
Evaluace strategie a akčního plánu Evropské unie 
(2000 – 2004)

1. K čemu je evaluace 
užitečná?

Vzhledem k tomu, že problém drog, jeho 
příčiny a důsledky jsou zároveň složité  
a závažné, je v této oblasti evaluace politiky 
mimořádně užitečná. 

Evaluace umožňuje uvážlivé a hodnotné 
posouzení účinků společenských opatření, tj. 
hodnocení založené na pevných a kontrole 
podléhajících vědeckých základech, a tím 
napomáhá určit potřeby, lépe vybírat, 
plánovat a uskutečňovat přijímaná opatření a 
racionálněji přidělovat zdroje. 

Rovněž omezuje přehnané naděje, které občas 
nepřípadně vkládáme do některých opatření, 

aniž bychom přesně znali jejich účinky.  
V tomto směru evaluace umožňuje 
přistupovat k problémům s chladnější hlavou 
a postavit diskusi na promyšlenějším základě.

Alespoň v řečnických projevech a vyjádřených 
záměrech se tak evaluace v Evropě postupně 
prosazuje jako nezbytná podmínka pro 
vlastní činnost. Již po několik let se výrazně 
rozvíjí evaluace jednotlivých intervencí 
(preventivního působení, léčby apod.)  
a přijímaných zákonných opatření. I když je 
ještě třeba udělat značný pokrok, existuje dnes 
početná literatura, která vědeckým způsobem 
dokumentuje úspěšnost a neúspěšnost 
některých přijímaných opatření.

Stejně tak se v mnoha strategiích a plánech 
vypracovaných členskými státy Evropské 

unie (EU) počítá s tím, že evaluace prováděné 
politiky, jejích účinků (účinnost) a nákladů 
vynaložených na dosažení těchto účinků 
(efektivita), je povýšena na prioritní oblast. 

Několik členských států tak zahájilo rozsáhlé 
programy evaluace zahájené politiky a často 
díky tomu také poprvé přispělo k tomu, že se 
občanům skládaly účty z toho, co stát dělá,  
jak to dělá a s jakými výsledky. 

V tomto směru není evaluace jen činnost, 
která umožní zlepšit účinnost a efektivnost 
působení veřejných orgánů, ale váže se rovněž 
na požadavek transparentnosti, které se již 
dlouho dožaduje občanská společnost, a na 
požadavek legitimity, obvyklý v novodobé 
demokracii.

Definice
Evaluace: je to posouzení hodnoty intervence veřejných orgánů ve vztahu k explicitním kritériím a normám. Posouzení se především 
zaměřuje na potřeby, na něž mají dané intervence reagovat a na příčinný vztah mezi těmito intervencemi a jejich důsledky 
(MEANS, 1999).

2. Strategie, akční plán 
Evropské unie a evaluace 

Strategie a akční plán EU (2000 – 2004) se  
z tohoto trendu nevymykají. Poprvé je evaluace 
v těchto dvou dokumentech zanesena jako 
prioritní cíl. I když je tento cíl oprávněný  
a odráží praxi velmi rozšířenou v mnoha dalších 
oblastech působení EU, nejedná se v tomto 
případě o nijak lehký úkol.

Nejprve si můžeme povšimnout toho,  
že propojení mezi strategií a akčním plánem 
není tak zřetelné, jak by mělo být. 

Obecně vzato, strategie vytyčuje hlavní  
směry, zatímco akční plán jim dává přesnější 
podobu konkrétních kroků a cílů.  
Mezi oběma dokumenty tedy musí existovat 
vazba z hlediska jejich návaznosti a logické 
provázanosti, což ale v daném případě 

není vždy dodrženo. Kromě toho zůstávají 
některé uvedené cíle velmi obecné  
a nejsou stanovena kritéria, která by umožnila 
odhadnout úspěšnost nebo nezdar strategie  
a plánu z hlediska dosažení daných cílů.

Dále pak vzhledem k tomu, že pověření  
k evaluaci bylo vymezeno velmi široce, aniž 
by byly naplánovány tomu odpovídající 
specifické zdroje - vždyť strategie a akční plán, 
nástroje, které nemají závazný ráz, musí být 
hodnoceny jako celek, to znamená ve všech 
oblastech a ambiciózně. Evaluace předpokládá 
splnění tří cílů: 

1. hodnocení stupně realizace kroků 
uvedených v plánu; 

2. hodnocení míry, do jaké realizace plánu 
odpovídá cílům strategie; 

3. hodnocení účinků na fenomén drog. 

