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Úvodní komentář: V následujícím textu je přiblížen kontext provádění evaluačních výzkumů.

Text by měl napomoci rozvíjet kritické myšlení při  provádění takovýchto výzkumů. Jedná se o

zahraniční text, kde mají s realizací evaluačních výzkumů větší zkušenosti. V příspěvku je

popsán kontext evaluace, perspektivy různých stran zaangažovaných na evaluaci,

„nezávislost“ a „objektivita“ evaluace, zajištění kvality evaluací, kvantitativní a kvalitativní

přístup k evaluacím, užitečnost evaluace,  evaluační standardy, směrnice a etika.

Kontext evaluace  

Evaluací rozumíme souhrn aktivit, které ovlivňují  rozvoj politiky, tvorby designu,

implementace sociálních intervencí a  činnosti zlepšující  řízení  sociálních programů. V

nejširším slova smyslu je evaluace politická aktivita, která prostřednictvím konkrétních

politických opatření a programů   zkvalitňuje podmínky lidského života. Pro úspěšnost

evaluace by měly být  použity vhodné výzkumné techniky. 

Ve 21. století dochází k rozvoji evaluace v oblasti nejen politické, ale i sociální. Pracovníci

zabývající se touto činností jsou čím dál více odborně kvalifikovaní a zároveň se zlepšuje také

organizační a řídící stránka evaluace. 

Dlouholeté zkušenosti ukázaly, že sociální politiku nelze  utvářet pouze na základě

evaluačních poznatků. Přestože evaluace je schopná přispět k provádění sociální politiky,

jednotlivé poznatky  evaluace jsou omezeny řadou faktorů - kompetencemi a zájmy osob

provádějících  evaluaci, očekáváním zadavatelů, různými styly práce, politickým zvažováním,

ekonomickým omezením. V demokratické společnosti jsou sociální změny  výsledkem

procesu vycházejícího z postojů různě zainteresovaných lidí.  Navíc v rámci evaluací bylo

postupně pracovníky zjištěno, že výsledky mnoha programů nepřinášejí očekávána zlepšení.

Některé programy jsou úplně neefektivní a u některých se efektivita projevila ve zcela jiném

směru, než se předpokládalo. Designování efektivních programů a správná implementace je

velmi náročný úkol. Proto evaluátoři byli v začátcích velice frustrováni výsledky své práce.

Nyní je jasné, že ani dobře provedená evaluace sociálních programů, nevyřeší okamžitě



všechny  lidské a sociální problémy. I přesto je  zjevné, že výsledky evaluace  často ovlivňují

politiku, programové plánování, implementace a způsoby provádění sociálních programů. 

Evaluátoři  směřují k ovlivňování politiky a praxe. Evaluační aktivity spadají do kategorie

aplikovaných sociálních výzkumů, které se na rozdíl  od základních výzkumů orientovaných

na  rozvoj teoretických poznatků snaží řešit praktické problémy. 

Podněty k evaluaci pochází z různých zdrojů. Někdy podnět k provedení evaluace může vzejít

z rozhodnutí  nadřízených orgánů státních úřadů, někdy díky rozhodnutí managerů a

supervizorů  organizací, jež sociální programy provádějí. Evaluace je tedy realizována na poli

různých, mnohdy konfliktních zájmů. 

Příkladem takovéhoto střetu zájmu může být následující text.  V USA během 70. let se

podporoval rozvoj komunitních center pro lidi odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody.

Tato centra sloužila jako alternativa ke klasickému výkonu trestu – věznění. Důvodem

k tomuto kroku byla domněnka, že  ve vězení dochází spíše k rozvoji zločinnosti. V té době se

také propagoval názor, že nejúčinnější pomoci se může dostat těmto klientům, pokud budou

v kontaktu s „normálním“ světem. Na tomto experimentálním řešení v období sedmdesátých

let je patrná proměnlivost politického prostředí.  Efektivnost tohoto experimentu se projevila

např. na snížení recidivity a  byla např. evaluována  na základě poskytnutí finanční podpory

čerstvě propuštěným vězňům. Politické prostředí se ovšem tak měnilo, že nebyl čas na

zvažování výsledků  evaluací. Evaluátoři, v době, kdy byl výzkumný program iniciován,

museli být obzvláště velmi citliví k politickému prostředí a sociálním změnám, které byly

v 70. letech velmi rozsáhlé a časté. V 90. letech  se  pak  v oblasti vězeňství začala opět

rozvíjet politika represe a kontroly. 

