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1 Manažerské shrnutí 
V období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 byla provedena dopadová evaluace projektu „Zvýšení 
efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, 
a děložního hrdla (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172)“, který je jedním z pilotních 
projektů realizovaný Národním screeningovým centrem. Projekt je financován ze zdrojů 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Dopadová 
evaluace byla realizována na základě veřejné zakázky s názvem „Evaluace projektů národního 
screeningového centra“ společností KPMG Česká republika s.r.o. 

Cílem dopadové evaluace bylo ověření vypracování, zveřejnění a validity finálních výstupů 
projektu, navržení případných systémových opatření pro budoucí modifikace a možnosti rozšíření 
screeningu do celého zdravotního systému. Evaluace měla za cíl ověřit, zda jsou na základě 
pilotní realizace formulovány relevantní a realizovatelné návrhy na zavedení screeningu a zda 
byly správně definovány nutné změny ve vnějším prostředí. Výstupem dopadové evaluace jsou 
také adresná doporučení v návaznosti na výsledky výzkumů.  

Níže jsou uvedena evaluační zjištění a adresná doporučení vydaná na základě provedených 
výzkumů dle definované evaluační matice. Výsledky dopadové evaluace vedly k formulaci 
následujících evaluačních zjištění: 

Evaluační otázka  Formulace zjištění (výrok) Použité 
metody 

Zdroje dat  

1. Jsou vypracované 
analytické výstupy v 
souladu s analytickými 
cíli pilotního projektu? 

 

Vytvořeno a zveřejněno bylo prozatím 7 z 
celkových 8 výstupů (tj. hodnota indikátoru 
prozatím není naplněna). Vzhledem k 
průtahům v realizaci projektu je zbylý výstup 
ve zpracování a z evaluace plyne, že jsou 
vytvořeny předpoklady pro jeho vytvoření a 
zveřejnění. Z výsledků evaluace vyplynulo, 
že výsledky je možné analyzovat i po 
ukončení projektu. 

Polo-
strukturované 
rozhovory 

 

Desk Research 

 

Výsledky 
výzkumu 

 

Dokumentace 
projektu 
MS2014+ 

 

Analytické a 
strategické 
výstupy projektu 

2. Jak jsou dosažené 
výsledky projektu 
relevantní z hlediska 
cílů nastartování 
účinných a dlouhodobě 
udržitelných 
mechanismů ke 
zlepšení zdravotního 
stavu populace, případě 
z hlediska snižování 
nerovností v přístupu ke 
zdravotní péči? 

Z evaluace vyplynulo, že adresné zvaní je 
dlouhodobě efektivní metodou oslovení 
definovaných cílových skupin a je i nadále 
potřeba hledat nové formy a kanály ke 
zvýšení motivace lidí k zájmu o prevenci. 
Z evaluace vyplynulo, že budoucí snahy 
mohou dobře stavět na výsledcích tohoto 
projektu. Omezením v této oblasti jsou 
komplikace spojené s pandemií COVID-19, 
kdy nedošlo k zamýšlenému field 
experimentu v plném rozsahu. Dílčí 
výsledky inovované verze zvacího dopisu na 
dopad zdraví obyvatel však budou zřejmé 
z vyhodnocení rozesílky realizované ČPZP 
a později také plánované rozesílky VZP. 
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3. Měl projekt dopad i na 
jiné skupiny obyvatel 
než v zamýšlené cílové 
skupině? 

Dopady na jiné skupiny, než v zamýšlené 
cílové skupině obyvatel, nebyl pozorován a 
to především z toho důvodu, že se 
nejednalo o jeden z cílů projektu. 

4. Lze vysledovat pozitivní 
či negativní dopady, 
např. ve vztahu k vyšší 
informovanosti cílových 
skupin (v závislosti na 
hlavních problémech, 
které měl projekt řešit)? 

Z výsledků evaluace vyplývá, že sledování 
informovanosti cílové skupiny nebylo 
předmětem projektu. Na základě získaných 
dat bude možné pouze analyzovat dopad 
na účast na preventivních vyšetřeních. 

 

Výsledky dopadové evaluace vedly k následujícím 4 adresným doporučením: 

Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Ukončení projektu Operativní I přesto, že neproběhl field experiment ve spolupráci s VZP, tak 
z výzkumů vyplývá, že cíle projektu byly naplněny. V této souvislosti 
je doporučeno projekt ke konci listopadu 2021 ukončit a výsledky 
z budoucí rozesílky pojišťovnou VZP bude možné dopracovat bez 
nutnosti existence projektu analytickým týmem. 

Zkoumání dalších 
forem a kanálů 
adresného zvaní 

Strategické Tento projekt přinesl nové poznatky v oblasti behaviorálních věd, které 
mohou být dále využívány jinými kanály a formami adresného zvaní 
(například elektronizovanými kanály). Je doporučeno se dále věnovat 
novým přístupům za využití těchto výsledků. 

Udržení kapacit 
analytického týmu 

Operativní Vzhledem k rostoucím číslům pandemie COVID-19 je možné, že 
kapacity analytického týmu bude potřeba využít na analýzu dat 
spojených s COVID. Je doporučeno sledovat a případně posílit 
kapacity analytického týmu tak, aby byly dokončeny všechny výstupy 
řádně a včas. 

Udržení komunikace 
se zdravotními 
pojišťovnami 

Strategické Z výzkumů vyplynulo, že zdravotní pojišťovny mají zájem o oslovování 
svých pojištěnců, jelikož vyšší účast na prevenci generuje nižší 
náklady než následné péče. 
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2 Úvod  
Předmětem vypracování je dopadová evaluace „Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke 
screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172“, který je jedním z pilotních projektů realizovaný Národním 
screeningovým centrem. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  

Procesní evaluace byla realizována na základě veřejné zakázky s názvem „Evaluace projektů 
národního screeningového centra“ společnosti KPMG Česká republika s.r.o. 

2.1 Představení projektu 
Předmětem projektu je pilotní projekt Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům 
karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla. Projekt zahrnuje návrh, vytvoření 
a praktickou verifikaci metodik, které zvýší efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu 
tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt je zaměřen na všechny lege artis 
probíhající onkologické screeningy a umožní i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. 
Metodické dokumenty budou pilířem a základním referenčním materiálem pro plánování a 
realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice. 

V současnosti jsou v České republice implementovány tři organizované screeningové programy, 
které využívají systém adresného zvaní organizovaného zdravotními pojišťovnami (screening 
karcinomu prsu, karcinomu tlustého střeva a konečníku a karcinomu děložního hrdla). Systém 
adresného zvaní je primárně zaměřen na skupiny občanů, kteří se z různých důvodů 
preventivních vyšetření v posledních letech neúčastnili a současně nejsou k vyšetření 
kontraindikováni. Systém adresného zvaní k vyšetření tří jmenovaných onkologických 
onemocnění probíhá v České republice od roku 2014. Přes nesporné úspěchy projektu 
adresného zvaní je nutné dále zvyšovat aktivní participaci občanů v preventivních zdravotnických 
programech.  

Pilotní projekt ověří účinnost navržených aktivit vedoucích ke zvýšení efektivity adresného zvaní 
ke screeningům onkologických onemocnění aktualizací, optimalizací a následnou verifikací 
metodik adresného zvaní občanů. 

Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je vytvořit metodické materiály, které budou obsahovat konkrétní 
podobu variant zvacích dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na 
základě dopisů pozitivně ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech. Projekt 
dále nepřímo podpoří poskytovatele zdravotní péče v jejich snaze o aktivní participaci občanů v 
ostatních oblastech zdravotnictví, zvláště pak v prevenci méně i více závažných onemocnění s 
potenciálem pozitivně podpořit politiku zaměstnanosti. Dalším cílem snížit rozpočtové náklady ve 
zdravotnictví a v rezortu práce a sociálních věcí související se zanedbáváním prevence a 
rezistentním chování vůči preventivním formám vyšetřování. 

Aktivity projektu:  
Projekt zahrnuje čtyři hlavní aktivity: 

• KA1 – Analýza systému adresného zvaní a identifikace slabých míst 
Cílem aktivity je hloubková analýza stávajícího systému zvaní na screeningové programy 
se zaměřením na datovou analýzu trendů participace na screeningových programech u 
konkrétních socio-demograficky vymezených skupin obyvatel ČR, na plánování, design 



 

4 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra – Dopadová evaluace 
Zvýšení efektivity adresného zvaní  občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 
Říjen 2021 
 

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům  
karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 

reg. č: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172 
 

a distribuci zvacích dopisů a na identifikaci klíčových slabých míst stávajícího systému 
zvaní. 

• KA2 – Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní v ČR a jejich pre-test  
Cílem této aktivity je na základě KA1 identifikovat možné behaviorální intervence a další 
komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní, metodicky 
je popsat. Dále na základě těchto intervencí vytvořit několik druhů a designů zvacích 
dopisů a otestovat jejich potenciál zvýšit participaci na screeningových programech v pre-
testu. Pre-test bude testovat a vyhodnocovat účinky behaviorálních intervencí a dalších 
komunikačních prvků na segmentech cílových skupin definovaných v KA1. Do pre-testu 
bude zařazena také původní verze zvacího dopisu. Poznatky z pre-testu budou 
analyticky propojeny s poznatky obdobných výzkumných projektů ze zahraničí. 

