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1 Úvod  

Předmětem je vypracování Procesní evaluace projektu „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. 

1.1 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  

• KA2 - Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní v ČR a jejich pre-test  

• KA3 - Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní  

• KA4 - Analýza výsledků, implementace změn a edukační činnost 
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• KA5 - Sebe-evaluace projektu 

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 - 

Harmonogram projektu  

Projekt byl zahájen 1. května 2018 na období trvající 36 měsíců od jeho začátku. V průběhu 
realizace projektu došlo k několika změnám, a na základě toho je plánováno prodloužení projektu 
o šest měsíců, tj. do 30.11. 2021. V nejbližší době bude podána na MPSV Žádost o změnu 
termínu ukončení projektu. Doposud schválené změny termínů jednotlivých aktivit projektu jsou 
uvedeny níže.  

Aktivita  
Původně plánovaný termín Revidovaný (nový) 

termín  
V měsících  Dle původního 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 - 

KA4 – Analýza výsledků, 
implementace změn a edukační 
činnost 

27. – 36. měsíc 1.7.2020 – 30.4.2021 - 

KA5 – Sebe-evaluace projektu  20. – 36. měsíc 1.12.2019 – 30.4.2021 - 

1.2 Řešitelský tým pro provedení evaluace  

Procesní 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  

Martin Kavka  Vedoucí evaluačního týmu  
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Radek Chaloupka Hlavní metodik evaluace – stanovení metodiky 
evaluace, návrh výzkumných šetření, vedení 
rozhovorů, zpracování specifických analýz   

Denisa Rybářová  Zpracování tematických analýz, vedení 
rozhovorů a realizace dotazníkových šetření 
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2 Metodický postup (metodologie řešení) 

Pro zpracování procesní evaluace projektu byl navržen metodický postup, který vychází 
z předmětu zadání uvedeném v technické specifikaci smlouvy k provedení evaluace.    

Základem pro provedení evaluace jsou zadavatelem stanovené Evaluační otázky: 

Pořadí otázky  Znění evaluační otázky  

Evaluační otázka 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? 

Evaluační otázka 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)?  

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

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

Evaluační otázka 5 • Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu překonat?      

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 procesní evaluace se vždy opírají minimálně o dva datové zdroje. 

2.1 Identifikace datových zdrojů použitých při evaluaci  

V průběhu zpracování procesní evaluace byly použity všechny relevantní a dostupné údaje, aby 
bylo dosaženo cílů hodnocení. Základním datových zdrojem jsou údaje o projektu a průběhu jeho 
realizace a informace získané z robustního kvalitativního výzkumu zahrnující polo-strukturované 
rozhovory.  

Datový zdroj  Způsob využití datového zdroje  

Sekundární data • Byla založena na studiu dokumentace projektu, která je součástí MS2014+ a dále 
jednotlivých výstupů projektu (informace pro pacienty, informace pro zapojená 
pracoviště, metodiky, web atd.).  

Polo-strukturované 
rozhovory 

• Rozhovory byly nejdůležitějším vstupem pro zpracování výsledků procesní 
analýzy. Využity zejména k důležitým zainteresovaným stranám projektu, které 
jsou součástí realizačního týmu projektu nebo Národního screeningového centra. 
Jejich účelem bylo ověřit zejména procesní nastavení projektu a některé odborné 
záležitosti týkající se jeho nastavení. 

• Do rozhovorů byly zahrnuty tyto zainteresované strany: odborný garant a zástupci 
realizačního týmu projektu, zástupce zdravotních pojišťoven, zástupce 
zdravotních zařízení, zástupce ministerstva zdravotnictví a zástupce univerzity.   
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2.2 Evaluační design (Evaluační matice)  

V této části je v přehledné podobě vytvořená evaluační matice, která shrnuje definovaný postup 
provedení procesní evaluace tohoto projektu. 

Evaluační otázka Použité metody Zdroje dat  Předpokládané 
výstupy 

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? 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky výzkumů  

• Dokumentace 
projektu MS2014+  

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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)?  

