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Cíle

(i) Představit metodu participativního
výzkumu/ participativní evaluace –
„photovoice“

o Vizuální kvalitativní výzkumná strategie
(doplňková)
o V evaluaci umožňuje hodnocení dopadů
rozvojových projektů
o Zaměření zejména (nejen) na
marginalizované komunity

(ii) Otevřít diskusi o možnosti/limitech využití
metody „photovoice“ při evaluacích
o zejména s cílem posílit kvalitu a vypovídající
hodnotu evaluací
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Co nového metoda „photovoice“ přináší
•
•
•
•
•
•

Metoda „photovoice“ je poměrně významným nástrojem pro hodnocení
potřeb/situace/procesů v komunitě/dopadů intervencí na komunitu
Pomáhá legitimizovat místní ne-expertní znalosti (ad Escobar)/popular
knowledge
Umožňuje konfrontovat názory výzkumníka/evaluátora a účastníků
o odlišný pohled na to, co je důležité, co má význam
Umožňuje vyvarovat se stereotypům/resp. stereotypy neposilovat
Umožňuje zaznamenávat a následně diskutovat situace a procesy, které
jsou výzkumníkům/evaluátorům často skryté/nedostupné
Umožňuje posílit „hlas“ marginalizovaným nebo podreprezentovaným
skupinám
o
o
o
o

komunikovat jejich postoje, názory, znalosti, zkušenosti… formou, která je pro ně
pochopitelná
Překonávání jazykových, mocenských, vzdělanostních, kulturních bariér…
Pomáhá komunikovat složitější, nebo těžko uchopitelné problémy/procesy
Participativní fotografování je odrazovým můstkem pro následnou reflexi, diskusi
problémů/změn…atd.
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Definice
•
•

•

„Photovoice“ je vizuální metodou participačního výzkumu/evaluace
S metodou „photovoice“ přichází Caroline C. Wang, University of
Michigan a Mary Ann Burris, Program Officer for Women's Health at
the Ford Foundation, headquartered in Beijing, China – poč. 90 let
minulého století
Cílem metody „photovoice“ je
o Umožnit místním/zainteresovaným účastníkům zaznamenávat a
pojmenovávat osobní zkušenosti, procesy, které probíhají v
komunitě/změny související s intervencemi…
o Podpořit možnost místních lidí reflektovat a diskutovat problémy
(individuální nebo skupinové diskuse nad získaným fotografickým
materiálem)
o Ovlivňovat politiky, další zainteresované atd. a případně mobilizovat pro
změny
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Teoretické ukotvení
• kritické přístupy k rozvoji (post-development; post-koloniální
diskurs)

• the empowerment education theory (Paul Freire)
• konstruktivistické/resp. feministické přístupy (upozorňují

na existenci strukturálních problémů; pracují s problematikou moci a privilegií;
upozorňují na problém podceňování hlasu/znalostí těch skupin,které byly
tradičně společensky/ politicky ignorovány, upozaďovány,
marginalizovány…)

o power accrues to those who have voice

• participativní přístup k dokumentární fotografii
(Wendy Ewald, Jim Hubbard, Jo Spence )

o visual material giving voice
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Proces
• Využití fotoaparátů (vlastních; distribuovaných ze strany výzkumníků/evaluátorů)
k dokumentování reality/ procesů odehrávajících se v
komunitě/ problémů/úspěchů/změn, které ovlivnily jejich život
• Sdílení, kritická reflexe získaného fotografického materiálu
(využívání fotografií k usnadnění komunikace, formulování názorů, pozic, popisování
zkušeností)

o Individuální reflexe, diskuse ve skupině, interview, fokusní skupiny

• Sdílení závěrů v komunitě (veřejně, přesah na politiky atd.)
• ….
• Tomuto procesu nutně musí předcházet řada workshopů
zaměřených na:
o Představení metody, motivace, cíle výzkumu/evaluace
•

o

Příklady otázek (před; v rámci reflexe)

Posílení technických dovedností spojených s používáním fotoaparátů
–

dnes často není problém, protože řada i marginalizovaných komunit disponuje mobilními
telefony, které umožňují fotit a tedy umějí s tím zacházet…

o Diskuse o etických a bezpečnostních otázkách spojených s používáním
této metody
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Limity
• Eticky velice problematické

o Nebezpečí spojené s (ne)respektováním soukromí, důstojnosti
účastníků i dalších členů komunity
– Otázka anonymity, zachovávání důvěrnosti, vulnerability
– Žádný obrázek/fotografie nestojí za to, aby způsobila vědomě nebo
nevědomě problémy zúčastněným osobám
– Výzkumník/externí evaluátor nemůže automaticky předpokládat, že
účastníci budou schopni posoudit potencionální nebezpečí (své i
druhých)

o Nebezpečí využívání/zneužívání

• Nebezpečí zkreslení

o To co není vyfoceno, může zapadnout (resp. akcent na to, co je
vizualizováno)

• Vyšší náklady (čas i finance) spojené s přípravnými workshopy;
distribucí foto-techniky; možnost ztráty nebo zničení techniky
• Představení nové techniky, nástrojů, se kterými členové
komunity nebyli zvyklí pracovat, neměli k nim přístup – změny
kontextu…, změna pohledu na věc
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Zkušenosti z konkrétního
využití
• praktické poznatky:
o
o
o
o
o

•

komunita se cítila začleněna
Zábava, entusiasmus mezi účastníky
dobrý základ pro následnou diskusi
participativní výzkum (indigenous výzkum)
velmi často v “health research“

využití v praxi
o needs asessment,
o monitoring
o evaluace
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Zkušenosti z konkrétního
využití
• SAD – Swiss Academy for Development
o nezávislá švýcarská NGO (snaží se nevyužívat státní fondy)
o participativní přístup k evaluaci
• využívá participativní metody (nejde jim jen o to, aby naplnili
požadavky donora), použití alternativních a inovativních
metod – „creative approcach to M&E“
o PHOTOVOICE
• získání informací, které by „běžnou“ evaluací nezískali
• A Pilot Study Using Photo Monitoring in the Context of the
Project „Sport and Play for Lebanese Children and Youth
Affected by Conflict“
• Libanon – hudba v autobuse
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Zkušenosti z konkrétního
využití
•

HEALTH RESEARCH – EVALUACE, NEEDS ASSESMENT
o Kaiser Permanente's Community Health Initiative
• Project na podporu zdravého životního stylu
• PHOTOVOICE – nástroj participativní evaluace
o fotografie jako base line a po intervenci + popisky
o 51 účastníků
o pro identifikaci nejdůležitějších úspěchů projektu
• Např. zvýšený přístup k čerstvému/zdravému jídlu v
okolí
• Zvýšení fyzické aktivity
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Zkušenosti z konkrétního
využití
• Evaluace programu o informování o zdravém
životním stylu
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Otázky do diskuse
• Je možné photovoice uplatnit v českém prostředí/u českých
rozvojových projektů? V jakém případě?
• Má podle vás photovoice místo v evaluacích?
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•
•

•
•

•
•
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