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Úvodní komentář: V následujícím textu je velice podrobně vymezena problematika evaluace
procesu. Důraz je kladen na objasnění rozdílů mezi evaluací procesu a monitorováním
programu. Obě tyto oblasti jsou popsány v základních termínech. Je přiblížena problematika
perspektiv monitorování programu i jednotlivých částí samotného monitoringu – dodání
služby, organizace funkcí, specifikace služeb, dostupnost služeb, podpůrné funkce programu.

Efektivní program,  který si klade za cíl  zlepšení sociálních podmínek,  potřebuje více než jen
dobrý plán. Podstatné je uskutečnit podle plánu samotnou implementaci a realizaci
konkrétního programu. V praxi je však právě implementace často velmi složitá. Sociální
programy podléhají mnoha vlivům. Díky tomuto pak dochází často k diskrepanci mezi
očekávaným a aktuálně implementovaným programem.

Z tohoto důvodu je důležité ujistit se, zda program dobře  funguje. Jistotu nám může
poskytnout evaluační programový proces. V evaluačním procesu se zaměřujeme na
fungování, aktivity, úsilí, funkce, jednotlivé části programových aktivit, zdroje atd.  Pokud
evaluace zahrnuje dlouhodobé a nepřetržité měření a zaznamenávání informací o fungování
programu, hovoříme o monitorování programového procesu.
 

Co je evaluace procesu a monitoring?

Schreire (1994): „Evaluace procesu např. ověřuje, zda je  program doručen cílovému
uživateli. Neposuzují se  efekty, které program přinesl těmto uživatelům.  Jestliže evaluace
procesu zahrnuje opakované a nepřetržité měření, hovoříme o programovém monitoringu.
Rozdíl mezi programovým monitorováním a monitorováním výsledků je následující:
programové monitorování je zaměřeno na systematickou  a kontinuální  dokumentaci
klíčových aspektů – tzn. programové úsilí, posouzení, zda program funguje podle záměru
nebo dle patřičných standardů. Zatímco monitorování výsledků je kontinuální měření
očekávaných výsledků. Obvykle se jedná o hodnocení sociálních podmínek, které měly být
zlepšeny. Posuzování užitku služby zahrnuje zkoumání, do jaké míry cílová populace využila
danou službu. Posuzování programu vyžaduje srovnání s plánem a porovnání toho, co by
mělo být v rámci  programu zhotoveno, s tím, co bylo aktuálně vytvořeno.“

Evaluace procesu zpravidla zahrnuje zkoumání otázek typu :   Zasahuje program vhodnou
cílovou populaci? Dodržuje daná služba programový plán či odpovídá  i jiným vhodným
standardům? Evaluace procesu rovněž zkoumá, jaké zdroje byly a jsou během celého
programu využívány. 

Otázky, které mohou být při evaluaci procesu kladeny:
- Kolik osob využilo službu?
- Jsou ti, co využili službu plánovanou cílovou skupinou?
- Dostávají tyto osoby požadované  množství, vhodný  typ a očekávanou  kvalitu služby?
- Existují cílové skupiny nebo podskupiny uvnitř cílové populace, které nevyužily službu?
- Jsou členové cílové populace informováni o programu?



- Jsou nezbytné funkce programu vykonány adekvátně?
- Je personální zajištění dostačující co do počtu a kompetencí nutných pro výkon činností?
- Je program dobře organizován? Je vzájemná spolupráce zaměstnanců dobrá?
- Je program koordinován, s jinými programy a agenturami, se kterými musí spolupracovat,

efektivně?
- Jsou zdroje, vybavení, finance, jež podporují důležité funkce programu, adekvátní?
- Jsou zdroje využity efektivně a dostatečně?
- Je program v harmonii s požadavky předepsanými nadřízenými orgány, poskytovateli

finančních prostředků, s úřady na vyšších pozicích?
- Dodržuje program vhodné profesionální a zákonné standardy?
- Je úsilí v některých částech programu významně menší nebo větší než u jiných?
- Jsou uživatelé spokojeni s interakcí se zaměstnanci a postupy práce?
- Jsou uživatelé spokojeni se službou, kterou využili?