• KA3 – Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní  
Cílem této aktivity je otestovat na statisticky robustním vzorku jednotlivé koncepty. Tato 
aktivita proběhne ve spolupráci ÚZIS ČR (datová analýza a projektové vedení), MZ ČR 
(projektová podpora) a všeobecné zdravotní pojišťovny i zaměstnaneckých zdravotních 
pojišťoven (poskytovatelé dat a exekuce rozesílání zvacích dopisů). V této aktivitě se 
spojí výstupy z aktivity KA1 (metodika, segmentace, hodnotící a monitorovací zpráva) a 
KA2 (design pozvánek, výsledky pre-testu). Tato aktivita se napojí na plánované další 
vlny rozesílání zvacích dopisů. Vedle dopisů ve stávajícím designu, které budou sloužit 
jako kontrolní skupina, budou rozesílány také další verze zvacích dopisů, které se 
osvědčili v rámci pre-testu jako nejperspektivnější (KA2). 

• KA4 – Analýza výsledků, implementace změn a edukační činnost 
Cílem této aktivity je propojit KA1-3 a vyhodnotit potenciál aplikace behaviorálních 
intervencí v systému adresného zvaní pro účely zvýšení efektivity adresného zvaní a pro 
navržení doporučení pro rezort zdravotnictví, rezort práce a sociálních věcí i další rezorty 
veřejné politiky v České republice. Předmětem bude především shromažďování 
informací o chování (participaci na screeningových programech) adresátů oslovených 
různými verzemi zvacích dopisů a verzí původní (kontrolní skupina). Finální projektová 
hodnotící zpráva potom identifikuje verze zvacích dopisů, které mají největší potenciál 
přimět adresáty k účasti na screeningových programech. V této fázi budou osloveni další 
„stakeholdeři“ v rámci systému veřejné politiky v ČR, z univerzit a výzkumných center, z 
odborných i masových médií a z řad dalších potenciálně zainteresovaných osob a 
projektový tým je seznámí s výsledky projektu a s metodickým návrhem implementace 
změn v dalších vytipovaných oblastech, kde mají behaviorální intervence potenciál 
kvalitativně zlepšit fungování systému. 

Součástí aktivity budou tři tiskové zprávy o projektu (zaměřené odděleně na tři 
screeningové programy), tisková konference o projektu a série přednášek pro 
zainteresované strany (vládní instituce, úřady, odborné společnosti a případně 
univerzity). 

• KA5 – Sebe-evaluace projektu 
Půjde o procesní evaluaci, která vyhodnotí postupy realizace projektu a jejich efekt na 
dosažení cílů, a dále pak kvalitu projektových výstupů, faktory úspěšné realizace projektu 
a překonané překážky v průběhu projektu. Jelikož budou hodnotící a evaluační činnosti 
stran forem dopisů a jejich efektu na cílovou skupinu přirozenou součástí klíčové aktivity 
4, bude klíčová aktivita 5 zaměřena zejména na prověření nastavení jednotlivých postupů 
a řídících procesů projektu jako takového. 
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Měřitelné cíle projektu:  
Projekt zahrnuje několik následujících měřitelných cílů, pro které jsou v projektu stanoveny 
indikátory.  

Indikátor  Stanovená indikátoru v době 
schválení 

Revidovaná hodnota indikátoru 

Celkový počet účastníků 20 - 

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

8 - 

Dle výše uvedené tabulky bylo jedním z měřitelných cílů projektu vytvoření 8 analytických  
a strategických dokumentů (vč. evaluačních). „Napsaných“ znamená vytvoření obsahu materiálu 
(tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty), „zveřejněných“ znamená, že jsou 
zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách 
relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených anebo jsou 
dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů. K tomu, aby byl dokument započítán 
do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více 
samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty 
vytvořené interně i externě. Jedná se o následující dokumenty: 

1. Souhrnná analýza silných a slabých míst běžících onkologických populačních 
screeningových programů karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního 
hrdla včetně analýzy výsledných populačních efektů; analýza doplněná metodickými 
závěry k posílení slabých míst ve zvaní občanů, včetně analýzy cílových skupin pro různé 
formy adresného zvaní, statistická (populační kvantifikace) a vícerozměrné typologie. 
Součástí bude Přehledová zpráva aktivit populačního adresného zvaní občanů k prevenci 
v ČR i ve světě. 

2. Segmentační analýza cílových skupin pro různé formy adresného zvaní a vícerozměrná 
typologie rozšířená o závěry průzkumu zmíněných cílových skupin identifikující motivátory 
a bariéry adresného zvaní. 

3. Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění detailnější 
segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní, metodika měření a vyhodnocení 
takových intervencí. 

4. Souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky vybrané pro 
použití v hlavním pilotním projektu KA3. Zpráva bude obsahovat i design variant zvacích 
dopisů obsahujících behaviorální intervence v porovnání ke stávajícím variantám. 

5. Závěrečná zpráva z pre-testu shrnující získaná data a doplňující metodická doporučení. 
6. Statistická metodika pilotního projektu zahrnující algoritmy výběru cílových skupin z dat 

pojišťoven, statistické nastavení velikosti oslovených segmentů (power analýza) a 
metodika hodnocení efektu testovaných forem oslovení občanů.  

7. Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace projektu, metodika 
navržených změn v systému adresného zvaní občanů včetně konkrétní podoby nových 
forem zvacích dopisů. 

8. Evaluační zpráva včetně shrnutí doporučení pro průběh realizace projektu. 

Harmonogram projektu  
Projekt byl zahájen k 1. květnu 2018 na období 36 měsíců. V průběhu realizace projektu došlo k 
několika změnám, což vedlo k prodloužení projektu o 7 měsíců, tj. do 30. 11. 2021. Prodloužení 



 

6 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra – Dopadová evaluace 
Zvýšení efektivity adresného zvaní  občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 
Říjen 2021 
 

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům  
karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 

reg. č: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172 
 

aktivit bylo spojené především s pandemií COVID-19. Těžištěm klíčové aktivity 3 bylo rozeslání 
inovovaných zvacích dopisů zdravotními pojišťovnami, které původní harmonogram předpokládal 
do konce července 2020 tak, aby byl dostatečný čas na reakci respondentů a vyhodnocení efektů 
jednotlivých variant.    

Z důvodu pandemie COVID-19 se však VZP rozhodla pozastavit rozesílku a posunout ji do 
vhodnější epidemiologické situace a reprezentující svazová pojišťovna začala    s rozesílkou až 
v červnu 2020.  Všechny aktivity byly v důsledku epidemiologické situace téměř zastaveny. 
V tomto období probíhaly pouze nezbytně nutné činnosti (komunikace s pojišťovnami, sběr a 
vyhodnocování dat screeningových programů).  

Pandemie COVID-19 také vedla k nutnosti přesunout některé další dílčí aktivity projektu. Jednou 
z těchto aktivit je školení zaměřené na nové behaviorální techniky v adresném zvaní, které je 
s ohledem na jeho charakter vhodné realizovat alespoň z velké části prezenčně. Rozpočet byl 
vzhledem ke změně harmonogramu aktivit upraven. Shrnutí změn v harmonogramu je uvedeno 
v tabulce níže: 

Aktivita 
Původně plánovaný termín Revidovaný (nový) termín 

V měsících Dle původního 
plánu V měsících Dle nového 

plánu 
KA1 – Analýza systému adresného 
zvaní a identifikace slabých míst 1. - 5. měsíc 

1. 5. 2018  
–  

30. 9. 2018 
Prodloužení o 13 

měsíců  Do 30. 11. 2019 

KA2 – Metodika na zefektivnění 
systému adresného zvaní v ČR a 
jejich pre-test 

6. – 8. měsíc 
30. 9. 2018  

–  
31. 12. 2018 

- - 

KA3 – Realizace pilotních modelů na 
zefektivnění adresného zvaní 9. – 26. měsíc 

1. 1. 2019  
–  

30. 6. 2020 
9. – 32. měsíc Do 31. 12. 2020 

KA4 – Analýza výsledků, 
implementace změn a edukační 
činnost 

27. – 36. měsíc 
1. 7. 2020  

–  
30. 4. 2021 

30. – 43. měsíc 
1. 10. 2020 

- 
30. 11. 2021 

KA5 – Sebe-evaluace projektu  20. – 36. měsíc 
1. 12. 2019  

–  
30. 4. 2021 

- - 

2.2 Návaznost na procesní evaluaci 
Cílem procesní evaluace provedené na základě smlouvy o dílo v období květen - srpen 2020 bylo 
posouzení nastavení a dodržování procesů projektu vzhledem k  nastaveným metodikám a 
postupům klíčových pro budoucí interpretaci výsledků, postupu realizace jednotlivých aktivit a 
výstupů dle projektové žádosti a efektivitě procesů a zapojení klíčových partnerů. 

V procesní evaluaci bylo dosaženo následujících evaluačních zjištění:  

Evaluační otázka  Formulace zjištění (výrok) 

1. Byly aktivity vhodně vydefinovány vzhledem 
ke stanoveným cílům a realizovány tak, že 
přímo a jednoznačně přispěly k dosažení účelu 
projektu? Realizovaly se některé aktivity bez 
jasně definovaného výstupu a jeho využití? 

•  Realizované aktivity byly z hlediska jejich obsahu 
a zaměření vydefinovány v přípravné fázi projektu 
vhodně a účelně, a to i s ohledem na zjednodušení 
podoby zvacích dopisů oproti původnímu plánu. 
Realizační fáze prokázala, že vedou k naplnění 
stanovených cílů projektu. Při definování aktivity 
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nebyla vzata v úvahu některá rizika, která měla 
negativní dopad na harmonogram projektu. 
Prodloužením harmonogramu projektu je však 
možné stanovených cílů dosáhnout v původním 
plánu. 

