vaše vztahy
s klienty?“

přátelské
naslouchající
poskytujeme službu
autoritativní
jako konzultanti
podpora
mateřské

Výběr kvalitativních odpovědí: 

Klienti srovnávali sledované zařízení s jinými zařízeními.
„Nejsou jako jiná místa, kde nechtějí nic vědět a řeknou ti, běž pryč a přestaň si stěžovat..“  

Klienti se vyjadřovali  k personálu uvnitř zařízení bez srovnání s jinými zařízeními: „Dělají
svou práci, ale jsou jen lidé, jsme všichni lidé a sednou si a povykládají s tebou.“

Klient viděl personál jako autoritu: „ Jsou jako školní učitelé“. Klient je ale respektuje,
protože ačkoli jsou ještě mladí, chovají se k nim jako k dospělým.

Vnímání personálu jako nápomocného: „Pomohou ti s čímkoli potřebuješ.“

Vnímání „domova“
Studentka se snažila porozumět tomu, co pro klienta znamená domov a do jaké míry tuto
představu splňuje zařízení. Výsledek byl velice zajímavý a nabídl dva rozdílné pohledy na
vnímání domova. 

„Hlavní věc je, že máš střechu nad hlavou a místo, kde je teplo k přespání.“ – tento klient toto
viděl jako podstatné, proto se nevnímal jako bezdomovec.

Většina dalších obyvatel měla široké definice domova a popisovali sebe jako bezdomovce,
ačkoli měli v té době ubytování.



Klíčovými znaky domova pro klienty byly:
- soukromí
- vlastnictví
- komfort
- střecha
- stálost
- rodina
- místo, se kterým se mohou identifikovat

Soukromí bylo jednou z nejčastěji zmiňovaných charakteristik. Klienti rozlišovali mezi
soukromým a veřejným.

Někteří se zmiňovali, jak bezdomovectví, resp. pobyt v zařízení ovlivnilo jejich postoje, např.
„nemůžeme dělat normální věci společně – dívat se na televizi a cpát se – nezbývá nám než
jen sedět na veřejných místech v McDonaldu“.

Dále se zmiňovali, že nedostatek soukromí změnilo jejich chování. Vnímání domova jako
místo, kde mohou být sami sebou. 

Většinou obyvatel nebylo zařízení vnímáno jako domov vzhledem k nedostatku soukromí  a
jen dočasnému pobytu. Klienti nemají  např. možnost  vyzdobit si pokoj. Jen menšina viděla
domov jako místo, které  poskytuje střechu nad hlavou.

Závěry a doporučení

Evaluátorka předala zařízení pozitivní zpětnou vazbu, že zařízení plní cíle, které si stanovilo.

Zařízení dle jejího hodnocení poskytuje vysoký stupeň služeb pro klienty a naplňuje většinu
cílů, a také v budoucnu zamýšlí rozšířit současné služby. Tento typ ubytování byl klienty
vnímán pozitivně. Cítili, že tato služba ji může dát i něco navíc.

Respondenti cítili, že komunikace s personálem by se mohla zlepšit, zmínili problémy jako
sdílení ledniček, nedostatek soukromí. Změny by mohly vést ke zvýšení kvality prostředí, ve
kterém žijí.

Odezva zadavatele
Ačkoli na začátku byla jasná domluva o podobě projektu evaluace, po ukončení měl zadavatel
pocit, že byl výzkum málo zaměřen. Později porovnal výsledky s kvantitativním šetřením a
uznal, že kvalitativní přístup umožnil hlubší pohled na věc. Evaluační zpráva byla využita ve
dvou směrech. Byla zvýrazněna důležitost soukromí v zařízení , jako například potřeba
poskytnutí ledniček na pokojích, protože si obyvatelé stěžovali na krádeže jídla. Druhým
směrem bylo rozvíjení personálu, zaměstnanců ve vnímání klientů, zejména skrze citace
klientů. 

2. příklad studentské evaluace

Autoři uvádějí příklad, kdy evaluátor-student, který ovládal výborně znalosti z metodologie
výzkumu,  získal evaluační poznatky v organizaci, ve které působil jako dobrovolník.
Vzhledem k tomu, že ostatní dobrovolníci si nebyli vědomi, že s jejich stanovisky bude
zacházeno jako s důkazy získaných z rozhovorů, řešil etický problém, jestli budou tito



dobrovolníci spokojeni s evaluační zprávou. Ta byla negativní ve svých závěrech v hodnocení
služby, ve které byli zaangažováni. Případová evaluační studie ukázala, jak byly důkazy
sbírány, odhalila mezery ve výcviku a povědomí nemocničních dobrovolníků. Student-
evaluátor řeší, jak by tyto negativní výsledky měly být prezentovány uvnitř kontextu služby,
která byla vysoce respektována uvnitř instituce a podporována samotnými dobrovolníky.
V tomto případě vše dopadlo dobře, nezávislou a kritickou studii vedení přijalo pozitivně, jak
výsledky evaluace, metodologii, tak způsob provedení. Poznatky z evaluace byly
implementovány. Na základě rozhodnutí vedení byla zjištění začleněna do vzdělávání
dobrovolníků.

Závěrečný komentář: koordinátoři mohou informovat poskytovatele služeb o možnosti
využití studentů pro evaluaci. Díky tomuto může dojít ke zlepšení  činnosti Studenti také
mohou pomoci při evaluaci např. komunitního plánování sociálních služeb v dané lokalitě –
rozdávání dotazníků, zpětné vazby. Tato evaluace se nedoporučuje v případě, kdy studenti by
měli kontrolovat organizace. 


