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Výběr opatření
Analýza stávajících opatření, cílů, problémů a trendů

Vyhodnocení navrhovaných opatření a jejich balíčků

Vývoj podrobné specifikace strategických opatření a balíčků

Shoda na odpovědnosti a implementaci balíčků opatření

Monitorování a evaluace

Shromažďování dat a vyhledávání nových zdrojů dat

Vypracování plánu monitorování a evaluace

Analýza dat a indikátorů a prezentace výsledků

Evaluace procesu tvorby SUMP

Institucionální spolupráce
Prozkoumání rámců právní spolupráce

Identifikace institucionálních subjektů a pochopení jejich agend

Posouzení schopností, znalostí, kapacit a prostředků institucí

Vybudování struktur spolupráce a definování odpovědnosti

Řízení partnerství institucí

Evaluace institucionálního partnerství

Participace
Identifikace místních a regionálních zainteresovaných subjektů a jejich zájmů

Příprava strategie pro zapojování občanů a zainteresovaných subjektů

Stanovení úrovní a metod zapojování

Řízení participace a řešení konfliktů

Evaluace procesu participace

Základní aktivita

Doporučená aktivita

Možná aktivita
Proces SUMP je sled fází od definování 
procesu vytvoření plánu a evaluaci opatření. 
Diagram představuje klíčové úkoly SUMP pro 
orgány plánování, které souvisí se čtyřmi 
výzvami.

Institucionální spolupráce a participace jsou 
souvislé horizontální činnosti, se kterými by 
se mělo započít brzy, a to ve fázi definování 
procesu SUMP. Výběr opatření, jakož i činnosti 
monitorování a evaluace, jsou obzvláště 
důležité 

ve fázích následného analytického a 
technického plánování. Diagram odráží 
přípravu prvního SUMP; revidování a 
aktualizace SUMP by pak měla vycházet z 
již vytvořených struktur.

Definování 
procesu SUMP

Zpracování 
plánu

Implementace 
plánu

Evaluace 
plánu 

a opatření
Klíčové úkoly v oblasti tvorby SUMP

©Rupprecht Consult, 2016 

Vize, 
cíle a záměry

Základní 
podmínky 
a scénáře

Identifikace a analýza vhodných typů strategických opatření

Výběr indikátorů pro monitorování a evaluaci

Monitorování a evaluace – výzva v kostce
Aktivity monitorování a evaluace přinášejí data o postupu 
přípravy Plánu udržitelné městské mobility (Sustainable 
Urban Mobility Plan=SUMP) a dopadu jím navržených 
opatření. Tyto aktivity se provádí před, v průběhu a 
po implementaci dopravních opatření. Osobám s 
pravomocí rozhodovat, možným poskytovatelům dotací 
i místním zainteresovaným stranám jsou tak pravidelně 
poskytovány informace, díky nimž je možné ukázat, čeho 
bylo implementací SUMP dosaženo, jaké jsou přínosy 
pro společnost, jaký je poměr cena – výkon a zda je 
vhodné pokračovat či jsou nutné dílčí úpravy plánu. 

Systematické monitorování a evaluace zvyšují efektivitu 
procesu plánování a implementace opatření. Tyto 
aktivity také pomáhají optimalizovat využití zdrojů a 
poskytují empirické důkazy pro budoucí plánování a 
hodnocení dopravních opatření.

Typické výzvy pro efektivní použití monitorování a 
evaluace jsou následující
•	nedostatek zkušeností
•	omezené finanční i personální zdroje
•	nedostatek technických znalostí pro definování 

indikátorů výkonu, identifikace, sběr, příprava a 
interpretace dat; 

•	nedostatečná praxe v monitorování a evaluaci

Pro vyřešení výše uvedených otázek jsou na následujících 
stránkách poskytnuta klíčová doporučení ohledně 
postupů, kontextu, výběru indikátorů, komunikací 
a procesní evaluace. Tato doporučení vychází z již 
existujících zkušeností. Obrázek 1 ilustruje zakotvení 
aktivit pro monitorování a evaluaci do procesu tvorby 
SUMP.