2. Byly informace pro cílovou skupinu v 
jednotlivých pilotních projektech 
srozumitelné a dostatečné (informace 
poskytnuté lékařem, sestrou, informace 
dostupné na webu, informace z tištěných 
materiálů poskytnutých cílové skupině)? 

• Doposud vytvořené výstupy a poskytnuté 
informace pro zainteresované strany projektu jsou 
pro ně srozumitelné a dostatečné. Pro cílové 
skupiny osob adresného zvaní byly vhodně 
zvoleným metodickým postupem vytvořeny 
podmínky pro to, aby informace byly kompletní a 
srozumitelné. 

3. Jsou vytvořené „finální verze zvacích 
dopisů“ pro cílové skupiny populace 
srozumitelné a dostatečné? 

• Na základě procesu přípravy finálních vzorů 
adresného zvaní je možné usuzovat, že z hlediska 
cílových skupin byly vytvořeny dopisy, které jsou 
srozumitelné a obsahově dostatečné. Postup, 
který zvolil realizační tým projektu, vytvořil 
předpoklady, že tyto vzory budou i v praxi účinné.   

4. Zhodnoťte potřebu a míru spolupráce s 
dalšími subjekty (MZČR, ZP, univerzity, 
zdravotnická zařízení, screeningová centra, 
orgány státní správy apod.). 
 

• Komunikace mezi realizačním týmem projektu a 
jeho zainteresovanými stranami (MZČR, ZP, 
univerzity, zdravotnická zařízení, screeningová 
centra, orgány státní správy) je zcela zásadní pro 
dosažení cílů projektu. Stávající míra spolupráce 
je v projektu dostatečná a zahrnuje relevantní 
dotčené zainteresované strany. Úroveň této 
spolupráce je na vyhovující úrovni.    

5. Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace 
projektu překonat?   

• Inovativnost projektu a zcela nestandardní situace 
spojená s pandemii COVID-19 vedla k tomu, že v 
rámci projektu muselo být překonáno několik 
překážek, které ovlivnily harmonogramu projektu a 
realizaci jednotlivých projektových aktivit. Většina z 
identifikovaných překážek byla operativním 
řízením projektu již překonána nebo jsou vytvořeny 
podmínky pro jejich překonání, a to s výjimkou 
překážek spojených s pandemií COVID-19, jejíž 
vývoj nelze jednoznačně předvídat. 

Na základě procesní evaluace také byla udělena následující adresná doporučení: 

Adresné doporučení 1: Prodloužení projektu a jeho aktivit 

- Z výsledků evaluace vyplynulo, že konečný termín realizace projektu neumožňuje v 
současné situaci spojené s pandemií COVID – 19 dosažení všech naplánovaných 
projektových aktivit.  

- Na základě analýzy potřeb je doporučeno projekt prodloužit min. o 6 měsíců, tzn. do 
30. října 2021. Toto prodloužení projektu je však navrhováno v návaznosti na stávající 
předpoklady. V případě, že dojde k dalším problémům způsobených pandemií COVID 
– 19 je nutné dále s harmonogramem projektu pracovat.    
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- Jako součást celkového prodloužení projektu je doporučeno vhodně prodloužit také 
jeho dílčí aktivity, a to zejména aktivity KA3, KA4 a KA5. 

• Přístup k implementaci doporučení: Projekt byl prodloužen do 30. 11. 2021. 

Adresné doporučení 2: Realizace edukačního kurzu 
- Z výsledků evaluace vyplynulo, že se dosud nepodařilo zrealizovat naplánovaný 

edukační kurz pro 20 osob. Projektová žádost umožňuje kurz realizovat jako 
kombinovaný (kontaktní a částečně e-learningová formou).  

- Pro kurz, který je zaměřen na moderní behaviorální přístupy adresného zvaní, je 
doporučeno využít kombinaci vzdělávacích aktivit, které zahrnují: 

o Účast na relevantních konferencích, seminářích a přednáškách; 

o Účast na prezenční formě (na místě/na dálku – webinář, on-line 
videokonference/video přednáška) – forma závisí na pandemické situaci v 
době konání; 

o Samostudium na základě poskytnutých vzdělávacích materiálů (prezentace, 
literatura, rešerše nebo odborné články). 

- Pro realizaci kurzu není doporučeno využití tradičního e-learningu. 

• Přístup k implementaci doporučení: Vzdělávání a osvěta proběhla prostřednictvím 
následujících akcí: 

Poř. 
č. 

Datum konání Název akce Rozsah 
podpory 
v hod. 

1. 13. 11. 2018 - 
14. 11. 2018 

Konference Prevon 2018 6,9 

2. 
 

30. 5. 2019 Pre - test zvacích dopisů - pozitiva a negativa jednotlivých 
variant zvacích dopisů 

1,5 
 

3. 25. 6. 2019 Interní projektový seminář UZIS 1,5 

4. 22.10. – 23. 10. 
2019 

Konference Prevon 2019 
 

9,8 

5. 9. 6. 2020 setkání Expertního týmu projektu „Systém podpory prevence 
vybraných nádorových onemocnění v ČR-Screeningové 
programy“ - obeznámení s dalším průběhem adresného zvaní v 
rámci prevence vybraných onkologických onemocnění 

2 

6. 22. 9. 2020 - 24. 
9. 2020 

Behaviorální veřejné politiky 
Kurz “Behaviorální veřejné politiky” se zabývá aplikací poznatků 
z oblasti lidského chování a rozhodování do veřejných politik 
tak, aby byla zvýšena jejich efektivita. První blok výuky (A) je 
zaměřen na teoretické znalosti z oblasti behaviorální ekonomie 
(tj. spojení ekonomie a psychologie). Blok B se pak zabývá 
způsoby, jakými lze teoretické poznatky uvést do praxe v 
podobě behaviorálních veřejných politik. Blok C se pak zabývá 
případovými studiemi ze zemí, ve kterých již jsou behaviorální 
veřejné politiky běžnou praxí. 

24 

7. 13. 11. 2020 Tvorba komunikační strategie s důrazem na tvorbu konkrétního 
zadání pro přípravu komunikační kampaně 

2 
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Seminář volně navazuje na kurz “Behaviorální veřejné politiky” 
a je realizován 
v rámci projektu ADRESNÉ ZVANÍ - Optimalizace zvaní občanů 
ke screeningům zhoubných nádorů 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172) 

8. 27. 11. 2020 Tvorba komunikační strategie s důrazem na tvorbu konkrétního 
zadání pro přípravu komunikační kampaně - II  /  vyhodnocení 
breefu 
Seminář je realizován v rámci projektu  ADRESNÉ ZVANÍ - 
Optimalizace zvaní občanů ke screeningům zhoubných nádorů 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172) 

1 

9. 15. 6. 2021 Školení – Brno 
• Úvod k adresnému zvaní občanů k onkologickým 

screeningovým programům 
• Aktuální analytické výsledky hodnocení adresného 

zvaní v ČR 
• Východiska projektu Optimalizace zvaní občanů a 

výsledky průzkumných šetření 
• Základy statistického hodnocení a nastavení designu 

tzv. field experimentu 
• Aktuální výsledky pilotního projektu poštovní rozesílky 

samoodběrových testů na okultní krvácení do stolice 
v rámci kolorektálního screeningu 

8 

Adresné doporučení 3: Komunikace se zainteresovanými stranami   

- Ve vazbě na prodloužení projektu je nezbytné i nadále intenzivně komunikovat se 
všemi zainteresovanými stranami za účelem udržení jejich zájmů spolupracovat na 
jeho realizaci.   

- Součástí této komunikace by měla být také včasná a cílená komunikace ve vztahu k 
cílovým skupinám adresného zvaní, která podpoří jeho účinek v praxi.  

• Přístup k implementaci doporučení: Komunikace se zainteresovanými stranami 
nadále probíhala. Pandemie COVID-19 měla za důsledek pozastavení rozesílky 
pojišťovnou VZP, nicméně komunikace i nadále pokračuje a rozeslání je stále plánováno. 
Rozesílka inovovaných dopisů proběhla pojišťovnou ČPZP a komunikace je nadále 
udržována i s ostatními pojišťovnami. 

2.3 Řešitelský tým pro provedení evaluace  
Dopadovou evaluaci provedl tým složený z expertů společnosti KPMG Česká republika s.r.o. 
v níže uvedeném složení. Odpovědnosti za provedení částí evaluace jsou specifikovány  
u jednotlivých členů evaluačního týmu. 

Člen evaluačního týmu  Odpovědnost  

Josef Řeháček  Vedoucí evaluačního týmu  

Radek Chaloupka Hlavní metodik evaluace – stanovení metodiky evaluace, 
návrh výzkumných šetření, vedení rozhovorů, zpracování 
specifických analýz   
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Denisa Rybářová  Zpracování tematických analýz, vedení rozhovorů a 
realizace dotazníkových šetření 

Tereza Stelzigová  Zpracování tematických analýz, vedení rozhovorů a 
realizace dotazníkových šetření 
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3 Metodický postup (metodologie řešení) 
Pro zpracování dopadové evaluace projektu byl navržen metodický postup, který vychází 
z předmětu zadání uvedeného v technické specifikaci smlouvy k provedení evaluace.    

Základem pro provedení evaluace jsou zadavatelem stanovené Evaluační otázky: 

• Evaluační otázka 1: Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli 
pilotního projektu? 

