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Úvodem o knize
V dnešní době evaluace získává čím dál tím více příznivců, což klade nároky na dostupné a snadno pochopitelné manuály, kterým porozumí nejen akademik, ale i laik pracující s daty. Čtenáři se za této situace dostává
do rukou podařená publikace Evaluation Essentials. Jak je již zřejmé
z názvu, kniha má skutečně obsáhnout danou problematikou od základů
a po jejím přečtení by čtenář měl být schopný evaluace samostatně provádět. Nicméně sám autor k tomu hned v úvodu uvádí: „Je třeba podotknout, že evaluaci nelze provádět mechanicky, vyhodnocovat krok
po kroku a rozdělovat na konkrétní operace.“
Základní přednost této knihy spočívá v její systematičnosti a pevné struktuře. Autor vede čtenáře rovnou cestou, krok po kroku odkrývá jednotlivá
témata, vše je uvedeno ve správný čas a ve správném kontextu. Co se týče
srozumitelnosti díla, nelze nic vyčíst. Vše je formulováno pochopitelně
a psané čtivou angličtinou. Celá kniha je rozdělena na kapitoly, nebo jak je
v knize uváděno sekce, které jsou dále členěny na logické a přehledné
podkapitoly. Na závěr každé sekce je přehledná rekapitulace v bodech,
čeho konkrétně se dané téma týkalo a krátké cvičení pro lepší zapamatování a lepší pochopení uvedeného tématu.
Pro lepší porozumění autor na začátku každé kapitoly jasně definuje termíny, které používá. Vždy je tedy zřejmé na jaké „půdě“ se pohybujeme.
Zodpovědně lze tedy říci, že publikace je pro široké pole čtenářů,
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kteří s evaluacemi začínají, ať už pro využití v praxi či v akademické sféře.
Publikace je však užitečná i pro zkušené evaluátory.
První část knihy obsahuje tři sekce A, B a C, které představují obecný
vhled do problematiky a definují základní pojmy. V sekci A se řeší vlastní
definice evaluace a rozdíl mezi „běžným“ hodnocením (které používá
nevědomky každý z nás) a „profesionální“ evaluací. Dále se hovoří o tom,
jaké otázky je třeba si klást, definují se takové pojmy jako například „cíle
evaluace“, „evaluační proces“ a další. Na závěr sekce autor uvádí jednoduchý příklad s polévkou, na kterém vysvětluje rozdíl mezi sumativní
a formativní evaluací.
V druhé, podstatně kratší, sekci B se pojednává o důvodech provádění
evaluací, o tom, jak eliminovat subjektivní hledisko při vytváření rozhodnutí a také jak zvolit vhodná data pro účely provedení evaluace. Na závěr
kapitoly se autor zamýšlí nad tím, že jen samotné výsledky evaluace
by neměly vést k rozhodnutí, neboť je třeba vzít v potaz také mnoho dalších faktorů (např. politické vlivy či společenskou situaci). Přínos evaluace
však spočívá v tom, že umožní pochopit, jak hodnocená intervence či program vlastně fungují.
V sekci C se hovoří na téma, kdo je evaluátor a celkově uzavírá úvodní
teoretickou část. V dalších kapitolách se autor věnuje okolnostem, které je
třeba brát při provádění evaluací v potaz a především pak nástrojům,
se kterými se při evaluaci pracuje.
V kapitolách D a E se autor zabývá zainteresovanými stranami a rozborem takové formy komunikace s nimi, která by vedla k získání respektu
a důvěryhodnosti od všech subjektů, které s daným programem souvisí.
Dále se v kapitole F navazuje na téma komunikace a řeší se společenský
a politický kontext, který je nutné brát vždy v potaz. V následujících dvou
kapitolách se hovoří o programu, který autor definuje jako soubor lidí,
materiálu a organizačních struktur směřující k jednomu cíli. V kapitole G
se uvádí, co vše do programu patří a v kapitole H je uvedeno, jak samotný
program správně pochopit. Výklad se přitom opírá o tzv. „logický model“
vstupů a efektů, který naznačuje, jaké aktivity transformují použití zdroje
a vstupy na konkrétní výstupy, výsledky a dopady. Na konkrétních případech se mj. ukazuje, jak nejlépe evaluaci začít a v jakém pořadí hodnotit
a uskutečnit jednotlivé aktivity.
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Při evaluaci vyvstává mnoho dalších otázek týkajících se jejich provádění – kapitola I se věnuje tomu, jakou roli evaluátor zastává, jaké zúčastněné strany se na výzkumu podílejí, které otázky zadavatel požaduje,
jak formulovat zodpověditelné a evaluovatelné otázky a některým dalším
tématům. Jednotlivé oblasti jsou v rámci kapitoly shrnuty do celkem pěti
návodných otázek.