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky výzkumů  

• Dokumentace 
projektu MS2014+  

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky výzkumů  

• Dokumentace 
projektu MS2014+  

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky výzkumů  

• Dokumentace 
projektu MS2014+  

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky výzkumů  

• Dokumentace 
projektu MS2014+  

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

2.3 Harmonogram realizace procesní evaluace 

Harmonogram procesní evaluace se odvíjel od termínů stanovených ve smlouvě o dílo. Evaluace 
projektu Adresné zvaní tak musí být dokončena v období do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy, tj. do 10. srpna 2020. Podrobný harmonogram jednotlivých aktivit v rámci procesní 
evaluace je uveden v následujícím schématu.  

Graf 1: Harmonogram realizace procesní evaluace 

 
Zdroj: KPMG Česká republika na základě dat projektu 
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3 Vyhodnocení realizovaných výzkumů  

V této části jsou uvedeny výsledky realizovaných výzkumů, na jejichž základě je ověřováno 
naplnění jednotlivých evaluačních otázek.   

3.1 Polo-strukturované rozhovory 

Cílová skupina  Zainteresované osoby projektu   

Metoda výzkumu  CATI 

Počet oslovených respondentů  9 (4 zástupci realizačního týmu, 1 zástupce MZ ČR, 1 zástupce 
univerzity, 1 zástupce zdravotnického zařízení, 1 zástupce zdravotní 
pojišťovny, odborný garant projektu) 

Počet platných rozhovorů 9 (100 %) 

Počet otázek  8 

Průměrná doba rozhovoru 30 min.  

1. Zhodnoťte z Vašeho pohledu stávající průběh realizace projektu Adresné zvaní. 

Celkové hodnocení  Spíše vyhovující 

• Stávající průběh projektu je hodnocen jako spíše vyhovující s výhradami způsobenými 
nedodržováním původně plánovaného harmonogramu, které má více důvodů. 

• Harmonogram první aktivity projektu byl podstatně ovlivněn realizací veřejné zakázky na 
služby „Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti ve stávajících 
screeningových programech a provedení pre-testu navržených vzorů adresného zvaní“. 
Jednalo se klíčovou veřejnou zakázku, jejímž účelem bylo identifikovat na základě 
stávajících dopisů motivátory a bariéry v účasti na onkologických screeningových 
programech a dále otestovat na základě kvantitativních a kvalitativních metod nové verze 
zvacích dopisů. V důsledků posunu ve výběru dodavatele musela být tato aktivita 
významně prodloužena.     

• Vlastní spolupráce a realizace s vybraným dodavatelem společností MindBridge a.s. byla 
respondenty hodnocena jako vstřícná a profesionální.    

• Podle respondentů je projekt poměrně náročný na komunikaci, neboť pro jeho realizaci 
je nezbytná spolupráce celé řady subjektů, především pak pojišťoven, mezi kterými je tou 
nejdůležitější Všeobecná zdravotní pojišťovna. To je podle respondentů dáno zejména 
inovativností projektu, neboť podoba nových zvacích dopisů, musela být ze strany 
pojišťoven akceptována. Větší potřeba komunikace a čas na vyjednání smluv pro 
rozesílání dopisů měly rovněž vliv na plnění harmonogramu. Klíčová smlouva o 
spolupráci s VZP je stále v přípravě s předpokladem jejího uzavření v srpnu 2020.  

• Podstatným problémem z hlediska dodržení harmonogramu má také pandemie COVID-
19, která vedla k tomu, že aktivity projektu musely být na období 3 měsíců téměř 
zastaveny. V tomto období probíhaly pouze nezbytně nutné činnosti. Pandemie tak 
způsobila změnu plánovaného harmonogramu rozesílání dopisů VZP z jarního období na 
podzim.    

• Pandemie COVID-19 také vedla k nutnosti přesunout některé další dílčí aktivity projektu. 
Jednou z těchto aktivit je školení zaměřené na nově behaviorální techniky v adresném 
zvaní, které je s ohledem na jeho charakter vhodné realizovat prezenční formou. Toto 
školení bylo prozatím odloženo na období konce léta a podzimu.   
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2. Jsou cíle projektu, které byly stanoveny v době jeho schválení stále platné?  