Evaluace  tedy musí být vždy provedena velice citlivě. Výsledky evaluace musí být

posuzovány v návaznosti na současnou politickou a sociální situaci.

Perspektivy různých stran zaangažovaných na evaluaci

K provedení evaluace jsou jednotlivci a skupiny vedeny odlišnými důvody a také  zadavatelé

mají odlišná očekávání od zjištěných výsledků. Mívají  protichůdné názory na  vhodnost

evaluace a na to,  čí zájmy budou ovlivněny jejími výsledky. Z tohoto důvodu je důležité

porozumět  různým očekáváním  jednotlivých osob zaangažovaných na evaluaci. Je důležité

si uvědomit, že nezáleží na tom jak evaluace dopadne. Pro někoho může přinést dobré, pro

jiného špatné zprávy.  Evaluace  znamená posuzovat a výsledkem tohoto posuzování by měly

být empirické důkazy. 



Různorodé zájmy jednotlivých stran mohou vytvářet  na evaluátora tlak.  Za prvé si evaluátoři

nejsou často jisti, které hledisko by měli v rámci evaluaci upřednostňovat. Je správné sledovat

perspektivu společnosti jako celku, vládní organizace, zaměstnanců jednotlivých programů,

klientů? Pro některé evaluátory, zejména pro ty, kteří se zaměřují na pomoc a poradenství

efektivního průběhu realizace programů, je primární stanovisko zaměstnanců daného

programu. Evaluátoři, kteří byli pověřeni legislativním orgánem, se budou prvotně  ohlížet na

prospěšnost společnosti, státu a národu jako celku. 

Otázky perspektiv se promítají do  definování cílů evaluace programu.  Zvažuje se, která

hlediska by měla být brána v úvahu. Některé evaluační školy prosazují, aby hlavní

perspektiva  upřednostňovala např. „empowerment“ evaluace, která posiluje marginalizované

skupiny, obvykle nemajetné obyvatele a minority. Z toho důvodu, zdůrazňují zahrnutí

hledisek těchto skupin do designu a analýzy evaluace. Popis konkrétních východisek by měl

evaluátor  zahrnout v závěrečné zprávě evaluace. 

V některých evaluacích je možné brát v úvahu  více různých perspektiv programu. Např.

program příspěvků na výživu, může být z pohledu klienta považován za úspěšný, pokud bude

v jeho rámci získávat tak vysoké dávky, že dokáží uspokojit jeho konzumní potřeby.

V případě nízké výše dávek, může být klienty program vnímán jako nedostatečný.

Z perspektivy zákonodárců, pro které bude hlavním účelem programu usnadnění přechodu

klientů ven ze závislosti na  programu, může být nízká míra plateb viděna jako žádoucí

stimul. Vysoké dávky mohou být posouzeny z pohledu příjemců dávek jako úspěšné,

z pohledu zákonodárců mohou být posouzeny jako závislost na pečovatelském státu. Tyto

kontrastní pohledy naznačují, že evaluátor se musí zajímat v tomto případě o dva druhy

programových výsledků: o adekvátnost úrovně plateb a také jak výše plateb ovlivňuje

závislost klienta.

Evaluátor je odpovědný za zjištění stavu. Nemůže garantovat, že výsledky budou uspokojivé

pro některou z angažovaných skupin. Evaluátoři by měli chápat, že i zadavatelé evaluace se

na ně mohou obrátit, když  jimi zjištěné výsledky vyvracejí domněnku o užitečnosti

programů, které obhajují. Ačkoli evaluátoři většinou očekávají negativní reakce od jiných

zaangažovaných skupin, často nejsou připraveni na odezvy zadavatelů v případě, kdy zjištěné

výsledky neodpovídají očekáváním zadavatele. 