Klíčové úkoly v oblasti tvorby SUMP, Zdroj: Rupprecht Consult, 2016
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Vytvořte jasné procesy pro monitorování a 
evaluace

Plán pro monitorování a evaluaci by měl být vytvořen 
ideálně v raných fázích přípravy SUMP. Plán definuje 
klíčové otázky pro monitorování a evaluaci, popisuje, 
jak, kdy a jaké aktivity monitorování a evaluace budou 
provedeny. Popisuje také, kdo je za ně zodpovědný, kdo se 
jich bude účastnit a jaké zdroje jsou pro jejich provedení 
nezbytné. To vše umožňuje zajištění dostatečných 
prostředků a zabraňuje zbytečným nákladům na 
sběr dat, zvyšuje přijetí a přispívá k dobrému řízení 
celého procesu tvorby SUMP. Procesy řízení kvality 
dat jsou nezbytné pro tvorbu robustního SUMP a jeho 
implementaci. V rámci projektu CH4LLENGE byla 
vyvinuta tzv. šablona pro plán monitorování a evaluace, 
kterou mohou využívat odborníci na plánování dopravy. 

Určete kontext pro monitorování a evaluaci

Před návrhem aktivit pro monitorování a evaluaci je 
nutné získat přehled o zamýšlených výsledcích realizace 
SUMP a to formou dobře definovaných záměrů. 
Současně je nutné také připravit seznam problémů a 
hlavních strategií a intervencí, pomocí nichž budou 
stanovené záměry dosaženy. Součástí je definování 
základního scénáře, který popisuje, jak by se podmínky 
v městském regionu vyvíjeli bez SUMP. 

Vyberte jasné indikátory a cíle

Systematický přístup k výběru indikátorů pomáhá 
identifikovat jak klíčové indikátory, které odráží cíle 
SUMP, tak doplňující indikátory, nutné pro hloubkovou 
analýzu přípravy SUMP. Seznam možných indikátorů a 
návod pro jejich výběr je dostupný v Manuálu projektu 
CH4LLENGE pro monitorování a evaluaci. Stanovení 
cílů představuje způsob, jak měřit míru dosažení 
stanovených záměrů. Pokud jsou indikátory a cíle dobře 
definovány, mohou jim osoby s pravomocí rozhodovat a 
veřejnost dobře porozumět a mohou být také stimulem 
pro dosažení lepších výsledků.

Prezentujte výsledky efektivně

Jasná a efektivní prezentace dat a výsledků je důležitá 
pro zvýšení porozumění možným přínosům intervencí 
navržených SUMP. Proto je nutné zaměřit se na 
vizualizaci a prezentaci dat ve stručné avšak kompletní 
podobě.

Evaluujte proces přípravy SUMP a plán

V rámci projektu CH4LLLENGE byl vytvořen Nástroj 
sebehodnocení SUMP (SUMP Self-Assessment Tool), 
který umožňuje orgánům plánování posoudit, zda je 
jejich plán v souladu s konceptem SUMP vytvořeným 
Evropskou komisí.

  Monitorování a evaluace SUMP   
Zdroj: město Drážďany (DE)

monitorování

SMART
Cíle

Scénáře
= evaluace

ex-ante

Opatření

Evaluace
= evaluace

ex-post

Monitorování

Chtěli byste se dozvědět více? 

Další informace a příklady místních řešení můžete najít v 
Manuálu pro monitorování a evaluaci!

Pro další informace se k nám můžete připojit na webových 
stránkách www.eltis.org a www.sump-challenges.eu
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Monitoring and evaluation

The Vienna City Administration is dedicated to strategic urban and transport planning for several decades. 
Monitoring of the performance and development of patterns in travel behaviour have been a part of Vienna’s 
“Transport Master Plan 2003”. The method of choice was recurring in-depth evaluations with 5 years 
between the publications. The full reports were published and are available for free on the city’s website. 
Vienna considers this an important component of a transparent planning process.