  

• Respondenti se shodují na tom, že cíle jsou stále platné. Shoda panuje především na 
prospěšnosti projektu jako celku. Na této skutečnosti se shodli jak respondenti z řad 
realizačního týmu, tak i respondenti za pojišťovny, zdravotnická zařízení a Ministerstva 
zdravotnictví.  

• Z hlediska definovaných cílů při schválení projektu respondenti poukazovali na 
provedené dílčí úpravy v realizační fázi. Původně bylo plánováno, že upravené zvací 
dopisy budou více přizpůsobeny socioekonomickým charakteristikám populace tak, aby 
byl jejich účinek co největší. Výsledkem tak měl být větší počet zvacích dopisů a jejich 
variant. Tento cíl se v průběhu realizace projektu ukázal jako obtížně naplnitelný zejména 
z důvodu chybějících sociálních charakteristik cílových skupin, které mají pojišťovny 
k dispozici a nemohou je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů využívat. 
Více variant dopisů by také znamenalo vyšší administrativu spojenou s rozesílkou dopisů 
a mnohem větší nároky na způsob vyhodnocování celkové účinnosti nových dopisů s ne 
zcela jasným výsledkem.   

• Na základě této skutečnosti tak došlo k mírnému zjednodušení přístupu při oslovování 
cílových skupin obyvatel, jehož výsledkem je 9 verzí dopisů a jejich variant. Všichni 
oslovení respondenti se shodují na tom, že zjednodušení přístupu z hlediska úspěšnosti 
projektu je dobrým řešením. Respondenti tak potvrdili, že hlavní cíl projektu tak, jak byl 
schválen, je přes drobnou změnu přístupu i nadále platný.      

3. Jsou jednotlivé aktivity, které jsou v projektu realizovány, stále relevantní (účelné) 
a povedou k naplnění jeho cílů?  

 

• Procesní nastavení projektu z hlediska všech aktivit (Analýza systému adresného zvaní 
a identifikace slabých míst; Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní v ČR a 
jejich pre-test; Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní; Analýza 
výsledků, implementace změn a edukační činnost Sebe-evaluace projektu) je hodnoceno 
jako vyhovující. Respondenti se shodují na tom, že věcně (obsahově) jsou tyto aktivity 
plně relevantní. Design projektu byl proveden vyhovujícím způsobem.   

• Na relevanci plánovaných aktivit v projektu neměly vliv ani doposud provedené změny. 
Někteří respondenti se však shodují na tom, že lépe měly být plánovány aktivity 
zaměřené na přípravu zvacích dopisů a zejména na fázi jejich projednání se zdravotními 
pojišťovnami.  

4. Byly podle Vašeho názoru realizovány některé aktivity bez jasně definovaného 
výstupu a jeho využití? 

 

• Podle respondentů mají všechny aktivity jasně definovaný účel a jejich opodstatněnost 
se potvrdila také v rámci realizační fáze projektu. Současně rozhovory potvrdily, že 
aktivity, které byly naplánovány a mohly by být neúčelně vynaloženy, nejsou realizačním 

Celkové hodnocení  určitě ano 

Celkové hodnocení  určitě ano 

Celkové hodnocení  Ne  



 

9 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní 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) 

srpen 2020 

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 

týmem využity. Jedná se např. o finanční prostředky, které byly v projektu alokovány na 
administrativu spojenou s rozesílku dopisů.  

5. Zaznamenali jste v průběhu realizace projektu Adresné zvaní některá rizika 
(problémy), které by mohly ohrozit dosažení jeho cílů? Pokud ano, byla tato rizika 
nějakým způsobem ošetřena? 