• Evaluační otázka 2: Jak jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů 
nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu 
populace, případě z hlediska snižování nerovností v přístupu ke zdravotní péči? 

• Evaluační otázka 3: Měl projekt dopad i na jiné skupiny obyvatel než v zamýšlené cílové 
skupině? 

• Evaluační otázka 4: Lze vysledovat pozitivní či negativní dopady, např. ve vztahu k vyšší 
informovanosti cílových skupin (v závislosti na hlavních problémech, které měl projekt řešit)? 

K formulaci závěrů hodnocení bylo využito evaluačních metod a technik, které jsou součástí 
evaluačního designu. Aby bylo možné formulovat stanoviska založená na důkazech (Evidence 
Based), byl v rámci hodnocení použit tzv. koncept triangulace. Základní myšlenkou tohoto 
přístupu je, že zjištění a závěry musí být podloženy využitím minimálně dvou informačních zdrojů, 
což vede k vyššímu stupni spolehlivosti získaných informací. Triangulace tak znamená, že 
výsledky dopadové evaluace se vždy opírají minimálně o dva zdroje. 

3.1 Identifikace datových zdrojů použitých při evaluaci  
V průběhu zpracování dopadové evaluace byly použity všechny relevantní a dostupné údaje, aby 
bylo dosaženo cílů hodnocení. Základními datovými zdroji jsou údaje o projektu a průběhu jeho 
realizace a informace získané z kvalitativního výzkumu zahrnující polo-strukturované rozhovory.  

Datový zdroj  Způsob využití datového zdroje  

Sekundární data – 
desk research 

• Bylo založeno na analýze sekundárních dat získaných z: 
o dokumentace projektu, která je součástí MS2014+ 
o výstupu procesní evaluace 
o analytických a strategických výstupů projektu 

• Pro účely strukturovaného vyhodnocení naplnění indikátorů v oblasti vytvořených 
a zveřejněných výstupů byly vydefinovány parametry, na základě kterých jsou 
výstupy projektu zkoumány. Parametry jsou definovány tak, aby bylo možné 
posoudit formální i obsahovou adekvátnost vůči vydefinovaným cílům. 

Primární data - polo-
strukturované 
rozhovory  

• Rozhovory byly využity zejména vůči důležitým zainteresovaným stranám 
projektu, které jsou součástí realizačního týmu projektu, Národního 
screeningového centra a dalších zapojených subjektů (pracovišť, pojišťoven, 
Ministerstva zdravotnictví apod.). Jejich účelem bylo ověření dopadů projektu a 
některé odborné záležitosti týkající se jeho nastavení, dosažení a validity cílů 
projektu a předpokladů pro vypracování analytických výstupů. 

• Pro výběr vzorku respondentů byla stanovena tato kritéria – ochota poskytnout 
rozhovor, informovanost respondenta o výsledcích projektu a zastupování zájmů 
zainteresované strany projektu. Při výběru vzorku respondentů bylo sledováváno, 
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zda je tento vzorek reprezentativní tak, aby nedošlo k vychýlení výsledků 
výzkumu ve prospěch k některé zainteresované straně. 

• Konkrétně bylo provedeno 7 rozhovorů, v nichž byly zahrnuti zástupci 
screeningového centra, pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků. 

3.2 Evaluační design (Evaluační matice)  
V této části je v přehledné podobě vytvořená evaluační matice, která shrnuje definovaný postup 
provedení dopadové evaluace tohoto projektu. 

Evaluační otázka Použité metody Zdroje dat  Předpokládané 
výstupy 

1. Jsou vypracované analytické 
výstupy v souladu s analytickými cíli 
pilotního projektu? 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky výzkumu  
• Dokumentace projektu 

MS2014+ 
• Analytické a strategické 

výstupy projektu 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

2. Jak jsou dosažené výsledky projektu 
relevantní z hlediska cílů 
nastartování účinných a dlouhodobě 
udržitelných mechanismů ke 
zlepšení zdravotního stavu 
populace, případě z hlediska 
snižování nerovností v přístupu ke 
zdravotní péči? 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research 

• Výsledky výzkumu  
• Dokumentace projektu 

MS2014+ 
• Analytické a strategické 

výstupy projektu 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

3. Měl projekt dopad i na jiné skupiny 
obyvatel než v zamýšlené cílové 
skupině? 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research 

• Výsledky výzkumu  
• Dokumentace projektu 

MS2014+ 
• Analytické a strategické 

výstupy projektu 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

4. Lze vysledovat pozitivní či negativní 
dopady, např. ve vztahu k vyšší 
informovanosti cílových skupin (v 
závislosti na hlavních problémech, 
které měl projekt řešit)? 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research 

• Výsledky výzkumu  
• Dokumentace projektu 

MS2014+ 
• Analytické a strategické 

výstupy projektu 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

3.3 Harmonogram realizace dopadové evaluace 
Harmonogram dopadové evaluace se odvíjel od termínů stanovených ve smlouvě o dílo, tedy 
provedení do 31. října 2021.  Podrobný harmonogram jednotlivých aktivit v rámci dopadové 
evaluace je uveden v následujícím schématu.  
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Graf 1: Harmonogram realizace dopadové evaluace 

 
Zdroj: KPMG Česká republika  
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4 Vyhodnocení realizovaných výzkumů  
V této části jsou uvedeny výsledky realizovaných výzkumů, na jejichž základě je ověřováno 
naplnění jednotlivých evaluačních otázek. Vyhodnocení se dělí na kapitoly desk research  
a vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů. 

4.1 Desk research 
Analýza metodou desk research byla založena na analýze sekundárních dat získaných z: 

• dokumentace projektu, která je součástí MS2014+; 

• procesní evaluační zprávy; 

• analytických a strategických výstupů projektu. 

Dopsat vydefinování parametrů 

4.1.1 Evaluační otázka 1 
Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli pilotního projektu? 

Analytickým cílem projektu bylo vytvoření a zveřejnění 8 dokumentů, které jsou uvedeny níže 
v tabulce. V rámci dopadové evaluace bylo zkoumáno jejich vytvoření, zveřejnění (tj. soulad 
s analytickými cíli), formát a obsah dokumentů, účel a cílová skupina dokumentu a posouzení 
těchto atributů vzhledem k cílům projektu. Pokud byl v době evaluace dokument vytvořen pouze 
v draftu (tj. v rozpracované verzi), nebo nebyl zveřejněn, bylo posuzováno, zda jsou naplněny 
předpoklady pro jeho finalizaci či zveřejnění (dále v rámci polo-strukturovaných rozhovorů). 

ID Metodika /výstup  Vytvořen1 Zveřejněn Počet stran Obsahová 
adekvátnost 

1 Souhrnná analýza silných a slabých 
míst běžících onkologických 
populačních screeningových 
program 

Final MS2014+ 18  
(bez příloh) 

Zcela adekvátní 

2 Segmentační analýza cílových 
skupin 

Final MS2014+ 29  
(bez příloh) 

Zcela adekvátní 

3 Metodika nastavení informačního 
systému 

Final MS2014+ 14 
(bez příloh) 

Zcela adekvátní 

4 Souhrnná zpráva definující 
behaviorální intervence a 
komunikační prvky 

Final MS2014+ 107  
(bez příloh) 

Zcela adekvátní 

5 Závěrečná zpráva z pre-testu 
shrnující získaná data a doplňující 
metodická doporučení 

Final MS2014+ Design – 35 
Analýza – 10 

Doporučení - 2 

Zcela adekvátní 

6 Statistická metodika pilotního 
projektu 

Final MS2014+ 11 Zcela adekvátní 

7 Finální projektová hodnotící zpráva Ne - - - 
8 Evaluační zpráva  N/A2 Proces – ano 

Dopad – N/A 
Proces. (29) 
Dopad. (-) 

- 

 
1 Final = finální výstup; Draft = výstup ve stadiu rozpracování 
2 N/A = Not applicable (není relevantní) 
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1. Souhrnná analýza silných a slabých míst běžících onkologických populačních 
screeningových programů karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla 
včetně analýzy výsledných populačních efektů; analýza doplněná metodickými závěry k 
posílení slabých míst ve zvaní občanů, včetně analýzy cílových skupin pro různé formy 
adresného zvaní, statistická (populační kvantifikace) a vícerozměrné typologie. Součástí 
bude Přehledová zpráva aktivit populačního adresného zvaní občanů k prevenci v ČR i ve 
světě. 

• Datum zpracování: 30. 11. 2018 

• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Tento dokument popisuje nastavený systém adresného zvaní v České 
republice a zejména prezentuje vyhodnocení dosavadních etap adresného zvaní u 
onkologických screeningových programů karcinomu prsu, děložního hrdla a tlustého 
střeva a konečníku s důrazem na identifikace silných a slabých míst tohoto procesu. 

• Cílová skupina: Řešitelský tým projektu a další zainteresované strany 

• Obsah: Dokument obsahuje kapitoly věnující se úvodu do projektu, výsledkům 
adresného zvaní v letech 2014 – 2016 a dopadu adresného zvaní na vývoj pokrytí 
jednotlivých screeningových programů. 

 
2. Segmentační analýza cílových skupin pro různé formy adresného zvaní a vícerozměrná 

typologie rozšířená o závěry průzkumu zmíněných cílových skupin identifikující motivátory 
a bariéry adresného zvaní. 