Nastavení kritérií u posuzování programového procesu: administrativní standardy

Evaluace programového procesu studuje postupně, např. průběh pobytů jednotlivých pacientů
v nemocnici. Hodnotí každý počin, co se stalo, kolik lidí bylo propuštěno, kolik lidí bylo
navštíveno sociálním pracovníkem, kolik jich bylo odkázáno na služby, kolik potencionálních
uživatelů aktuálně obdrželo službu, apod. Pokud se v programovém procesu předpokládá, že
se něco stane a není tomu tak, považujeme tento programový výkon za slabý.  Otázkou je, jak
ale určit hranice slabého výkonu? Co v případě, pokud  sociální pracovník navštíví např. 63%
propuštěných pacientů. Je těch 63%  navštívených pacientů slabý výkon? Tuto a podobné
otázky  řeší tzv. administrativní standardy. Administrativní standardy jsou aplikovatelná
kritéria, která  např. stanoví dohodou mezi zaměstnanci a  vedoucím,  že by mělo být
v průběhu dvou týdnů po propuštění z nemocnice navštíveno 75% pacientů. Dle tohoto
administrativního standardu se dá  zjistit, že 63% ze 75% není příliš pod stanovenou
představou. Administrativní standardy mohou být stanoveny na základě minulých zkušeností,
nebo porovnáním s jinými srovnatelnými programy, případně na základě profesionálních
soudů programových managerů nebo poradců. Některá hlediska programového úsilí mohou
spadat do zákonných, etických nebo profesionálních standardů. Např. v případě hlášení o
podezření na týrané dítě, sociální pracovník musí zasáhnout do 24 hodin po oznámení apod.

Běžné formy evaluace procesu

1) Evaluace procesu nebo evaluace implementace
2) Pokračující monitorování programu

Evaluace procesu nebo implementace

Poskytuje všeobecné informace programovým managerům, zaangažovaným osobám na
problému, ale není pravidelnou a pokračující částí programového procesu. Zahrnuje dodání
zpětných vazeb managerům, sponzorům nových programů u méně zavedených programů. U
více zavedených, kde nás mohou zajímat otázky typu: Jak dobře je program organizován, jaká
je kvalita služeb, či jak úspěšně je služba využita cílovou populací, je svým způsobem
formální, neboť téměř vždy následuje mnohem detailnější monitorování, které může přinést
více informací.



Druhým hlavním úkolem evaluace procesu je, že je doplňkem evaluace vlivu. Nejlépe je
provádět evaluaci  vlivu právě spolu s evaluací procesu. Evaluace vlivu totiž zahrnuje
procesní, prvky, které umožňují poznat, jakou kvalitu a kvantitu služeb program poskytuje a
tyto informace pak mohou být následně porovnány se zjištěními, jaký vliv tyto služby mají.

Pokračující evaluace procesu (monitorování) a manažerský informační systém

Pokračující evaluace procesu představuje monitorování ukazatelů vybraných hledisek
programového procesu. Jedná se o dlouhodobější měření jednotlivých aspektů programu.
Tento typ zpětné vazby umožňuje  managerům korigovat službu v případě, že se objevily
problémy.  Zpětné vazby poskytují  informace o výkonu. Pro tyto účely jsou často výsledky
evaluace procesu integrovány do běžného informačního systému, takže vhodná data jsou k
dispozici a mohou být periodicky shrnuta. V těchto případech má evaluace procesu stejný
obsah jako tzv. manažerský informační systém (MIS) v sociálních službách. MIS poskytuje
informace o klientech, poskytovaných službách, diagnóze nebo důvodech pro účast
v programu, sociodemografická data, intervenci a její náklady, výsledkový stav, např. platby,
shromažďování dalších informací jako je klientova historie léčby, současná participace na
jiných programech.