Někteří se domnívají, že evaluace by měly být prováděny pro managery programů s cílem

zajistit zlepšení kvality probíhajících  programů. Tato evaluace vychází primárně z konzultací

s programovým managementem. V tomto případě evaluace uspěje pouze tehdy, pokud dojde

ke zlepšení programu. Tyto evaluace však postrádají soudy o možném přínosu programů.



Další evaluace vychází z předpokladu, že by mělo dojít k posílení pozice příjemců programů.

Pro takto koncipovanou evaluaci je měřítko úspěchu,  jestliže  cílová populace bude mít pod

kontrolou své životy. 

Jiným extrémem může být, když evaluátoři věří, že evaluace by měly především sloužit  těm,

co evaluaci finančně podporují. Tato evaluace počítá s perspektivou poskytovatelů financí,

s přijetím jejich definice programových cílů a výsledků. 

Autoři se tak domnívají, že by měly být brány v úvahu perspektivy všech zainteresovaných

stran programu. Věří, že evaluátorovou povinností by mělo být jasně vymezit hlavní

východiska evaluace  a  upozornit i na další hlediska, které  jsou do ní zahrnuty. Pokud

evaluace může vyhovovat  více perspektivám, měla by být využita tzv. multi- perspektiva.

Užitečnost evaluace 

Využití evaluačních poznatků je možné jedině tehdy, jsou-li známy a pochopeny nejen

většinou zainteresovaných lidí, ale také  širokou  veřejností. Pracovníci jsou tedy zodpovědní i

za rozšiřování získaných poznatků.  Evaluace, jejíž výsledky nejsou dostupné, nemůže být

akceptována. Výsledky musí být taky naprosto srozumitelně vysvětleny, aby nedošlo k jejich

dezinterpretaci.

Příkladem špatné interpretace evaluace a jejich výsledků může být následující text. V 80.

letech Robert Woods Johnson Foundation a Pew Memorial Trust poskytli grant Sociálně-

demografickému institutu z univerzity v Massachusetts, který byl zaměřen na  rozvoj

praktických metod ke sčítání bezdomovců.  V té době již byla zahájena programová podpora

zdravotních klinik pro bezdomovce v Chicagu a  bylo tedy nutné  znát přesný počet

bezdomovců, aby bylo možné posoudit, zda  kapacita klinik pokryla potřeby klientely.

Konečné údaje o počtech  bezdomovců  však vyvolaly konflikt. 

V té době byla zájmy  bezdomovců obhajovány koalicí dvou organizací: „The Chicago

Coalition for the Homeless“ a „The Mayors Committee on the Homeless“. Obě  organizace

byly neustále   médií i veřejnými představiteli vybízeny k posouzení statutu bezdomovců

v Chicagu. Jejich pohledy na bezdomovectví  v podstatě deklarovaly obvyklé názory. Obě

organizace odhadovaly  počet bezdomovců v Chicagu  v rozmezí  20-25 tisíc osob. Z počátku

Chicago Coalition zaujala  k prováděné studii neutrální postoj. S účely této  studie byla

seznámena  a rovněž byla  vyzvaná ke spolupráci, aby umožnila  kontaktování  bezdomovců

ve svých zařízeních.  Koalice těchto dvou organizací studii nepodporovala, ale ani jí

neodsuzovala. Nevyjádřila nesouhlas se  zvolenými postupy ani s  použitou definicí



bezdomovectví. Neprosazovala možnost použití širší definice, která  by zahrnovala nejistou

bytovou situaci apod. 

Po zpracování a  vyhodnocení výsledku první fáze zpracování  byli autoři šokováni výsledky.