• Datum zpracování: 30. 11. 2018 

• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Tento dokument popisuje postup identifikace klíčových parametrů vstupujících 
do segmentační analýzy (definovaných na dostupných datových podkladech ÚZIS 
ČR) a realizaci navazujícího průzkumu motivátorů a bariér občanů České republiky 
ve vztahu k adresnému zvaní ke screeningovým programům, který je ze strany 
zdravotních pojišťoven realizován formou zvacích dopisů dlouhodobě neúčastnícím 
se občanům.  Průzkum byl realizován firmou MindBridge Consulting a.s., která pro 
jeho hotovení byla vybrána v rámci výběrového řízení. 

• Cílová skupina: Řešitelský tým projektu a další zainteresované strany 

• Obsah: Dokument obsahuje kapitoly věnující se pilotnímu hodnocení dopisů, 
struktuře průzkumného šetření motivátorů a bariér (výběr účastníků a popis technik 
sběru dat), výsledkům průzkumů a závěrům a doporučením stran adresného zvaní 
a zvacích dopisů. 

3. Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění detailnější 
segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní, metodika měření a vyhodnocení 
takových intervencí. 

• Datum zpracování: Průběžně aktualizována 

• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Předkládaný dokument přestavuje metodiku nastavení informačního systému 
adresného zvaní pro účely zavedení procesů souvisejících s projektem a také pro 
nastavení vyhodnocení efektivity zavedených inovovaných forem zvacích dopisů 
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vytvořených v rámci zmíněného projektu pro porovnání se současnou praxí v tzv. 
fieldovém experimentu. Předpokladem celého procesu je navázání na současně 
nastavený systém zvaní, vydefinování vhodné populace k realizaci projektu a 
posléze finální ověření účinnosti inovovaných výzev ve srovnání s běžnou praxí. 
Součástí metodického dokumentu je také statistické nastavení velikosti 
srovnávaných skupin prostřednictvím tzv. „power analýzy“.   

• Cílová skupina: Zdravotní pojišťovny 

• Obsah: Dokument obsahuje kapitoly věnující se výběru vhodné populace 
srovnávaných intervenčních skupin, metodiky nastavení informačního systému 
adresného zvaní a vyhodnocení jeho efektivity. 

4. Souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky vybrané pro 
použití v hlavním pilotním projektu KA3. Zpráva bude obsahovat i design variant zvacích 
dopisů obsahujících behaviorální intervence v porovnání ke stávajícím variantám. 

• Datum zpracování: 30. 5. 2019 

• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Zpráva zachycuje progres ve vývoji jednotlivých zvacích dopisů, které byly 
navrženy na základě poznatků vycházejících z literárních rešerší, ze znalosti cílové 
skupiny příjemců a ze znalostí řešitelů. Dopisy procházely řadou změn, které 
zpřesňovaly text nebo grafiku, před tím, než byly uvolněny pro laboratorní testování. 
Na těchto změnách se podílel celý projektový tým a opět vycházel z literárních 
rešerší, z nových poznatků o cílové skupině, jakožto znalostí řešitelů. Navíc byly 
dopisy postoupeny konzultaci BIT, které se k jednotlivým návrhům podalo vyjádření 
a komentáře. Tyto byly v návrzích taktéž zohledněny. Mimo to jsou v některých 
typech dopisů zapracovány i statistické informace vycházející z aktuální situace v 
České republice.  

• Cílová skupina: Řešitelský tým projektu a další zainteresované strany 

• Obsah: Zpráva je rozdělena do několika základních kapitol. První zdůvodňuje 
celkovou práci na dopisech. Další kapitoly zachycují vývoj dopis v čase na základě 
interních a externích podnětů. 

 
5. Závěrečná zpráva z pre-testu shrnující získaná data a doplňující metodická doporučení. 

• Datum zpracování: 17. 6. 2019 

• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Výzkumná agentura MindBridge uspořádala kvantitativní výzkum, jehož cílem 
bylo porovnat 9 verzí dopisů, které jsou určeny ke zvaní na screeningová vyšetření. 
Jednou z verzí byla i stávající verze dopisu - tedy ta, která byla pojištěncům 
rozesílána. Účelem dokumentu bylo shrnout získaná data a doplňující metodická 
doporučení 

• Cílová skupina: Řešitelský tým projektu a další zainteresované strany 

• Obsah: Závěrečná zpráva shrnula doporučení pro realizaci projektu. 

6. Statistická metodika pilotního projektu zahrnující algoritmy výběru cílových skupin z dat 
pojišťoven, statistické nastavení velikosti oslovených segmentů (power analýza) a 
metodika hodnocení efektu testovaných forem oslovení občanů. 

•  Datum zpracování: 30. 1. 2020 
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• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Účelem je popis technické a organizační náležitosti výběru pojištěnců, 
zajištění předání osobních údajů pojištěnců a zajištění rozesílky, vyhodnocení 
projektu. 

• Cílová skupina: Zdravotní pojišťovny 

• Obsah: Obsah se věnuje kritérium pro výběr pojištěnců, inovovaným verzím dopisů, 
počtům osob a harmonogramu rozesílání, konvenci datové komunikace, specifikace 
datového rozhraní a číselníkům. 

 
7. Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace projektu, metodika 

navržených změn v systému adresného zvaní občanů včetně konkrétní podoby nových 
forem zvacích dopisů. 

• Datum zpracování: Dokument je ve fázi rozpracování (termín dokončení 
předpokládán na konci projektu v listopadu 2021.  

• Zveřejnění: Dokument je ve fázi rozpracování 

• Účel: Dokument bude obsahovat doporučení z realizace projektu, metodiku 
navržených změn v systém adresného zvaní občanů včetně konkrétní podoby 
nových forem zvacích dopisů. 

• Cílová skupina: Řešitelský tým projektu a další zainteresované strany 

• Obsah: Dokument je ve fázi rozpracování 

 
8. Evaluační zpráva včetně shrnutí doporučení pro průběh realizace projektu. 

• Datum zpracování: Procesní (08/2020), dopadová (10/2021) 

• Zveřejnění: Ano (MS2014+) 

• Účel: Zpráva z procesní a dopadové evaluace slouží k nezávislému vyhodnocení 
průběhu aktivit a výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a harmonogramu 
prostřednictvím zodpovězení předem vydefinovaných evaluačních otázek.  

• Cílová skupina: Realizační tým, řídící orgán. 

• Obsah: Dokumenty mají kapitoly věnující se metodologii řešení, vyhodnocení 
realizovaných výzkumů, evaluačním zjištěním a adresným doporučením.  

4.1.2 Evaluační otázka 2 
Jak jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů nastartování účinných a 
dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace, případě z 
hlediska snižování nerovností v přístupu ke zdravotní péči? 

Dle zpráv o realizaci bylo vytvořeno několik druhů a designů inovovaných dopisů a ty byly 
následně otestovány z pohledu potenciálu zvýšit účast ve screeningových programech u cílové 
populace screeningu v rámci realizovaných kvalitativních a kvantitativních průzkumných šetření 
v rámci projektu. Celkem byly v rámci kvalitativního výzkumu a pre-testu realizovány 5 
skupinových diskuzí (39 lidí), 24 rozhovorů, 24 testů oční kamerou (a následné rozhovory) a 318 
face-2-face rozhovorů. Byla vybrána a upravena finální sada inovovaných dopisů projektu pro 
otestování na vzorku pojištěnců v praxi.  
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Vzhledem k proměnlivé epidemiologické situaci onemocnění COVID-19 byla nutná pravidelná 
jednání s pojišťovnami a přizpůsobování nastalých situací (zastavení adresného zvaní a 
nepravidelné zvaní z důvodu zhoršující se pandemické situace). Při jednání s dalšími 
pojišťovnami se podařila realizovat rozesílka cca 70 tisíc inovovaných dopisů (vybrán jeden 
experimentální druh inovovaného dopisu, podle kterého se upravily všechny původní varianty 
dopisů standardního adresného zvaní) s ČPZP. Ve sledovaném období vznikaly zároveň 3 
rozsáhlé analytické reporty na základě zmíněné revize a úpravy algoritmu. Analytik dat navíc 
jednal s ČPZP o technických aspektech a parametrech poskytnutých dat o rozeslaných 
inovovaných dopisech pro vyhodnocení a výsledky této analýzy budou přiloženy taktéž v 
následujícím monitorovacím období. Dále analytik dat jedná s VZP o designu a harmonogramu 
rozesílky inovovaných dopisů a v tuto chvíli je plánovaná závazná realizace rozesílky 
inovovaných dopisů. 

Očekává se tedy naplnění všech stěžejních předpokladů úspěšného řešení projektu do 
jeho aktuálně plánovaného konce (11/2021), tedy vyhodnocení efektu první vlny 
rozesílky dopisů z roku 2020 a zároveň rozeslání dalších inovovaných pozvánek VZP 
(dle aktuální dohody s VZP, v závislosti na definitivním uzavření smlouvy) v počtu 
původně nastaveném v popisu realizace projektu. Vyhodnocení celkového efektu 
inovace pozvánek pak bude provedeno s časovým odstupem odpovídajícím 
vyhodnocení cílového parametru (reakce na pozvánku), avšak cíle projektu se dají 
považovat za splněné. 
Verze dopisů byly otestovány v laboratorních podmínkách a zároveň byla jedna verze 
rozeslání přímo v pojišťovnou ČPZP. Výzkum odhalil motivátory a bariéry a otestoval 
také navržené varianty. Vyhodnocení dopadů rozeslaných inovovaných nebylo ke dni 
provedení evaluace k dispozici. Na základě výsledků dopadů adresného zvaní z let 
2014–2018 je však zřejmé, že míra účasti na screeningu klesá s počtem zaslaných 
pozvánek (z cca 20 % po první pozvánce na 8 % po páté pozvánce). 