Perspektivy monitorování programového procesu

Zcela správně provedené monitorující aktivity by měly jsou velkým přínosem pro evaluátory,
programové managery, zaměstnance, politiky, sponzory, zadavatele apod. Ovšem v praxi
nedostatek času a zdrojů může způsobit, že žádané informace nebudou nejen poskytnuty výše
uvedeným osobám, ale může být ohroženo i samotné  monitorování.
 
Monitorování procesu z perspektivy evaluátora
Je důležité pro porozumění a interpretaci vlivu služby. Znát to, co se odehrálo je nezbytným
předpokladem  k vysvětlení, proč program funguje nebo nefunguje. 

Monitorování procesu z perspektivy odpovědnosti
Tyto informace jsou vyžadovány sponzory programu. Zajímá je, zda vydané prostředky jsou
využívány předpokládaným způsobem. Odpovědnost se  však také týká  aktivit, které program
provádí, stupně implementace programů, problémů, které se objevily nebo perspektivy
budoucnosti programu. Landsberg (1983) navrhuje, že organizace by měly samy sebe
evaluovat. Sebeevaluace vyžaduje na organizaci kontinuálně hodnotit její vlastní aktivity a
cíle a možné výsledky využít k  modifikaci programu, cílů a zaměření. Informace mohou
sloužit k hodnocení vhodnosti programových aktivit a také zda by měl program pokračovat,
být rozšířen nebo krácen.

Monitorování z perspektivy managementu
Je více zaměřeno na  fungování při samotné implementaci a také na pilotní testování nových
programů, zejména inovativních. Přestože je program dobře naplánován, většinou při jeho
implementaci vyvstanou vedlejší efekty často neočekávané a nechtěné. Programoví manageři
často potřebují mít důkladné informace o těchto problémech, aby mohly být provedeny změny
již v samotném plánu programu.



Monitorování dodání služby

Do jaké míry cílová populace využila službu? Monitorování pokrytí je nezbytnou součástí
evaluace procesu.
Může se zjišťovat tzv. pokrytí (coverage), tzn. do jaké  míry je dosaženo participace cílové
skupiny dle programového plánu. Aby byl výsledek co nejpřesnější používá se tzv. metoda
„Bias“ , kterou můžeme zjednodušeně definovat jako zkreslení výsledků, systematickou
chybu v odhadu studovaného efektu.  Je aplikována na programové pokrytí s cílem zjistit,
jaké podskupiny cílové populace jsou  zastoupeny méně či více při využívání programu
Příkladem je např. identifikace subskupin více participujících na programu. Program, který
dosahuje na všechny zamýšlené účastníky dle plánu a ne na jiné, není zkreslen v pokrytí. Ale
k tomuto málokdy dochází. Bias zahrnuje např. problematiku, že  některé skupiny mohou
dobrovolně  spolupracovat více než jiné. 

K tomuto účelu lze použít záznamy. V programu je např.  stanoveno, že uživateli služby
budou ženy pod 50 let, pak se zkoumá, zda toto bylo dodrženo. Je také možné využít šetření,
jestliže nelze data obdržet v rámci běžných programových aktivit.

Posuzování „bias“  může být provedeno zkoumáním rozdílů mezi osobami, které se účastní
programu a těmi, které z programu vystoupily, nebo neparticipovaly vůbec. Míra těch, co
vystoupili může být indikátorem nespokojenosti uživatelů s danou intervencí. Také může být
ukazatelem podmínek v komunitě. Ta může například bojovat proti plné účasti. Proto je
důležité vždy identifikovat ty, co plně neparticipují, či vystoupili.

Monitorování organizačních funkcí, aktivit
Součástí monitorování programu, by měla  být posouzení, zda došlo ke správné implementaci,
zda je program výkonný, jestliže je jasné, že využívá zdrojů, které má k dispozici? 
Selhání v implementaci, která se mohou objevit zahrnují:  žádnou či nedostatečnou intervenci,
rozvíjení špatné intervence,  intervenci  nestandardizovanou, nekontrolovatelnou. Příklady
jednotlivých špatně implementovaných programů jsou uvedeny níže.