• V rámci provozní fáze projektu bylo identifikováno několik problémů (rizik), které ovlivňují 
realizaci projektu: 

o Pandemie COVID-19 a dopad na harmonogram – do projektu zasáhla 
pandemie negativně a výsledek projektu může ovlivnit dvojím způsobem. 
Pandemie měla především dopad na plnění harmonogramu projektu, neboť 
se v jejím důsledku odsunulo rozesílání dopisů z jara na podzim 2020. Riziko 
však nelze zcela ošetřit. V případě nepříznivé pandemické situace na 
podzim, může být ohrožen i tento termín.  

o Pandemie COVID-19 a dopad na výsledek projektu – pandemická situace 
má za následek obecně menší ochotu obyvatel navštěvovat preventivní 
vyšetření, což pravděpodobně může vést k nižší účinnosti adresného zvaní. 
Riziko je však dle zjištěných informací ošetřeno tím, že společně s novými 
verzemi zvacích dopisů bude rozeslán i kontrolní vzorek původních dopisů. 
Vzorek nových zvacích dopisů a kontrolní skupina jsou ze strany 
realizačního týmu kalibrovány tak, aby bylo možné vzájemně vyhodnotit 
jejich účinnost. Riziko je tak tímto postupem ošetřeno.    

o Nižší účinnost nových zvacích dopisů – jedná se o primární riziko 
projektu. Z rozhovorů ale vyplynulo, že respondenti se domnívají, že 
v současné době jsou zvací dopisy připraveny lépe, než tomu bylo 
v předchozí verzi, přestože vnímaní těch původních bylo relativně dobré. 
Riziko je stále relevantní až do doby vyhodnocení projektu.       

o Přetížení kapacit zdravotnických zařízení a screeningových center – 
riziko může nastat v případě, že bude účinnost zvacích dopisů mnohem 
vyšší, než tomu bylo v jejich původním znění. Podle respondentů je toto 
riziko málo pravděpodobné, neboť se pravděpodobně na celkovém zájmu 
projeví dopady pandemie. Podle respondentů má také systém rezervy proto, 
aby pobral více pacientů, přestože tyto kapacity se liší jak regionálně, tak 
oborově. Současně pojišťovny rozesílají zvací dopisy ve vlnách, které 
případné dopady na kapacity snižují. Respondenti však potvrdili, že toto 
riziko bylo řízeno po celou dobu projektu a jeho dopady řešeny primárně se 
zástupci zdravotnických zařízení a pojišťovnami.                  

o Komunikace se zdravotními pojišťovnami – je riziko, které může 
významně ovlivnit úspěšnost projektu. V rámci projektu se riziko projevilo 
tím, že doba na jednání s pojišťovnami zejména s VZP byla delší, než bylo 
plánováno. Rozhovory ale potvrdily, že i přes komplikace a obtížné jednání 
v průběhu přípravy rozesílky zvacích dopisů vedou jednání ke konstruktivní 
dohodě. 
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6. Jsou vytvořené „finální verze zvacích dopisů“ pro cílové skupiny populace podle 
Vás srozumitelné a mají dostatečnou informační hodnotu?   

 
 

• Respondenti se shodují na tom, že v současné době je kvalita zvacích dopisů vyšší, než 
tomu bylo v jejich původní verzi. Výsledky realizovaného testování původních dopisů 
nedopadly negativně, jednoznačně však poukázaly na některé chyby, které byly v nových 
verzích odstraněny.    

• Podle respondentů jsou nyní dopisy srozumitelnější a informačně hodnotnější, a to i 
přesto, že jsou podstatně kratší. Informační hodnota je podle respondentů dána tím, že 
je větší pravděpodobnost toho, že si adresáti dopisy přečtou. Původní testování totiž 
odhalilo, že podstatná část původních dopisů nebyla ze strany adresátů brána v potaz, a 
to zejména z důvodu jejich délky, složitosti a nižší přehlednosti textu (dále viz výsledky 
testování dostupné v dokumentaci projektu).     

• Respondenti se však shodují na tom, že o srozumitelnosti a informační hodnotě dopisů 
rozhodne až jejich rozeslání adresátům a vyhodnocení jejich reakcí.    