Zatímco první cíl už byl předmětem evaluace 
provedené v polovině stanoveného období, 
dva zbývající jsou hlavními cíli konečné 
evaluace, jež se má uskutečnit v posledním 
čtvrtletí roku 2004.

Pro splnění těchto náročných cílů zřídila 
Komise, která je za evaluaci odpovědná, 
pilotní skupinu, o niž Evropské monitorovací 
centrum pro drogy a drogovou závislost (angl. 
zkratka EMCDDA) velice usilovalo a v níž jsou 
zastoupeni představitelé členských států, 
Evropského parlamentu, Europolu, EMCDDA  
a některých odborů Komise (Eurostat, Justice  
a vnitřní záležitosti, SANCO). 

Tato skupina se sešla čtyřikrát s cílem sestavit 
rozumné a racionální zadání (stanovení 
nástrojů a metod) a sledovat proces evaluace 
jako celek. 
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3. Nástroje pro evaluaci  
strategie a akčního plánu
Evaluovat účinky politiky na daný jev znamená 
potýkat se s nezměrnými technickými  
a vědeckými nesnázemi. 

Ve skutečnosti to totiž vyžaduje, abychom 
byli schopni na vědeckých základech stanovit 
příčinnou vazbu mezi přijatými opatřeními  
a vývojem jevu v období ohraničeném dvěma 
daty. 

Tento příčinný vztah, jak už to platí pro 
oblast sociálních věd jako takových, je však 
velmi obtížné stanovit, neboť pozorované 
změny může způsobovat řada dalších faktorů 
(hospodářský a sociální vývoj, další politika 
uskutečňovaná ve veřejné sféře apod.).

Pilotní skupina si je vědoma toho, že tyto 
obecné nesnáze nám nemohou zabránit  
v provedení evaluace strategie a akčního plánu, 
a proto se pokusila celý proces ohraničit tak, 
aby tyto nesnáze byly vzaty v potaz hned od 
začátku a aby byly vyhlášeny realistické cíle. 

Díky tomu vznikly nástroje umožňující pustit 
se do tří náročných cílů, vytyčených pro 
evaluaci akčního plánu.

Bylo rozhodnuto, že odhady týkající se 
realizace plánu (fáze 1) a stupně splnění  
cílů strategie (fáze 2) budou pořízeny na 
základě údajů získaných za a) z dotazníků 
zaslaných členským státům a evropským 
institucím, dotazníků obsahujících přehled  
o uskutečněných krocích a pro doplnění 
pak za b) z tematických syntetických materiálů 
zpracovaných EMCDDA (srov. rámeček),  
kde jsou popsány hlavní dosažené cíle 
v oblastech prioritní působnosti plánu.

Pokud jde o 3. fázi evaluace, která se týká 
dopadů na fenomén drog, EMCDDA a Europol 
zpracovaly nástroj  (označovaný jako snapshot, 
„momentka“, tj. okamžitý přehled), v němž jsou 
popsány relevantní aspekty epidemiologické 
situace v oblasti drog a hlavní přijímaná 
opatření v letech 1999 a 2002–2003 (podle 
údajů, jež byly k dispozici v roce 2004), aby 
bylo možno stanovit trendy, které se mezi 
těmito dvěma termíny projevily. 

Ukazatelé a popisná kritéria byly samozřejmě 
stanoveny tak, aby co nejlépe vyjadřovaly šest 
cílů vymezených ve strategii a v plánu.  
Pouze tyto agregované kvantitativní údaje 
však nestačí k tomu, aby se dala provést 
evaluace dopadu s  tím, že bychom měli 

stanovit příčinnou vazbu mezi přijatou 
politikou a stávající situací.

Stejné omezení z hlediska výkladu se týká 
výsledků Eurobarometru objednaného 
Komisí: i když by srovnání okamžitého stavu 
evropského veřejného mínění, a to především 
mínění mladých Evropanů, kteří se v roce 2002 
a poté v roce 2004 vyjádřili k tématu drog, 
mělo patřit k tomu nejzajímavějšímu, nebude 
možné pohlížet na tyto názory a stanoviska 
jako na přímý důsledek politiky vedené v EU,  
a to především politiky v oblasti prevence.