4.1.3 Evaluační otázka 3 
Měl projekt dopad i na jiné skupiny obyvatel než v zamýšlené cílové skupině? 

Dle dostupných informací v analytických výstupech nebyly dopady na jiné než zamýšlené skupiny 
zkoumány. Sledovat pozitivní či negativní dopady však nebylo součástí cílů projektu 

4.1.4 Evaluační otázka 4 
Lze vysledovat pozitivní či negativní dopady, např. ve vztahu k vyšší informovanosti cílových 
skupin (v závislosti na hlavních problémech, které měl projekt řešit)? 

Výsledky nebyly v době provedení evaluace dostupné, tuto otázku nelze s ohledem na dostupné 
informace na základě desk research zodpovědět. Sledovat pozitivní či negativní dopady však 
nebylo součástí cílů projektu  

4.2 Polo-strukturované rozhovory 
Cílová skupina  Zainteresované osoby projektu 
Metoda výzkumu  CATI 
Počet oslovených respondentů  7 (zástupci screeningového centra – většina respondentů, 

pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků) 
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1. Zhodnoťte z Vašeho pohledu celkový průběh realizace projektu Adresné zvaní a jeho jednotlivé aktivy. 

Celkové hodnocení Spíše vyhovující 

Vazba na číslo evaluační otázky 1 - 4 

 
• Průběh projektu byl hodnocen jako standardní a procesní nastavení jako vyhovující.  

• Byly vytvořeno a otestováno několik verzí inovativního dopisu. V původním plánu bylo 
rozeslat s otestovat v praxi více verzí dopisů a srovnat je mezi sebou, nicméně pandemie 
COVID-19 způsobila to, že dopisy rozeslány nebyly (pojišťovnou VZP). Byla však 
rozeslána 1 inovovaná verze dopisu pojišťovnou ČPZP (v roce 2020). Dle respondentů 
se však i přesto podařilo naplnit cíle projektu. 

1.1. Zhodnoťte průběh projektu z prohledu nastavení jeho aktivit? 

• Z hlediska nastavení aktivit je projekt respondenty hodnocen jako vyhovující. 
• V současné době chybí dopracování dílčích analýz a výstupů, na kterých bude pracovat 

především analytický tým. Dle respondentů jsou vytvořeny podmínky pro dokončení 
výstupů.  
 

2. Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli tohoto projektu? 

Celkové hodnocení   

Vazba na číslo evaluační otázky 1 

 
• Respondenti hodnotí, že již vypracované výstupy jsou v souladu s analytickými cíli 

projektu. V době dopadové evaluace ještě nebyly vypracovány všechny analytické 
dokumenty ani výsledky projektu, proto nebylo možné tuto otázku zcela zodpovědět. 
Respondenti uvádějí, že jsou vytvořeny podmínky pro vypracování a zveřejnění i 
zbývajících dokumentů a že dostupné podklady jsou dostatečné pro jejich zpracování a 
vyhodnocení cílů projektu. Vedle výsledků z kvalitativního výzkumu jednotlivých 
inovovaných variant dopisů jsou k vyhodnocení datasety od ČPZP. Vzhledem 
k dostupnosti historických dat již od roku 2014 bude možné efekt pozorovat vzhledem 
k historickým datům, avšak bude nutné abstrahovat od efektu pandemie COVID-19, kdy 
byl vzhledem k opatřením omezen pohyb osob a celkově byla v daném období omezena 
lékařská péče pouze na akutní. Dle respondentů je připravena metoda k zohlednění 
tohoto vlivu. 

3. Přispěl dle Vašeho názoru projekt k naplnění cílů screeningového programu? 

Celkové hodnocení  Určitě ano 

Vazba na číslo evaluační otázky 1 

Počet platných rozhovorů 7 
Počet otázek  7 
Průměrná doba rozhovoru 30 min 
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3.1. Hlavní cíl - vytvořit metodické materiály, které budou obsahovat konkrétní podobu variant zvacích 
dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na základě dopisů pozitivně 
ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech? 

• Dle respondentů vznikly metodické materiály, které obsahovaly inovativní podobu 
zvacích dopisů. Vzhledem k pandemii COVID-19 však nebylo možné ověřit, zda na 
základě dopisů došlo k pozitivnímu vlivu na účast populace na preventivních 
programech. Respondenti se však shodují, že pozitivní efekt na účast je již 
z minulosti dokázán, avšak že pozitivní efekt se s každým dalším dopisem snižuje. 
Z tohoto důvodu byl hlavní cíl projektu velmi relevantní, jelikož je třeba hledat nové 
a atraktivnější metody oslovování specifických skupin občanů k prevenci. Zvýšení 
pozitivního efektu na populaci má pak pozitivní vliv na zdraví obyvatel a zároveň 
prevence šetří náklady zdravotního systému. 

• Respondenti uvedli, že se připravuje i smlouva s VZP a že rozesílka inovovaných 
forem dopisů proběhne ještě do konce roku 2021. Realizační tým chce dále výsledky 
analyzovat bez nutnosti dalšího prodlužování projektu. 
 

3.2. Dílčí cíl – byla navržena metodika realizace (testování) různých forem zvacích dopisů zasílaných 
standardně zdravotními pojišťovnami, konkrétně metodika výběru vhodných kohort občanů  

• Dle respondentů byla metodika vytvořena v dostatečném rozsahu, kvalitě a míře 
pochopení. Dle respondentů je o metodu ze stran pojišťoven zájem a obecně se 
jedná o pozitivně vnímanou metodu. 
 

3.3. Dílčí cíl – bylo realizováno IT zázemí pro výběr oslovených kohort občanů a pro jednotnou 
implementaci v informačních systémech zdravotních pojišťoven? Byla vytvořena databáze 
doprovodných údajů (zejména charakteristik oslovených občanů) jako základ pro analytickou fázi 
projektu?  
• Dle respondentů bylo zázemí vytvořeno, a to včetně doprovodných údajů. Toto IT 

zázemí bylo otestováno v rámci rozesílky inovovaných dopisů ČPZP. Na základě 
vytvořeného IT zázemí byla pojišťovna schopna vybrat z databáze dané příjemce 
dopisů. 
 

3.4. Dílčí cíl – byla vytvořena matice variant zvacích dopisů na screeningové programy včetně aplikace 
pokročilé segmentace podle sociodemografických kritérií (věk, velikost sídla bydliště apod.)? 
• Tento dílčí cíl byl dle respondentů naplněn. 

 
3.5. Dílčí cíl – proběhla realizace pilotního projektu testujícího různé formy zvacích dopisů a 

sledujícího realizaci občanů na ně? 
• Tento dílčí cíl byl dle respondentů naplněn pouze částečně tak, jak je popsáno 

výše, tj. nedošlo k rozesílce VZP tak, jak bylo zamýšleno z důvodu pandemie 
COVID-19, avšak rozesílku inovované formy provedla ČPZP. S VZP se dle 
respondentů dále jedná a mělo by k rozesílce dojít do konce tohoto roku. 
 

3.6. Dílčí cíl – byla provedena kritická analýza dat zaměřená na vyhodnocení úspěšnosti různých 
testovaných postupů a hodnotící prediktory, či rizikové faktory, spjaté s úspěchem či neúspěchem 
testovaných forem komunikace? 
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• Tento dílčí cíl byl naplněn na základě kvalitativního výzkumu (skupinové rozhovory, 
strukturované rozhovory, oční kamera, face-2-face). Vyhodnocení inovované formy 
prozatím neproběhlo, ale dle respondentů jsou vytvořeny podmínky pro jejich 
vyhodnocení. 

 
3.7. Dílčí cíl – byl vytvořen metodický návod pro obecnou tvorbu zvacích dopisů a jiných edukačních 

materiálů podporujících aktivní participaci občanů na preventivních zdravotnických programech? 
• Jsou dostupné metodické materiály k výběru pojištěnců, opakovanému zvaní a 

výběru formy dopisu. Jsou také dostupné výsledky z výzkumu v „laboratorních 
podmínkách“. Tento návod pak bude předmětem finální zprávy, která ještě v době 
zpracování evaluace nebyla dostupná.  

4. Jak jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů nastartování účinných a dlouhodobě 
udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace, případě z hlediska snižování 
nerovností v přístupu ke zdravotní péči? 

Celkové hodnocení  Spíše ano 

Vazba na číslo evaluační otázky 2 

• Respondenti se shodují, že forma cíleného zvaní k preventivním vyšetřením v dané 
cílové skupině má velký smysl. Adresné zvaní probíhá na území ČR již od roku 2014 a 
počet pozitivně oslovených lidí, kteří ke screeningu dorazí, s počtem zaslaných dopisů 
klesá. Proto se respondenti shodují, že jakákoliv inovace této formy je správným krokem 
ke zlepšení zdravotního stavu populace a snižování nerovnosti v přístupu ke zdravotní 
péči, jelikož je třeba pracovat na zvýšení motivace cílové skupiny k zájmu o prevenci. 
Dle respondentů preventivní vyšetření obyvatel generuje nižší náklady, než případná 
následná péče, proto je jakákoliv forma motivace obyvatelstva k prevenci pro zdravotní 
pojišťovny zajímavá. 