7. Zhodnoťte dosavadní spolupráci s dalšími subjekty (MZČR, ZP, univerzity, 
zdravotnická zařízení, screeningová centra, orgány státní správy apod.). 

 

• Spolupráce je ze strany respondentů hodnocena jako vyhovující. Část respondentů ji 
hodnotí jako náročnou a zejména ve vztahu k VZP jako poměrně neflexibilní. Současně 
dodávají, že situaci s ohledem na velikost VZP, její odpovědnost vůči pojištěncům a 
dalším okolnostem rozumí.  

• Zájem o účast v projektu však deklarovaly další pojišťovny, se kterými původní plán 
nepočítal, kterými jsou Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nebo RBP, zdravotní 
pojišťovna. Jednání s těmito pojišťovny je hodnoceno jako věcné a flexibilní.    

• Spolupráce a komunikace s ostatními zainteresovanými stranami projektu, kterými jsou 
zdravotnická zařízení, ministerstvo zdravotnictví nebo univerzity je vzájemně hodnoceno 
na vyhovující úrovni. 

• Respondenti, kteří zastupují zainteresované strany mimo realizační tým projektu, velmi 
oceňují spolupráci s UZIS ČR a Národním screeningovým centrem jako realizátorem 
projektu. Spolupráci hodnotí jako vstřícnou.     

8. Maté nějaké podněty ke zlepšení způsobu realizace projektu Adresné zvaní nebo 
je něco na co jsme se Vás zapomněli zeptat? 

• Žádný z dotazovaných respondentů neměl k průběhu projektu žádné další připomínky 
nebo podněty. 

Celkové hodnocení  Spíše ano  

Celkové hodnocení  Spíše vyhovující  



 

11 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní 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) 

srpen 2020 

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 

4 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 a dokumentace k projektu. Odpovědi na některé evaluační otázky jsou ovlivněny tím, 
že doposud hlavní rozesílka nových zvacích dopisů nebyla zrealizována.   

4.1 Evaluační otázka 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? 

Syntéza  

• Z výsledků procesní evaluace vyplynulo, že aktivity projektu (Analýza systému adresného 
zvaní a identifikace slabých míst; Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní  
v ČR a jejich pre-test; Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní; 
Analýza výsledků, implementace změn a edukační činnost Sebe-evaluace projektu) byly 
vydefinovány vhodným způsobem z hlediska jejich zaměření.  

• V přípravné (plánovací) fázi projektu byla podceněna časová dotace na první aktivitu 
(KA1) projektu, která musela být prodloužena o 13 měsíců. Důvodem byla realizace 
veřejné zakázky na služby „Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti 
ve stávajících screeningových programech a provedení pre-testu navržených vzorů 
adresného zvaní“. Jednalo se o klíčovou veřejnou zakázku, jejímž účelem bylo 
identifikovat na základě stávajících dopisů motivátory a bariéry v účasti na onkologických 
screeningových programech a dále otestovat na základě kvantitativních a kvalitativních 
metod nové verze zvacích dopisů. 

• Druhá aktivita (KA2) nebyla v rámci projektu posunuta, plánované výstupy byly 
realizovány v rámci harmonogramu. 

• Třetí aktivita (KA3) má plánovaný termín ukončení do 30.6.2020 s tím, že většina aktivit 
byla dle plánu zrealizována. V rámci této aktivity má také proběhnout hlavní rozesílka 
zvacích dopisů prostřednictvím VZP, což však doposud nebylo provedeno s ohledem na 
pandemickou situaci v ČR. Tato aktivita nebyla ze strany realizačního týmu doposud 
prodloužena, což však s ohledem na celkové utlumení projektu z důvodu pandemické 
situace není nutné. Z hlediska další realizace projektu je nezbytné tuto aktivitu adekvátně 
prodloužit.  