Pravdou však je, že poprvé budou ukazatele 
trendů k dispozici v podrobné podobě. Zvýšila 
se nedávno pozorovaná prevalence užívání 
drog mezi mladými? Zvyšuje se počet případů 
zabavení drog? Zlepšila se dostupnost léčby? 
To vše jsou otázky, na které by tyto nástroje 
mohly přinést alespoň částečnou odpověď. 
Není pochyb o tom, že tyto informace  
a syntetické dokumenty budou představovat 
pevný a zcela nový základ, jenž přispěje 
k vymezení potřeb, úsilí a priorit pro budoucí 
léta, jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni.

EMCDDA a Europol přispívají  
k provedení evaluace strategie  
a akčního plánu Evropské unie  
v oblasti drog tím, že dávají Komisi  
k dispozici informace, analýzy  
a metodologické nástroje (snapshots 
a tematické syntetické materiály). 
Tyto informace, analýzy a nástroje 
nemohou být pokládány za evaluaci 
jako takovou.

Příklady ukazatelů a parametrů 
zvolených pro okamžité přehledy 
(snapshots)

Cíl 2 :  
Podstatným způsobem snížit  škodlivé 
dopady drog na zdraví

Ukazatel 1:  
Infekční choroby spojené  
s drogami

Parametry:

a) prevalence HIV (% infikovaných) 
mezi injekčními uživateli drog.

b) prevalence virové hepatitidy typu 
C (% infikovaných) mezi injekčními 
uživateli drog.

c) incidence AIDS  spojeného s 
injekčním užíváním drog v obecné 
populaci

Z tohoto pohledu musí být evaluace strategie 
a akčního plánu EU doplňkem k hodnocení na 
národní úrovni.

Členské státy tedy musí vytvořit své vlastní 
kapacity potřebné k evaluaci. Měření účinnosti 
je proces, který se musí opírat o vyjádřenou 
politickou vůli, v rámci níž je vydáno pověření 
a vyčleněny  potřebné zdroje. 

To předpokládá, že členské státy ve svém 
akčním plánu vytyčí jasné a přesné cíle  
a realistický harmonogram jejich naplňování. 

To také znamená, že se bude dále rozvíjet 
shromažďování relevantních informací, ale 
také realizace výzkumných programů  
a studií ad hoc týkajících se daného jevu, jeho 
příčin a jeho důsledků.

V rámci evaluace hrají klíčovou úlohu systémy 
rutinního pozorování, neboť po celou 
realizační fázi jsou zdrojem znalostí, které 
umožňují zajistit řádné hodnocení veřejných 
aktivit. Kromě toho přispívají k provedení 
odhadů výchozí a cílové situace a k posouzení 
již provedených a také budoucích aktivit.

EMCDDA a síť národních monitorovacích 
středisek dosáhly v této oblasti výrazného 
pokroku: dnes, po deseti letech intenzivního 
úsilí, jsou shromažďovány, zpracovávány  
a analyzovány spolehlivé, objektivní a stále 
snáze srovnatelné informace, ať už se týkají 
epidemiologické situace, nebo přijímaných 
opatření a politiky. Dnes jsme schopni mít 
o tomto jevu zároveň celkový přehled po 

4. Vyvíjení postupů 
evaluace na národní úrovni
Takto prováděná evaluace nabývá svého 
pravého smyslu teprve tehdy, může-li se opřít 
o evaluaci prováděnou na národní úrovni. 
Jednak proto, že hlavní část kroků, které 
mohou mít přímý dopad na daný jev, spadá 
do výlučné pravomoci členských států.

Dále pak proto, že strategie a akční plán EU 
nemusí nutně pokrývat všechny oblasti, ve 
kterých je vyvíjena iniciativa na národní úrovni: 
v závislosti na tom, co pokládá za své priority, 
uskutečňuje každý členský stát specifické 
kroky, které je rovněž třeba vyhodnotit. 
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celé Evropě, ale také konkrétnější obrázek 
týkající se specificky některých regionů EU.

Naše úsilí zde nesmí ustat. Zběžný pohled  
na stupeň zavedení ukazatelů EMCDDA 
ukazuje, že je ještě třeba dosáhnout pokroku 
v mnoha oblastech, především pokud jde 
o srovnatelnost údajů. 