Sekce J – M se podrobně zabývají daty. Pozornost se věnuje původcům
dat (od koho nebo odkud byly informace získány) a způsobům jejich
správné interpretace. Autor se také zamýšlí, zdali je skutečně třeba použít
všechny získané informace a jak omezit chyby nevhodným výběrem dat.
Dále se na tuto kapitolu navazuje vyjmenováním nástrojů pro kvantifikaci
dat, jak je lze vyvíjet a jak takové nástroje testovat. Nakonec autor ukazuje
jak kvantitativní a kvalitativní data logicky seskupit, aby bylo možné dosáhnout srozumitelných závěrů.
Vrátíme-li se o několik kapitol zpět, k sekci F pojednávající o sociálním
a politickém kontextu programu, sekce N toto téma dále rozšiřuje a prohlubuje. Hovoří se zde na téma, které otázky a problémy lze vůbec evaluaci podrobit a jak sestavit otázky, aby odpovědi na ně byly prospěšné.
Autor se na tomto místě věnuje etickým hlediskům řízení a hodnocení
programů a rozebírá potenciální konflikty mezi evaluátory a ostatními
zainteresovanými stranami.
Po zvládnutí předchozích témat, by čtenář měl být teoreticky vybaven
pro pochopení „návodu“ sestavení evaluačních plánů. V kapitole O, autor
pojednává o jednotlivých částech/elementech, ze kterých evaluační plán
sestává. Pozornost je tedy věnována osobám, materiálu, zadavatelům
a organizačním strukturám. Důraz je kladen na vhodné mechanismy nutné pro zvládnutí programu v celé jeho komplexnosti.
Další pozornost se obrací k měření efektů; kapitolu P autor uvádí básní
od Kiplinga, čímž zábavnou formou ukazuje základy designu evaluačního
plánu. Poukazuje na důležitost otázek kde, kdo, kdy a proč, které je třeba
položit, aby bylo možné posoudit funkčnost návrhu evaluačního plánu
a adekvátnost jeho složení. Nato následuje 6 krátkých cvičení pro pochopení, kde jsou dané elementy podrobeny jednoduchým otázkám (co, kdo,
kdy, kde, jak) a na jednoduchém příkladu jsou hodnoceny dva typy evaluačních designů – design dopadové evaluace a design evaluace deskrip133
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tivní. Sekce Q přípravu evaluačního plánu uzavírá souhrnem poznatků
pro přípravou smlouvy a přípravu návrhu rozpočtu evaluace.
Kapitola R, se zaměřuje na metody, jak analyzovat kvantitativní data
a týká se především statistiky. Tuto sekci autor uvádí nezbytnými statistickými pojmy, například druhy dat, jednoduchými statistickými ukazateli
(modus, medián, rozptyl a další). Dále se zabývá hledáním odpovědí
na otázky: „Víme jaké výstupy hledat?“, „Jsou dosažené výsledky statisticky průkazné?“, „Jaké statistické modely jsou v daném případě nejvhodnější?“ a mnoho dalších. V kapitole S se pozornost obrací k analýze
kvalitativních dat. V tomto případě autor uvádí různé druhy kódování,
popisuje metody pojmenovávání motivů a uvádí také postup validace
použitých metod. Logicky navazují sekce T a U, kde se řeší využití získaných závěrů pro formulaci odpovědí na evaluační otázky a příprava
vhodná formy prezentace výsledků. Sekce V uvádí jakou roli evaluátor
zastává při využití získaných výsledků všemi zainteresovanými stranami.
Sekce W – Y přináší praktické pomůcky pro samotnou realizaci evaluace,
zejména pak vysvětlení evaluačních standardů, postupy pro vyčíslení
ceny evaluace a nástroje pro finanční plánování evaluace.
Poslední kapitola Z obsahuje závěrečná doporučení, jak se stát skutečným
a schopným evaluátorem, jakým směrem se evaluátoři mohou dále zlepšovat. Celá kniha je vtipně uzavřena básní od neznámého studenta nazvané „Lekce evaluace“.
Závěrem
Knihu Evaluation Essentials lze považovat za zdařilou příručku pro začátečníky, nicméně i zkušení evaluátoři v ní mohou nalézt poučení či alespoň nové pohledy na evaluaci. Jak jsem uvedla již v úvodu, přehlednost,
čtivost a přístupný výklad, kterému porozumí široké pole čtenářů, jsou
hlavními přednostmi této publikace. Alkin ukázal, že nestačí danou problematiku perfektně ovládat, ale že jsou zapotřebí i lektorské schopnosti
umožňující složité věci podat snadným způsobem.
O autorovi
Doktor Marvin C. Alkin je bývalý profesor Kalifornské Univerzity. Byl
jedním ze zakladatelů centra pro studium evaluace, kde působil sedm let
jako ředitel. Publikoval mnoho studií, celkem 5 knih a více než 150 článků
týkajících se evaluací.
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