• Projekt se nyní dle původně plánovaného harmonogramu nachází ve čtvrté aktivitě (KA4) 
a páté aktivitě (KA5). V rámci čtvrté aktivity má být uskutečněn edukační kurz, jehož 
realizace byla odložena z důvodu pandemické situace na září/říjen 2020. S ohledem na 
posun hlavní rozesílky dopisů a potřebu pečlivého vyhodnocení dopadů (výsledků) 
projektu je nezbytné projekt a tyto aktivity prodloužit.     

• Doposud realizované aktivity a výstupy projektu jsou vyhodnoceny jako vhodné a 
z pohledu realizace účelné. 

• V rámci evaluace bylo také zjištěno, že došlo ke zjednodušení celkové podoby zvacích 
dopisů, které oproti původnímu plánu nezohledňují v takové míře socioekonomické 
charakteristiky adresátů. Toto zjednodušení nebude mít podstatný vliv na dosažení cílů 
projektu.   
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Formulace zjištění (výrok) 

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

4.2 Evaluační otázka 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)? 

Syntéza  

• Projekt zahrnuje následující hlavní cílové skupiny: 

o Zainteresované strany projektu – zdravotní pojišťovny, zdravotnická 
zařízení (screeningová centra), univerzity, Ministerstvo zdravotnictví ČR a 
další orgány státní správy. 

o Cílové skupiny osob adresného zvaní:   

▪ Věk od 25 let včetně do 44 let včetně – ženy, vyhodnocována způsobilost  
k pozvání ke screeningu karcinomu děložního hrdla (C); 

▪ Věk od 45 let včetně do 49 let včetně – ženy, vyhodnocována způsobilost  
k pozvání ke screeningu karcinomu děložního hrdla (C) nebo karcinomu prsu (M); 

▪ Věk od 50 let včetně do 70 let včetně – muži, vyhodnocována způsobilost  
k pozvání ke screeningu kolorektálního karcinomu (K); 

▪ Věk od 50 let včetně do 70 let včetně – vyhodnocována způsobilost k pozvání ke 
kterémukoliv ze tří screeningových programů (C, M, K). 

• V rámci procesní evaluace byla srozumitelnost ověřována prostřednictvím polo-
strukturovaných rozhovorů a na základě obsahové analýzy výstupů projektu byla ověřena 
srozumitelnost doposud vytvořených výstupů. Ze syntézy těchto informací vyplynulo, že 
srozumitelnost je vyhovující.    

• Srozumitelnost jednotlivých výstupů ve vztahu k hlavní cílové skupině, kterými je cílová 
populace, nemohla být v této fázi realizace projektu ověřena. Z metodického postupu 
vytváření zvacích dopisů zahrnujícího vhodnou kombinaci výzkumných metod 
jednoznačně vyplývá, že srozumitelnost zvacích dopisů je vyšší, než tomu bylo v případě 
předešlých vln adresného zvaní.  

Formulace zjištění (výrok) 

➢ 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.  
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4.3 Evaluační otázka 3 

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

Syntéza  

• Na základě aktuální fáze realizace projektu není možné zcela posoudit, zda jsou finální 
verze zvacích dopisů pro cílové skupiny populace srozumitelné a dostatečné. To je dáno 
zejména skutečností, že hlavní vlna zvacích dopisů včetně kontrolního vzorku, na jehož 
základě je možné toto zhodnotit, nebyla dosud rozeslána.  

• V rámci této evaluace byl za účelem této evaluační otázky validován proces přípravy 
zvacích dopisů a provedené kroky realizačního týmu projektu. Toto ověření bylo provedeno 
na základě výstupů projektu a polo-strukturovaných rozhovorů. 

• Realizační tým projektu při navrhování verzí dopisů vycházel z výsledků veřejné zakázky 
„Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti ve stávajících screeningových 
programech a provedení pre-testu navržených vzorů adresného zvaní“, tedy testování 
původních verzí dopisů a testování vzorů nových dopisů adresného zvaní. Při testování jak 
původních, tak nových dopisů, byl dodržen princip triangulace práce s daty, v rámci které 
byla jednotlivá zjištění podložena z více zdrojů. To bylo dosaženo kombinací vhodných 
testovacích metod.  