Toto konstatování platí ještě výrazněji 
pro státy, které se dnes připojují k EU. Bez 
vytrvalosti a náležitých prostředků bude obraz 
situace v Evropě neúplný v mnoha regionech 
a mnoha tematických okruzích. Jde zde  
o kvalitu zhodnocení stavu a o naši schopnost 
zlepšovat účinnost působení vyvíjeného v této 
oblasti.

Evaluaci není možné provádět bez potřebných 

znalostí ani bez institucionálního rámce. 

Evaluovat neznamená pouze zpracovat 

normativní posudek na základě kognitivních 

prvků, ale znamená to také vytvořit a na 

institucionálním základě postavit vazby mezi 

vědou a politikou. To, co označujeme jako 

mechanismus evaluace, tedy není omezeno 

pouze na protokol evaluace (soubor všech 

technických a vědeckých podmínek), 

ale zahrnuje také vymezení vztahů mezi 

zadavateli, pilotní skupinou, realizačním 

týmem, a při perspektivě mnohooborového 

hodnocení, i soubor všech subjektů 

zapojených do aktivit, včetně jejích konečných 

příjemců a občanů obecně. 

Přesto však nesmíme podlehnout iluzím, 

podle nichž může věda určovat politická 

rozhodnutí. Už proto, že věda má tuto 

možnost jen málokdy, neboť výsledky 

evaluace nejsou často kompletní, nemohou 

odstranit všechny nejednoznačnosti  

a obsahují vysoký stupeň nejistoty.  

Často ponechávají prostor pro několik 

možných racionálních scénářů: určitý zásah tak 

může být optimální z hospodářského hlediska, 

ale nákladný z hlediska sociálního. Kdo má být 

arbitrem? Rozhodně ne jen sami vědci nebo 

hodnotitelé.

6. Evaluace jako zdroj 
uvážené strategie
Chceme-li evaluaci dobře provést, musíme 

začít tím, že věci učiníme vyhodnotitelnými, 

což znamená, že vytvoříme podmínky příznivé 

pro budoucí evaluaci. Tímto způsobem je 

třeba celou evaluaci ohraničit, to znamená vzít 

v úvahu tlaky a omezení, přijmout skutečnost, 

že vše hodnotit nelze a soustředit úsilí  

a zdroje na to, co hodnotit lze.  

Dokumenty je třeba koncipovat tak, aby 

cíle byly koherentní, realistické, jasné a 

přesné. Musí být rovněž ověřitelné, to 

znamená spojené buď s kvantitativními 

údaji či ukazateli, nebo kvalitativními údaji, 

označovanými jako deskriptory.

To předpokládá, že zpracovatelé strategie  

a akčního plánu budou při stanovování úkolů 

a cílů  přihlížet k existujícím informačním 

systémům i k těm, které bude třeba zavést, 

aby bylo zajištěno monitorování zvolených 

priorit. Následně pak budou muset stanovit 

pravomoci a zdroje nezbytné k tomu, aby 

byly vyvinuty a zavedeny nové nástroje pro 
shromažďování údajů.

Politické rozhodnutí přitom však nesmí být 
podřízeno pouze technickým a vědeckým 
omezením informačních systémů: každý ví, 
že existují cíle, jež nelze z politických důvodů 
obejít, ale u nichž je obtížné odhadnout přímý 
dopad na fenomén drog, jako je na příklad 
„zlepšení meziinstitucionální spolupráce“.

Kromě toho musí být harmonicky sladěn 
politický plán, který se týká rozhodovacího 
procesu, a plán vědecký, který se týká 
evaluace. Časové lhůty nezbytné pro sběr 
informací a jejich zpracování musí být 
předvídány v předstihu, protože jinak, jako 
tomu je v případě současné strategie a plánů, 
může být interval mezi výchozí situací  
a situací použitou jako reference pro konečné 
hodnocení příliš krátký na to, aby případné 
dopady strategie a plánu měly čas se skutečně 
projevit.

U budoucího plánu by mohlo být prospěšné 
provést evaluaci v polovině jeho průběhu 
(za podmínky, že to umožní doba jeho 
trvání), přičemž v tomto případě by se při 
použití výsledků evaluace předchozího 
plánu (2000 – 2004) poskytl dostatečný 
prostor dalšímu vývoji fenoménu tak, aby 
v případě potřeby bylo možno zvolené priority 
pozměnit. 