The latest evaluation was finalised in 2013. Findings and conclusions provided the basis for the new “Urban 
Mobility Plan Vienna” which was adopted in December 2014 and sets the vision and tasks until 2025. 
This way Vienna addressed the SUMP cycle’s essential steps “learn the lessons” and “prepare well/self-
assessment”.

LOCAL SPOTLIGHT: 
Data presentation in Vienna

Pedestrianised zone in Vienna.  
Photo: Magistrat der Stadt Wien

3.3.2 How to analyse indicators

Descriptive statistics, usually reported together with 
the summary tables, provide a summary of the main 
features for indicator data and are a way to identify 
changes over time. Trend estimations can be achieved 
using regression analysis. However, in order to be able 
to derive reliable conclusions from the analysis of the 
data, inferential statistical methods, e.g. hypothesis 
testing, need to be carried out. This is recommended 

only for the evaluation, not the monitoring of indicator 
data.  

It is important to include comments on the statistical 
robustness of data and report any data issues that 
might have occurred during collection, e.g. changes or 
failures of monitoring equipment or skewed samples 
for surveys.
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Monitoring and evaluation

The production of ‘Impact Reports’ has been a theme of practice improvement in SUMP delivery for the 
West Yorkshire Combined Authority, WYCA. Impact Reports consist of a quantitative assessment of a 
project’s’ outcomes against SUMP objectives and targets, complemented by a qualitative evaluation or 
“lessons learnt”. Impacts Reports are targeted at smaller scale interventions e.g. below £5 million in value, 
and are an attempt to gather intelligence in a proportionate, cost effective manner. They are produced for 
specific schemes for limited knowledge of impacts exists. Dedicated funding for the Impact Reports is 
included in the annual capital plan. The process is aimed at creating an evidence base of the impacts of a 
range of interventions, and using this knowledge to input to the identification and development of future 
delivery programmes.

LOCAL SPOTLIGHT: 
WYCA’s SUMP Impact Reports

3.3.3 Assessing impacts against quantified 
targets 

The SUMP Guidelines (Rupprecht Consult, 2014) 
recommend setting measurable targets for the 
evaluation of impacts. According to these “Targets 
should be „SMART“ (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound) and refer to the agreed 
objectives.” Providing clear targets for each objective 
sets clear guidance for the direction of change and a 
way of measuring the extent to which objectives are 
achieved. If they are well defined, decision-makers and 
the public can easily understand them and they can be 
an incentive to aspire better results.  

However, there is a risk that funding allocations from 
central governments or funders could be linked to target 
achievement which might incentivise local authorities 
to concentrate on a narrow set of indicators, neglecting 
wider impacts (Marsden et al., 2009, Marsden and Snell, 
2009). A more flexible approach that leaves greater 
room for decision on targets at the level of the local 
authorities rather than applying a universal set targets 
is, therefore, preferable, as e.g. adopted for the latest 
rounds of local transport plans in the UK.

The following principles should be followed when 
setting targets: 

•	Targets should ideally be set for all objectives; 
otherwise there is a risk that those with a target 
implicitly receive larger attention than those without.

•	Targets need to be (reasonably) equally cost-effective to 
achieve, otherwise the strategy will implicitly focus on 
those targets that cost least to achieve.

•	Performance targets should be defined for core 
outcome indicators in the first step. Concentrating 
on those avoids inconsistencies that could occur 
between targets on output achievement and underlying 
objectives and reduces the burden of defining 
quantifiable targets for all indicators. 

The development of SUMP indicators can then be 
monitored by comparing their development against the 
specified targets or directions of change in a checklist 
format. This can e.g. be illustrated by a traffic light 
system as in the SUMP for Lund (City of Lund, 2009), 
see Figure 13. This approach is useful in particular 
during monitoring if a limited number of indicators 
are observed or in the evaluation of SUMPS to assess 
whether the development of transport activity indicators 
follows the desired path. 
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