Množství bezdomovců bylo mnohem nižší, než dosud uváděly zmíněné organizace. Poměr

byl 2 344 : 20 000 – 25 000.  Autoři se proto pokusili nalézt chybu. Po prověření postupů, byli

přesvědčeni, že pokud bude studie zopakována, bude přesvědčivější. Získali prostředky na

provedení další studie s mnohem větším vzorkem, vzorek zahrnoval i místa zdržování

bezdomovců jako zastávky, podchody, čekárny v nemocnicích, apod. Po druhém šetření se

dopracovali k počtu 2 020 osob, tedy o  275 osob méně než prvně. Následně do studie

zahrnuli data o bezdomovcích, jež jsou ve vězeních, v nemocnicích, apod. Kromě toho

odhadli množství dětí – bezdomovců rodičů (na ulicích žádné děti nenašli). Došli k číslu 2

722, což se stále  podstatně lišilo od počtu 20 000-25 000 deklarovaného koalicí. Ve stejné

době se v médiích  objevily výsledky zprávy a stejně tak i  kritické  komentáře koalice. Studie

podle koalice poškodila bezdomovce a byla provedena za účelem  uklidnění  veřejnosti.

Koalice veřejně prezentovala názory, že obsah zprávy byl nařízen Illinois Department of

Public Aid, že po technické stránce byla studie nedokonalá, a že v definici  bezdomovectví

byly   vynechány osoby, které jsou nuceny bydlet u přátel, příbuzných či v nestandardních

bytových podmínkách. Hlavní realizátor studie byl pozván na prezentaci  The Mayor

Committee on the Homeless,  kde byl nařčen, že záměrně bagatelizuje problém

bezdomovectví,  a tak   závažným způsobem poškozuje i jednotlivé případy bezdomovců. 

Z tohoto příkladu je zřejmé, že výsledky  výzkumu musí být vždy zveřejněny způsobem,

který bude srozumitelný  všem  stranám zainteresovaných na problému. 

Externí evaluátoři všeobecně poskytují sponzorům či zadavatelům zprávy, které obsahují

detailní a kompletní informace o evaluačním postupu, metodách sběru dat, způsobech

analýzy, výsledcích, návrzích na další výzkum i diskuzi o limitech dat a analýze. Tyto zprávy

obvykle studují  pouze lidé se stejnými znalostmi a vědomostmi.  Další zainteresované strany

často nemají čas na důkladné studium zprávy a  nemohou ji tedy  plně porozumět. Každý

evaluátor se tedy  musí naučit být „sekundárním šiřitelem“.  Výsledky a doporučení předkládá

jednotlivým zainteresovaným stranám takovým způsobem, který odpovídá jejich potřebám a

znalostem. Sekundární šíření zahrnuje různé formy interpretace výsledků jako jsou  zkrácené

verze odborných zpráv, zprávy v atraktivnějších formátech, ústní zprávy na filmech, kazetách,

slidech apod.



Evaluace může poskytnout základní data o sociálních problémech. Na základě toho mohou

být dané služby upravovány (v zahraničí se často používá termín design služeb). Evaluace

může také poskytnout odhady o efektech implementovaného programu. Evaluace však

představuje jen jednu ze složek  politického procesu a nelze tedy zaručit, že všechny její

poznatky budou využity. Rozhodování  by v demokratické společnosti mělo probíhat v rámci

politického procesu. 

V některých případech  si sponzoři a zadavatelé objednají evaluaci s očekáváním, že kriticky

ovlivní rozhodnutí o pokračování, pozměnění, nebo ukončení projektu. V těchto případech

evaluátor může být pod tlakem požadavku, aby produkoval informace rychle. Na druhou

stranu se může stát, že evaluátoři komplexně posoudí intervenci a  následně zjistí, že ti, co

rozhodují, reagují na zjištění velmi pomalu. Může se stát, že na výsledky evaluace nebude

brán zřetel vůbec. Ačkoli evaluátor může mít pocit zbytečné práce, měl by si uvědomit, že

evaluační výsledky jsou jen jedním prvkem z komplexu rozhodovacího procesu. Evaluátor je

zahrnut do politického prostředí zahrnujícího různé zájmy zainteresovaných stran. Osoby

plánující služby a sponzoři projektů mnohdy nemají trpělivost, aby se dověděli, zda program

dosahuje svých cílů.  Evaluátoři se často ocitají pod tlakem, aby zhodnotili daný program

rychleji než připouští zvolená metoda.

