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- Hodnocení plánů a projektů mobility: Průvodce pro správnou evaluaci 

opatření a strategií udržitelné městské mobility

- Nakladatelství Grada, a.s., vyšla v únoru 2022 

- Metodika pro evaluaci udržitelné městské mobility

- Certifikovaná MD ČR 

- Ke stažení na webu www.mobilita-ieep.cz

- Přichází s modelem evaluace pro systematické  hodnocení  SUMP                               

a dává doporučení pro evaluaci opatření udržitelné mobility

- Model PLUMM 

- Příloha Metodiky 

- Webový nástroj, dostupný na webu www.mobilita-ieep.cz

Balíček pro městskou mobilitu 

Hana Brůhová Foltýnová, hana.bruhova@ujep.cz, +420 736 434 347

http://www.mobilita-ieep.cz/
http://www.mobilita-ieep.cz/


Sociologický výzkum mezi návštěvníky Motivace

Čerstvě vytvořena první generace SUMP v ČR (cca 40 SUMP)

- zcela nový koncept dopravního plánování pro česká města

- žádné předchozí zkušenosti

- nedostatečné využívání hodnocení (evaluace), participace a tvorby dlouhodobých vizí 
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Regular discussions

Working groups

Campaigns, competitions

Web pages

Emails, SMS, letters

Questionnaire

Survey

Petition

How do you communicate 
transport measures and policies 

with inhabitants?



Proč systematická evaluace neprobíhá nebo 
probíhá nedostečně?  

Hana Brůhová Foltýnová, hana.bruhova@ujep.cz, +420 736 434 347

• Nedostatek vhodných dat či financí na kvalitní vyhodnocení

• Hodnocení tak probíhá na úrovni elementárních indikátorů, které jsou veřejně

dostupné (např. data o sčítání intenzity dopravy ve městech, přepravní výkony VD či

MHD – pokud jsou dopravci předávány)

• Není vůle a zájem zpětně vyhodnotit nově zavedená opatření

• Nejasné vymezení/definování „úspěchu“ nového opatření

• Chybí chytré technologie pro sběr dat (např. senzory sčítající intenzitu

dopravy) a hodnocení dopravních situací

• Chybějící analýza stavu „před intervencí“, vůči které by se posuzoval stav „po

intervenci“

• Obtížně kvantifikovatelné celospolečenské přínosy udržitelných forem dopravy

• Nedostatek kvalifikovaných firem či expertů pro metodicky správně a objektivní

hodnocení



Evaluace a monitoring – proč je dělat? 

Zdroj: Katrin Dziekan et al.: „Evaluation matters: A practitioners’ guide to sound evaluation for urban mobility measures “



• Zvyšování efektivity (strategického) plánování

• Úspora finančních prostředků

• Základ pro optimalizaci budoucích aktivit dopravních opatření či strategií (SUMP)

• Průběžná evaluace - mohou být korigovány i některé probíhající aktivity

• Dává informace pro další komunikaci s veřejností, s uživateli různých druhů dopravy,

neziskovým sektorem, odborníky, dalšími městy apod. – posílení důvěry v opatření

Díky evaluaci je na čem stavět

Význam evaluace    



• specifikuje, co je a k čemu slouží evaluace, jaké jsou její typy a možnosti

• navrhuje podrobný plán, jak provádět evaluaci SUMPů a dalších dopravně 
strategických dokumentů, ale i dílčích opatření

• upozorňuje na nutnost aktivního zapojení stakeholderů a komunikaci s 
(odbornou) veřejností i během evaluace 

• představuje model PLUMM a přináší návod, jak jej pro evaluaci městské mobility 
využívat

• přispívá k posílení tzv. evidence-based rozhodování místní samosprávy a státní 
správy 

Co přináší Metodika 
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Sociologický výzkum mezi návštěvníky 
PLUMM –
PLánovač UdržitelnéMěstské Mobility

- Podpora měst při plánování udržitelných opatření a politik

- Užitečné pro hodnocení a výběr opatření a plánování

- Hodnocení ex-ante

- Hodnocení ex post      

Uživatelé:

- Zaměstnanci obcí

- Místní politici

- Zpracované SUMP

- Experti na evaluaci

- Veřejnost

www.mobilita-ieep.cz/vystup_PLUMM/

http://www.mobilita-ieep.cz/vystup_PLUMM/


Sociologický výzkum mezi návštěvníky PLUMM – Jak funguje? 

Uživatelé zadávají následující informace:
• Velikost města
• Předpokládaný časový rámec pro realizaci opatření
• Odhadované finanční náklady
• Problémy, které chce město řešit / cíle, kterých chce město dosáhnout

Problems / Aims 
19 categories 

None – Middle -- Serious

Size of the city
3 categories

Time framework
3 categories

Budget available
3 categories



Sociologický výzkum mezi návštěvníky PLUMM – Výstupní protokol 

Doporučená opatření jsou uvedena v pořadí podle relevance. 



Sociologický výzkum mezi návštěvníky PLUMM – Protokol opatření

Measures 

category

Problems which

it tackles

Number of 

measure

Measure 

description



Sociologický výzkum mezi návštěvníky PLUMM – Protokol opatření

Main impacts of the measure

Relationship to other measures, 

synergies 



Sociologický výzkum mezi návštěvníky PLUMM – Protokol opatření



Sociologický výzkum mezi návštěvníky 

Vyzkoušejte PLUMM! 

http://www.mobilita-ieep.cz/vystup_PLUMM/

http://www.mobilita-ieep.cz/vystup_PLUMM/


Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD. 

Kompetenční tým Doprava a mobilita IEEP 
FSE UJEP 

hana.bruhova@ujep.cz
www.mobilita-ieep.cz

www.facebook.com/dopravamobilita/

DĚKUJI ZA POZORNOST!

Projekt č. TL01000462 s názvem Strategické nástroje na 
podporu rozhodovánı́ municipalit v oblasti udržitelné mobility je 

řešen s finanční podporou TA ČR.
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