• Vzhledem ke komplikacím s COVID a pozastavením realizace field experiment s VZP 
však nebylo možné v době zpracování evaluace míru dopadu inovativní formy zcela 
posoudit. Respondenti se však shodují, že budou moci vycházet z dat od ČPZP, která 
jednu formu na své pojištěnce rozeslala. Zároveň je však třeba zvolit takovou metodu, 
která zohlední dopad opatření spojených s pandemií, především pak omezení pohybu 
osob a omezení kapacit nemocnic. 

 
5. Měl projekt dopad i na jiné skupiny obyvatel než v zamýšlené cílové skupině?  

Celkové hodnocení  Není možné určit 

Vazba na číslo evaluační otázky 3 

• Dle respondentů zkoumání dopadu na jiné skupiny obyvatel, než na cílovou skupinu, 
nebylo jedním z cílů projektu. Respondenti se však shodují, že v případě řádného 
provedení field experimentu v zamýšleném rozsahu a za předpokladu toho, že by 
nenastala pandemie, by bylo možné pozorovat efekt na zvýšení zájmu o vyšetření 
v dané cílové skupině (ke kterému by došlo například formou šíření informací od 
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oslovené cílové skupiny), případně by mohlo dojít i k přelití informací mezi různými 
skupinami. Vzhledem k okolnostem však toto nebylo pozorováno a ani to není 
zamýšleno. Omezením zde dle respondentů zůstává citlivá povaha sdělované 
informace. 

6. Lze vysledovat pozitivní či negativní dopady, např. ve vztahu k vyšší informovanosti cílových skupin (v 
závislosti na hlavních problémech, které měl projekt řešit)? 

Celkové hodnocení  Nebylo možné posoudit 

Vazba na číslo evaluační otázky 4 

• Vzhledem k tomu, že field experiment neproběhl v zamýšleném rozsahu a analýza 
rozesílky jedné z pojišťoven ještě nebyla v době zpracování evaluace dostupná, není 
možné tuto otázku zodpovědět. Respondenti však uvádějí, že sledování informovanosti 
cílové skupiny nebylo předmětem projektu, jelikož bude možné sledovat pouze 
případnou vyšší účast na daných vyšetřeních. 

7. Maté nějaké podněty k celkové realizaci projektu Adresné zvaní, jeho zavedení do praxe, nebo je něco, 
na co jsme se Vás zapomněli zeptat? 
• Respondenti se shodují na velkém potenciálu v inovování metod adresného zvaní 

k preventivním vyšetřením. Vedle inovací přímo ve formě zvacího dopisu dále zmiňují 
například výzkum potenciálu jiných kanálů oslovování (např. sms, e-mail, mobilní 
aplikace pojišťoven apod.) nebo zvaní přímo poskytovateli zdravotních služeb, v jejichž 
péči cílové skupina je, v případě, že daná osoba na dopis víckrát nereaguje (jedná se 
například o praxi soukromých ambulancí). Respondenti uvádí, že i nové kanály a formy 
adresného zvaní mohou využít a stavět na výsledcích tohoto projektu.  

• Dále se respondenti shodují, že je potřeba adresné zvaní doplňovat o celospolečenskou 
osvětou prostřednicím vhodných kanálů s přihlédnutím k cílové skupině tak, aby si 
cílová skupina mohla informace z došlého zvacího dopisu spojit s něčím, co zná a 
nepovažovala dopis za podvod. 
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5 Evaluační zjištění  
V této části jsou uvedeny jednotlivé evaluační zjištění k výše uvedeným evaluačním otázkám. 
Evaluační zjištění jsou formulována především na základě výsledků polo-strukturovaných 
rozhovorů, dokumentace k projektu a analytických a strategických dokumentů. 

5.1 Evaluační otázka 1 
Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli pilotního projektu? 

Syntéza  
1. Souhrnná analýza silných a slabých míst běžících onkologických populačních 

screeningových programů: Vypracovaný analytický výstup je v souladu s analytickými 
cíli projektu, tj. byl vytvořen a zveřejněn, a je obsahově relevantní k cílům projektu. 

2. Segmentační analýza cílových skupin: Vypracovaný analytický výstup je v souladu s 
analytickými cíli projektu, tj. byl vytvořen a zveřejněn, a je obsahově relevantní k cílům 
projektu. 

3. Metodika nastavení informačního systému: Vypracovaný analytický výstup je v souladu 
s analytickými cíli projektu, tj. byl vytvořen a zveřejněn, a je obsahově relevantní k cílům 
projektu. 

4. Souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky: 
Vypracovaný analytický výstup je v souladu s analytickými cíli projektu, tj. byl vytvořen  
a zveřejněn, a je obsahově relevantní k cílům projektu. 

5. Závěrečná zpráva z pre-testu: Vypracovaný analytický výstup je v souladu s analytickými 
cíli projektu, tj. byl vytvořen a zveřejněn, a je obsahově relevantní k cílům projektu. 

6. Statistická metodika pilotního projektu: Vypracovaný analytický výstup je v souladu s 
analytickými cíli projektu, tj. byl vytvořen a zveřejněn, a je obsahově relevantní k cílům 
projektu. 

7. Finální projektová hodnotící zpráva: Analytický výstup se nachází v rané fázi 
zpracování. Pro vytvoření výstupu jsou realizačním týmem tvořeny předpoklady  
a zamýšlená verze by měla vést k naplnění analytických cílů projektu a obsahové relevanci 
výstupu. Realizační tým má k dispozici všechny potřebné vstupy (tj. datasety od ČPZP) 
potřebné ke zpracování hodnotící zprávy. Po realizaci rozesílky VZP bude hodnotící zpráva 
dále doplňována o další výsledky. 

8. Evaluační zpráva včetně shrnutí doporučení pro průběh realizace projektu. 

Výrok: Vytvořeno a zveřejněno bylo prozatím 7 z celkových 8 výstupů (tj. hodnota indikátoru 
prozatím není naplněna). Vzhledem k průtahům v realizaci projektu je zbylý výstup ve zpracování 
a z výzkumu plyne, že jsou vytvořeny předpoklady pro jeho vytvoření a zveřejnění. Z výzkumů 
vyplynulo, že výsledky je možné analyzovat i po ukončení projektu. 

5.2 Evaluační otázka 2 
Jak jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů nastartování účinných a 
dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace, případě z 
hlediska snižování nerovností v přístupu ke zdravotní péči? 
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Syntéza 
V rámci projektu vzniklo 8 inovovaných dopisů, které byly otestovány v laboratorních podmínkách 
a zároveň byla jedna verze rozeslání přímo v pojišťovnou ČPZP. Výzkum odhalil motivátory a 
bariéry a otestoval také navržené varianty. Vyhodnocení dopadů rozeslaných inovovaných nebylo 
ke dni provedení evaluace k dispozici. Na základě výsledků dopadů adresného zvaní z let 2014–
2018 je však zřejmé, že míra účasti na screeningu klesá s počtem zaslaných pozvánek (z cca 20 
% po první pozvánce na 8 % po páté pozvánce), proto je potřeba nadále hledat inovativní formy 
adresného zvaní tak, aby se zájem lidí o prevenci zvýšil. 

Adresné zvaní probíhá na území ČR již od roku 2014 a počet pozitivně oslovených lidí, kteří ke 
screeningu dorazí, s počtem zaslaných dopisů klesá. Z výzkumů vyplývá, že jakákoliv inovace 
této formy je správným krokem ke zlepšení zdravotního stavu populace a snižování nerovnosti 
v přístupu ke zdravotní péči, jelikož je třeba pracovat na zvýšení motivace cílové skupiny k zájmu 
o prevenci. 

Vzhledem ke komplikacím s COVID a pozastavením realizace field experiment s VZP však 
nebylo možné v době zpracování evaluace míru dopadu inovativní formy zcela posoudit. 
Z výzkumů vyplývá, že analýzu dopadu inovovaného dopisu bude možné posoudit z rozesílky 
provedené ČPZP, avšak je potřeba třeba zvolit takovou metodu, která zohlední dopad opatření 
spojených s pandemií, především pak omezení pohybu osob a omezení kapacit nemocnic. 

Výrok: Z evaluace vyplynulo, že adresné zvaní je dlouhodobě efektivní metodou oslovení 
definovaných cílových skupin a je i nadále potřeba hledat nové formy a kanály ke zvýšení 
motivace lidí k zájmu o prevenci. Z výzkumu vyplynulo, že budoucí snahy mohou dobře stavět na 
výsledcích tohoto projektu. Omezením v této oblasti jsou komplikace spojené s pandemií COVID-
19, kdy nedošlo k zamýšlenému field experimentu v plném rozsahu. Dílčí výsledky inovované 
verze zvacího dopisu na dopad zdraví obyvatel však budou zřejmé z vyhodnocení rozesílky 
realizované ČPZP a později také plánované rozesílky VZP. 

5.3 Evaluační otázka 3 

Měl projekt dopad i na jiné skupiny obyvatel než v zamýšlené cílové skupině? 

Syntéza  

Z výzkumu vyplynulo, že dopad na jiné skupiny obyvatel, než na cílovou skupinu, nebylo jedním 
z cílů projektu. V případě řádného provedení field experimentu v zamýšleném rozsahu a za 
předpokladu toho, že by nenastala pandemie, by bylo možné pozorovat efekt na zvýšení zájmu 
o vyšetření v dané cílové skupině (ke kterému by došlo například formou šíření informací od 
oslovené cílové skupiny), případně by mohlo dojít i k přelití informací mezi různými skupinami. 
Vzhledem k okolnostem však toto nebylo pozorováno a ani to není zamýšleno. Omezením zde 
dle respondentů zůstává citlivá povaha sdělované informace. 
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Výrok: Dopady na jiné skupiny než v zamýšlené cílové skupině obyvatel nebyl pozorován a to 
především z toho důvodu, že se nejednalo o jeden z cílů projektu. 