Hodnota provedených evaluací musí být posouzena na základě jejich užitků. V některých

případech evaluace ovlivňuje rozvoj sociální politiky. Evaluace nepřímo ovlivňuje i politické

programy a jednotlivé postupy. Výsledky evaluace mohou totiž vypovídat o vznikajících

sociálních problémech či o problémech, kterým by mohla společnost čelit v budoucnosti.

Předpokladem maximálního využití výsledků evaluace je následujících pět podmínek: 

1. Evaluační zprávy by měly být přizpůsobeny čtenářům, posluchačům. Tzn. že se např.

nebude jednat o styl akademických článků, pokud se bude prezentovat politikům.

2. Výsledky a jejich interpretace musí být k dispozici včas a musí být dostupné.

Evaluátoři tím ovšem riskují kritiku akademických kolegů, jejichž zásady vědecké

práce nepřipouštějí tak rychle provedení výzkumu  a jeho následnou interpretaci.

3. Evaluace musí respektovat požadavky zainteresovaných stran, musí být vnímavá

vůči různým zájmům.

4. Plány využití a rozšiřování výsledků evaluace by měly být součástí evaluačního

designu. Zjištění budou pravděpodobně více využita, jestliže jejich součástí  budou i



informace, jak je interpretovat jednotlivým stranám - jaké možnosti a limity mají

jednotlivé strany při jejich interpretaci.

5. Evaluace by měly zahrnovat zhodnocení přínosu. Nestačí znát jen účely, pro které je

studie prováděna, ale je dobré, jestliže jsou obsaženy v hodnocení i kritéria, dle

kterých bude posouzena možnost využití provedené evaluace, např. jak použití

výsledků splnilo očekávání.

Kvalitativní a kvantitativní přístup k evaluacím

Kvalitativní  přístup evaluace zdůrazňuje detailní znalosti. Kvalitativní evaluátoři inklinují

k formativní evaluaci, kdy se předpokládá že získané evaluační informace, které se dostanou

k managementu, umožní zlepšení programu. Kvantitativně orientovaní evaluátoři se zaměřují

zejména na posouzení vlivu, sumativní evaluaci. Kvalitativní postupy mohou hrát důležitou

roli v monitorování programu, v designech programu, zatímco kvantitativní jsou vhodnější

k posouzení účinnosti a výkonnosti daného programu. 

„Nezávislost“ a „objektivita“ evaluace

Diskuse o objektivitě a nezávislosti evaluace se především týká míry závislosti evaluátora na

managementu a personálu evaluovaného programu. Na jedné straně je vždy doporučována co

největší nezávislost evaluátora, na straně druhé se prosazuje názor, že spolupráce

s personálem i managementem umožní evaluátorovi více porozumět cílům organizace i jejím

aktivitám. V minulosti byla některými evaluátory prosazována zásada, že evaluaci by neměla

provádět organizace odpovědná za administraci projektu, ale naopak pracovníci, kteří nejsou

součástí organizace. Do 60.let byly v USA evaluace prováděny univerzitními výzkumníky

nebo výzkumnými firmami. Od 60.let veřejné organizace ve službách zaměstnávaly

výzkumníky pro řízení evaluace. Tímto pozice ziskových firem stoupaly, akademický trh

práce klesal. Ukázalo se totiž, že odborná kvalita nemůže být jen jedním kritériem, ale stejně

důležitá je i možnost využití dané evaluace. Např. studie v Nizozemí ukázala, že interní

evaluace mohou mít vyšší vliv na  rozhodování v oblasti organizace programu.