1.  „Žádné programy“ a nekompletní intervence

McLaughlin (1975) uvádí příklad, kdy ročně byly bilióny dolarů investovány do místních
škol. Tyto peníze měly být využity pro chudé studenty k překonávání jejich vzdělávacích
deprivací. Přestože peníze byly vždy utraceny, školy nebyly schopny určit k jakým přesným
účelům byly zdroje využity. Jen v několika případech byly peníze investovány cíleně
k znevýhodněným dětem prostřednictvím vzdělávacích programů.
 
2. Špatná intervence

Gramlich, Koshel, 1975 provedli experiment, ve kterém byly uzavřeny smlouvy se
soukromými firmami, které měly vyučovat matematiku a čtení. Byly placeny podle toho,
jakých výsledků žáci dosáhli. Ovšem firmy čelily potížím v rozšiřování programu ze strany
škol, kdy školní systém sabotoval experiment a  učitelé zaujali k programu nepřátelský postoj. 



Dalším příkladem špatné intervence může být selhání využití počítačové metody při
asistovaném učení . Tato služba dobře fungovala v experimentálních centrech, ale  selhala
v běžných školách, protože učitelé neměli dostačující počítačové dovednosti.

3. Nestandardizovaná intervence, nekontrolovatelná

Jedná se o problém nespecifikovatelného designu služby, kdy není možné posoudit evaluací,
zda koncept programu funguje. Služba je nečitelná. Není možné určit, které cílové skupině je
určena či jaký cíl má splnit. 

Specifikace služeb
Přesné vymezení a určení jednotlivých složek programu musí být jasné již na počátku
fungování programu, avšak specifikace služeb je žádoucí i pro účely monitorování. Jen na
základě posouzení jednotlivých složek programu, můžeme dojít k celkovému výsledku
hodnocení. Specifikace by měla být definována v měřitelných termínech. Prvním úkolem je
rozdělit každý druh služeb do termínů jednotlivých aktivit a poskytovatelů, kteří participují.
Je dobré separovat různé možnosti programu u rozdílných služeb.Např. pokud projekt
poskytuje technické vzdělání, jež obsahuje práci s literaturou, truhlářské dovednosti, učňovské
práce, je vhodné tyto aktivity rozdělit do tří služeb pro účely monitorování. U monitorování
procesu je totiž jednodušší specifické služby identifikovat a zaznamenávat. 

Dostupnost služeb
K monitorování  patří i posouzení, zda služba je opravdu za daných podmínek dostupná té
cílové skupině, které je určena. To znamená, že je nutné zjistit, jestli pracovníci programu
využívají všech možností, aby byla tato služba dostupná.
Např. speciální týmy pracují přímo na ulicích za chladných nocí a  snaží přesvědčit
bezdomovce, aby strávili raději noc na ubytovně. 

Podpůrné funkce programu
K úplnému zhodnocení programu je nutné znát také, co daný program doprovází, jak je
vnímán veřejností, zda-li má veřejnost dostatečné informace o jeho fungování.  Neméně
důležité je také znát, zda v rámci programu pracují dostatečně vzdělaní lidé či jakým
způsobem  je program financován. Proto dochází také k monitorování  tzv. podpůrných funkcí
programu.
Mezi podpůrné funkce  zahrnujeme fundraising (získávání financí pro fondy, nadace, projekty
firem),  public relations k pozvednutí programu v očích potencionálních sponzorů nebo
veřejnosti, dále vzdělávání zaměstnanců, nábor klíčových osob, rozvoj a udržování vztahů
s pobočkami, rozšiřování materiálů potřebných pro službu, všeobecnou advokacii ve prospěch
cílové populace, které program slouží. Tyto aktivity by opět měly být identifikovány a
popsány v konkrétních termínech, např. jednotkách fundraisingu, vzdělávacích obdobích atd.
Měření pak mohou poukazovat na úsilí, které bylo vyvinuto. 