Konečně pak bude muset nová strategie  
a plán vzít zcela zásadním způsobem v úvahu 
novou perspektivu danou rozšířením EU.  
Na jedné straně proto, že je pravděpodobné, 
že některá hlediska jevu si v nových členských 
státech zaslouží zvláštní pozornost a úsilí. 
Na druhé straně proto, že  u některých 
tematických okruhů, jako je obchodování  
s drogami nebo AIDS, hrozí, že situace při počtu 
dvaceti pěti členů s sebou přinese obtíže 
jiného rozměru než při počtu patnácti členů.

Vzhledem k tomu, že současná evaluace 
strategie a akčního plánu EU bere v úvahu 
pouze patnáct členských států, neboť tyto 
strategické dokumenty se týkají pouze jich, 
musí být shromážděny informace o situaci, 
přijímaných opatřeních a politice v deseti 
dalších státech, které budou spoluvytvářet 
základ pro zhodnocení sledovaného jevu 
(předběžné hodnocení, hodnocení ex ante)  
v Evropě čítající dvacet pět členů. Pouze za 
této podmínky může nová strategie a nový 
plán reagovat na výzvy, které před nimi 
vyvstávají.

Seznam tematických syntetických 
materiálů zpracovaných EMCDDA

• Strategie a akční plány

• Mechanismy koordinace  
v členských státech

• Veřejné výdaje v členských státech

• Vývoj rozpočtových prostředků 
Evropské unie

• Zákonodárná činnost členských 
států

• Uživatelé drog a zákonné 
mechanismy

• Zákonná opatření ve vztahu  
k syntetickým drogám

• Drogové zákony týkající se 
mládeže

• Ustanovení o drogách v externích 
dohodách

• Popis hodnotících procesů  
v členských státech

5. Zahrnutí/integrace 
evaluace do procesu 
politického rozhodování
Evaluaci nelze omezit pouze na pozorování 

a monitorování. Evaluace předpokládá 

posouzení na základě informací a analýz 

získaných za pomoci vědeckých metod.  

Toto posouzení předpokládá předběžné 

schválení kritérií, na kterých je založeno,  

a jejich vzájemnou vyváženost.

Rozhodující význam má rovněž zahrnutí 

evaluace do procesu politického rozhodování. 
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Chcete-li se stát bezplatnými odběrateli, spojte se s námi elektronickou poštou:  info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25, 1149-045 Lisbon, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int
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Závěry

Evaluace strategie a akčního plánu Evropské unie (2000 – 2004) —  
politická hlediska
1. Evaluace je zásadní podmínkou pro transparentnost  

a legitimitu působení veřejných orgánů. V případě drog, 
tedy oblasti, která je známa svým kontroverzním rázem 
a složitostí, je kromě toho jedním z klíčových nástrojů 
umožňujících zlepšit politiku ve veřejné sféře. 

2. Evaluace strategie a akčního plánu Evropské unie komplikují 
nejrůznější omezení, na konci roku 2004 však evropské 
instituce a členské státy budou mít poprvé k dispozici 
relevantní informace o pokroku uskutečněném od začátku 
do konce akčního plánu, ale také o úsilí, které je ještě třeba 
vynaložit.

3. Komise s podporou Europolu a EMCDDA zavedla originální 
mechanismus evaluace umožňující poměřit nejen stupeň 
realizace činností uvedených v plánu, ale také poukázat na 
trendy projevující se ve sledovaném období.

4. Mechanismus evaluace zavedený Evropskou unií však 
bude uplatněn v plné míře pouze tehdy, bude-li se 

opírat o evaluaci politiky prováděné členskými státy. To 
předpokládá, že se členské státy pokusí postavit svůj 
akční plán na zřetelných a přesných cílech, realistickém 
harmonogramu jejich uskutečňování, na vhodných 
informačních a hodnotících nástrojích a zdrojích.

5. Evaluace musí rovněž najít své místo v procesu politického 
rozhodování. Je nástrojem ve službách politického 
rozhodování, umožňuje poukázat na otázky a výzvy, které 
před nás staví budoucí proces plánování a evaluace, a také 
je sdělit těm, kterých se týkají. 

6. Až budou evropští zákonodárci stanovovat úkoly a cíle nové 
strategie a nového akčního plánu, budou muset přihlížet 
k výsledkům provedené evaluace a zajistit monitorování 
priorit zvolených pro mechanismus odpovídajících 
ukazatelů. Budou také muset posoudit změnu perspektivy 
spojenou s rozšířením Evropské unie. 