Zajištění kvality evaluací

Předpokladem úspěšné evaluace je upřesnění pozice externího nebo interního evaluátora na

základě diskuse se zadavateli a s personálem programu.  Běžným mechanismem zajištění

kvality evaluace je určení jednoho nebo více konzultantů, kteří napomohou při  poskytování

spolehlivějších informací. Např. rozsáhlé evaluace (tzv. „large-scale“) prováděné federálními



agenturami často mají poradní skupiny, které pravidelně posuzují kvalitu, kvantitu a směr

práce. Některé organizace provádějící méně rozsáhlé evaluace (tzv. „small- scale“) mají

konzultanty, kteří poskytují odborné rady evaluátorovi o vhodných evaluačních aktivitách

apod. Mohou být užitečné např. v interdisciplinárních evaluačních postupech, v rozhodování

sporů mezi personálem programu a personálem evaluace a při obhajobě evaluačních zjištění,

jestliže na výsledky útočí ti, kteří se jimi cítí ohroženi .

Evaluační standardy, směrnice a etika

Zdroj: American Evaluation Asssociation, „Guiding Principles for Evaluators: A Report from

the AEA Task Force on Guiding Principles for Evaluators,“ by D. Newman, M.A. Scheirer,

W. Shadish, C. Wye. http://eval.org./EvaluationDocuments/aeaprin6.html.

V následujícím textu jsou stručně vymezeny standardy evaluačního procesu, které ve své

podstatě zahrnují i zásady, kterými se evaluační proces řídí. Je zde zmíněna také etická

stránka evaluace.

A. Systematické zkoumání

1.

Evaluátor by měl dodržovat nejvyšší odborné standardy, jak kvalitativní, tak kvantitativní.

Tím tak zvyšuje důvěryhodnost evaluačních informací, které produkuje.

2.

Spolu se zadavatelem  by měl evaluátor prozkoumat silné a slabé stránky různých evaluačních

otázek, a tak určit ty, které by mohly být produktivní a také zvážit jednotlivé možné postupy,

které by mohly být použity ke zodpovězení těchto otázek. 

3.

Při prezentaci práce by měl vysvětlit metody a postupy dostatečně podrobně, aby mohli

ostatní porozumět, kritizovat a interpretovat jeho práci. Měl by objasnit, jaké jsou  limity

evaluace a jejich výsledků. Také by měl vhodným způsobem objasnit hodnoty, předpoklady,

teorie, metody, výsledky a analýzy, které ovlivnily interpretaci evaluačních zjištění. 

B. Kompetence

1.

http://eval.org./EvaluationDocuments/aeaprin6.html


Evaluátor by měl mít vzdělání, schopnosti, dovednosti a zkušenosti vhodné k provádění

evaluace.

2.

Evaluátoři by měli praktikovat v rozmezí jejich profesionálních kompetencí, měli by

odmítnout evaluaci, která do těchto kompetencí nespadá. Pokud odmítnutí není možné, pak by

nejdříve měli zřetelně vymezit limity pro svou činnost. Měli by se také pokusit o spolupráci

s lidmi, kteří mají odpovídající kvalifikaci.

3.

Evaluátoři by měli neustále zlepšovat své kompetence, což může zahrnovat formální

workshopy, celoroční práci, samostudium, evaluaci praxe, spolupráci s dalšími evaluátory,

kdy mohou získávat další dovedností a zvyšovat svou odbornost.

C. Poctivost/čestnost

1.

Od evaluátorů se očekává, že v otázkách nákladů, úkolů, které bude plnit, limitů metodologie,

výsledků, kterých pravděpodobně bude dosaženo a také v otázkách  použití dat ze specifické

evaluace, budou se svými zadavateli a ostatními zainteresovanými skupinami jednat čestně. Je

důležité, aby evaluátor vždy tyto záležitosti objasnil.

2. 

Evaluátoři by měli zaznamenávat všechny změny ve sjednaném plánu projektu, a uvést

důvody, které ke  změnám vedly. Pokud se tyto změny výrazně dotýkají výsledků evaluace,

měl by evaluátor informovat zadavatele a jiné důležité zainteresované strany o změnách brzy

(rozhodně před sjednáním další práce) a měl by uvést i pravděpodobné možnosti  vlivu těchto

změn.