5.4 Evaluační otázka 4 
Lze vysledovat pozitivní či negativní dopady, např. ve vztahu k vyšší informovanosti cílových 
skupin (v závislosti na hlavních problémech, které měl projekt řešit)? 

Syntéza 

Vzhledem k tomu, že field experiment neproběhl v zamýšleném rozsahu a analýza rozesílky 
jedné z pojišťoven ještě nebyla v době zpracování evaluace dostupná, není možné tuto otázku 
zodpovědět. Z výzkumu vyplývá, že sledování informovanosti cílové skupiny nebylo předmětem 
projektu, jelikož bude možné sledovat pouze případnou vyšší účast na daných vyšetřeních. 

Výrok: Z evaluace vyplývá, že sledování informovanosti cílové skupiny nebylo předmětem 
projektu. Na základě získaných dat bude možné pouze analyzovat dopad na účast na 
preventivních vyšetřeních. 
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6 Adresná doporučení 
V této části dopadové evaluace je uveden seznam konkrétních adresných doporučení. 

Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Ukončení projektu Operativní I přesto, že neproběhl field experiment ve spolupráci s VZP, tak 
z evaluace vyplývá, že cíle projektu byly naplněny. V této souvislosti je 
doporučeno projekt ke konci listopadu 2021 ukončit a výsledky 
z budoucí rozesílky pojišťovnou VZP bude možné dopracovat bez 
nutnosti existence projektu analytickým týmem. 

Zkoumání dalších 
forem a kanálů 
adresného zvaní 

Strategické Laboratorní otestování několika forem dopisů přispělo k poznání 
motivátorů a bariér zkoumaných forem, které mohou být dále využívány 
jinými kanály a formami adresného zvaní (například elektronizovanými 
kanály). Je doporučeno se dále věnovat novým přístupům za využití 
těchto výsledků. 

Udržení kapacit 
analytického týmu 

Operativní Vzhledem k rostoucím číslům pandemie COVID-19 je možné, že 
kapacity analytického týmu bude potřeba využít na analýzu dat 
spojených s COVID. Je doporučeno sledovat a případně posílit kapacity 
analytického týmu tak, aby byly dokončeny všechny výstupy řádně a 
včas. 

Udržení komunikace se 
zdravotními 
pojišťovnami 

Strategické Z výzkumů vyplynulo, že zdravotní pojišťovny mají zájem o oslovování 
svých pojištěnců, jelikož vyšší účast na prevenci generuje nižší náklady, 
než následné péče. 



 

27 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra – Dopadová evaluace 
Zvýšení efektivity adresného zvaní  občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 
Říjen 2021 
 

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům  
karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 

reg. č: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172 
 

7 Přílohy  
7.1 Scénář pro polo strukturované rozhovory 

A. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  

Tazatel:   

Datum rozhovoru:   

Respondent Dle seznamu respondentů 

Vztah respondenta k projektu Dle seznamu respondentů 

 

Dále představte roli KPMG Česká republika v rámci dopadové evaluace projektu Národního screeningového centra 
„Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního 
hrdla (dále jen Adresné zvaní)“ realizovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen 
ÚZIS), který je financovaný z evropských fondů. 

Dále představte cíl rozhovorů, a jak bude nakládáno se získanými informacemi. Uveďte informace o předpokládané 
délce rozhovoru.  

Než začněte, poděkujte za účast v rozhovoru.  

B. VÝZKUMNÁ ČÁST  

8. Zhodnoťte z Vašeho pohledu celkový průběh realizace projektu Adresné zvaní a jeho jednotlivé aktivy. 

� Úplně vyhovující � Spíše vyhovující � Spíše 
nevyhovující 

� Úplně 
nevyhovující 

� N/A 

 

 

1.2. Zhodnoťte průběh projektu z prohledu nastavení jeho aktivit? 

Aktivita  Určitě vyhovující Spíše vyhovující Spíše nevyhovující Určitě nevyhovující N/A 
Organizace  
a metodika  �  �  �  �  �  

Pilotní projekt  �  �  �  �  �  
Vyhodnocení  
a metodika  �  �  �  �  �  

Sebe-evaluace �  �  �  �  �  

 

9. Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli tohoto projektu? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 
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Metodika /výstup  Vytvořen Zveřejněn Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne N/A 
1) Souhrnná analýza 

silných a slabých 
míst běžících 
onkologických 
populačních 
screeningových 
programů karcinomu 
tlustého střeva a 
konečníku, prsu a 
děložního hrdla 
včetně analýzy 
výsledných 
populačních efektů; 
analýza doplněná 
metodickými závěry 
k posílení slabých 
míst ve zvaní 
občanů, včetně 
analýzy cílových 
skupin pro různé 
formy adresného 
zvaní, statistická 
(populační 
kvantifikace) a 
vícerozměrné 
typologie. Součástí 
bude Přehledová 
zpráva aktivit 
populačního 
adresného zvaní 
občanů k prevenci v 
ČR i ve světě. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2) Segmentační 
analýza cílových 
skupin pro různé 
formy adresného 
zvaní a 
vícerozměrná 
typologie rozšířená o 
závěry průzkumu 
zmíněných cílových 
skupin identifikující 
motivátory a bariéry 
adresného zvaní 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3) Metodika nastavení 
informačního 
systému, který 
umožní začlenění 
detailnější 
segmentace cílových 
skupin do procesu 
adresného zvaní, 
metodika měření a 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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vyhodnocení 
takových intervencí 

4) Souhrnná zpráva 
definující 
behaviorální 
intervence a 
komunikační prvky 
vybrané pro použití v 
hlavním pilotním 
projektu KA3. Zpráva 
bude obsahovat i 
design variant 
zvacích dopisů 
obsahujících 
behaviorální 
intervence v 
porovnání ke 
stávajícím variantám 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5) Závěrečná zpráva z 
pre-testu shrnující 
získaná data a 
doplňující metodická 
doporučení 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6) Statistická metodika 
pilotního projektu 
zahrnující algoritmy 
výběru cílových 
skupin z dat 
pojišťoven, 
statistické nastavení 
velikosti oslovených 
segmentů (power 
analýza) a metodika 
hodnocení efektu 
testovaných forem 
oslovení občanů 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7) Finální projektová 
hodnotící zpráva 
shrnující doporučení 
z realizace projektu, 
metodika navržených 
změn v systému 
adresného zvaní 
občanů včetně 
konkrétní podoby 
nových forem 
zvacích dopisů 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8) Evaluační zpráva 
včetně shrnutí 
doporučení pro 
průběh realizace 
projektu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Přispěl dle Vašeho názoru projekt k naplnění cílů screeningového programu? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 
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10.1. Hlavní cíl - vytvořit metodické materiály, které budou obsahovat konkrétní podobu variant zvacích 

dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na základě dopisů pozitivně 
ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 
 
 

10.2. Dílčí cíl – byla navržena metodika realizace (testování) různých forem zvacích dopisů zasílaných 
standardně zdravotními pojišťovnami, konkrétně metodika výběru vhodných kohort občanů 
(velikost kohort, struktura, hlavní a vedlejší kritéria výběru pro zajištění srovnatelnosti)? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 

 
10.3. Dílčí cíl – bylo realizováno IT zázemí pro výběr oslovených kohort občanů a pro jednotnou 

implementaci v informačních systémech zdravotních pojišťoven? Byla vytvořena databáze 
doprovodných údajů (zejména charakteristik oslovených občanů) jako základ pro analytickou fázi 
projektu? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 

 
10.4. Dílčí cíl – byla vytvořena matice variant zvacích dopisů na screeningové programy včetně aplikace 

pokročilé segmentace podle sociodemografických kritérií (věk, velikost sídla bydliště apod.)? 
 
10.5. Dílčí cíl – proběhla realizace pilotního projektu testujícího různé formy zvacích dopisů a 

sledujícího realizaci občanů na ně? 
� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 

 
10.6. Dílčí cíl – byla provedena kritická analýza dat zaměřená na vyhodnocení úspěšnosti různých 

testovaných postupů a hodnotící prediktory, či rizikové faktory, spjaté s úspěchem či neúspěchem 
testovaných forem komunikace? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 
 

10.7. Dílčí cíl – byl vytvořen metodický návod pro obecnou tvorbu zvacích dopisů a jiných edukačních 
materiálů podporujících aktivní participaci občanů na preventivních zdravotnických programech? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 
 

11. Jak jsou dosažené výsledky projektu relevantní z hlediska cílů nastartování účinných a dlouhodobě 
udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace, případě z hlediska snižování 
nerovností v přístupu ke zdravotní péči? 

 
 
12. Měl projekt dopad i na jiné skupiny obyvatel než v zamýšlené cílové skupině?  
� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 
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karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla 

reg. č: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172 
 

13. Lze vysledovat pozitivní či negativní dopady, např. ve vztahu k vyšší informovanosti cílových skupin (v 
závislosti na hlavních problémech, které měl projekt řešit)? 

� Určitě ano  � Spíše ano � Spíše ne  � Určitě ne � N/A 

 

 

14. Maté nějaké podněty k celkové realizaci projektu Adresné zvaní, jeho zavedení do praxe, nebo je něco, 
na co jsme se Vás zapomněli zeptat? 

 
 

Děkujeme Vám za vaše odpovědi! 
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