3. 

Evaluátoři by měli vymezit vlastní zájmy, zájmy zadavatelů a dalších zainteresovaných stran

v otázkách  výsledků evaluace (včetně finančních, politických a profesních zájmů).



4. 

Evaluátoři by měli poukázat na případné  možné konflikty zájmů spojené s rolí evaluátora a

měli by se o nich zmínit i v závěrečné zprávě.

5. 

Evaluátoři by neměli zkreslit postupy, data, zjištění. 

6. 

Pokud evaluátoři zjistí, že by určité postupy pravděpodobně poskytly zkreslující informace

nebo závěry, je jejich povinností sdělit toto zadavateli evaluace. Pokud tato diskuze nevyřeší

tento problém a evaluace je implementována, měl by evaluátor odmítnout provedení evaluace,

pokud je to možné. V druhém případě,  by evaluátor  měl spolu s kolegy zvážit  další vhodný

postup (př. odmítnout podepsat závěrečný dokument apod.)

7. 

Evaluátor by měl odhalit všechny zdroje finanční podpory evaluace (neuvedení zdrojů

financování je možné jen ve velmi ojedinělých případech).

D. Respekt k lidem

1. 

V rámci profesionální etiky musí evaluátor eliminovat nebezpečí hrozící účastníkům

evaluace. Informuje například účastníky o nutnosti utajení některých informací.

2. 

Oprávněné negativní nebo kritické závěry z evaluace musí být otevřeně interpretovány.

Výsledky evaluace však někdy mohou poškodit klienty nebo zájmy zaangažovaných stran. Je

tedy nutné, aby evaluátoři redukovali možné ublížení a naopak se snažili zvyšovat užitek

evaluace. V některých případech se musí vzdát zveřejnění některých výsledků, protože by

jimi příliš ohrozili bezpečí zainteresovaných stran. 

3. 

Výsledky evaluace musí sděleny tak, aby respektovaly důstojnost těch, kterých se

bezprostředně dotýkají.



4. 

Evaluátoři by se měli také pokusit o tzv, sociální spravedlnost, která je  v kontextu evaluace

chápána tak, aby ti co do evaluace vkládají svou energii, z ní také měli následný užitek. Také

by měla být zajištěna podmínka, že data jsou poskytována dobrovolně s vědomím následného

možného užitku výsledků evaluace.

5. 

Evaluátoři musí respektovat odlišnosti účastníků, jejich kulturu, náboženství, pohlaví, věk,

sexuální orientaci, etnickou příslušnost. Tyto odlišnosti  by měli brát v úvahu při plánování,

řízení, analýze a podávání zpráv o evaluaci.

E. Odpovědnost k veřejnosti, k zájmům různých stran

1. 

V rámci evaluaci by měli evaluátoři zvažovat zájmy různých stran.

2. 

Evaluátoři by neměli zvažovat jen bezprostřední fungování a výsledky, ale také možné

vedlejší efekty.

3.

Svoboda informací je základem demokracie. S výjimkou vážných důvodů, které by měly být

uvedeny ve smlouvě, by evaluátoři měli rozšiřovat poznatky  všem zainteresovaným stranám,

jestliže to finanční zdroje umožňují.

4. 

Evaluátoři by se měli snažit o udržení rovnováhy mezi potřebami zadavatele a dalšími

potřebami.  Zadavatelé, kteří finančně podporují nebo žádají evaluaci, zaujímají

k evaluátorům specifický vztah. Takovýto vztah může přivést evaluátora do složité situace, a

to  když zájmy klienta jsou v konfliktu s jinými zájmy.

5. 

Evaluátoři musí brát ohledy na veřejné zájmy, zejména pokud jsou podporováni z  veřejných

prostředků. V rámci žádné evaluaci by veřejné zájmy neměly být  opomenuty.