• V další fázi průběhu přípravy zvacích dopisů, byly tyto vzory vícenásobně konzultovány se 
zainteresovanými stranami. Hlavní konzultace probíhaly se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou. Na základě těchto konzultací byly dopisy upraveny tak, aby byly z hlediska 
zainteresovaných stran konsensuální. 

• Během této evaluace bylo také zjištěno, že menší zdravotní pojišťovny (Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna nebo RBP, zdravotní pojišťovna) deklarovaly zájem na novém 
přístupu v adresném zvaní. Na základě tohoto zájmu je možné předpokládat, že nové verze 
dopisu jsou kvalitnější, než byly ty předtím.  

• Na základě obsahové analýzy dopisů provedených evaluátorem rovněž nebylo zjištěno, že 
by některé dopisy byly nesrozumitelné či obsahově nedostatečné.   

Formulace zjištění (výrok) 

➢ 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.    

4.4 Evaluační otázka 4 

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

Syntéza  

• Z procesní evaluace vyplynulo, že spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými 
stranami projektu (MZČR, ZP, univerzity, zdravotnická zařízení, screeningová centra, 
orgány státní správy apod.) je zcela zásadní pro dosažení cílů projektu a jeho celkovou 
úspešnost.  
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• Klíčový význam má pro projekt spolupráce mezi ÚZIS ČR, respektive Národním 
screeningovým centrem, a zdravotními pojišťovnami, především Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou. Nezbytnost spolupráce se zdravotními pojišťovnami je dána tím, že pojišťovny 
jsou těmi subjekty, které provádí vlastní rozesílání dopisů. V případě, že by dopisy nebyly 
z jejich strany akceptovány, vůbec by nemohlo dojít k ověření účinků nově vytvořených 
dopisů. Z hlediska této spolupráce bylo nutné překonat některé dílčí překážky (viz 
evaluační otázka 5). Zdravotní pojišťovny mají také praktické zkušenosti z předešlých vln 
adresného zvaní. Tyto praktické zkušenosti je vhodné sdílet s realizačním týmem 
připravující nové verze dopisů.  

• Spolupráce musí být také vhodně nastavena ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví, které 
se v minulosti stalo iniciátorem adresného zvaní v ČR. S ohledem na to, že realizátor 
projektu ÚZIS ČR je ministerstvem zřizovanou organizací, jsou tímto podmínky pro 
spolupráci vytvořeny. 

• Spolupráce musí být také vhodně nastavena ve vztahu ke zdravotnickým zařízením  
a screeningovému centru, neboť tyto subjekty mají praktickou zkušenost s účinky 
adresného zvaní. Tyto praktické zkušenosti je vhodné sdílet s realizačním týmem 
připravující nové verze dopisů. S těmito zainteresovanými stranami je nezbytné 
komunikovat jejich připravenost z hlediska kapacit zdravotnického systému.  

• Spolupráce je také prospěšná ve vztahu k akademickým institucím, neboť ty jsou nositelem 
inovací a moderních trendů v oblasti adresného zvaní. S ohledem na zaměření projektu, 
které je založeno na zavádění inovací do adresného zvaní prostřednictvím behaviorálních 
metod, je tato spolupráce v projektu velmi důležitá.  

• Na základě analýzy dostupných informací získaných v rámci evaluace bylo zjištěno, že 
komunikace mezi všemi dotčenými zainteresovanými stranami probíhá, a i přes některé 
drobné komplikace způsobené inovativností projektu je na vyhovující úrovni.           

Formulace zjištění (výrok) 

➢ 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.    

4.5 Evaluační otázka 5 

Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu překonat?      

Syntéza  

• Z výsledků procesní evaluace vyplynulo, že v rámci projektu bylo nutné překonat různé 
překážky, přičemž některé z nich doposud nejsou zcela překonány. Níže jsou uvedeny 
některé tyto překážky, které současně jsou z hlediska projektu jeho riziky:   

o Realizace veřejné zakázky – v první aktivitě projektu byl proveden výběr 
dodavatele na veřejném zakázku „Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a 
bariér v účasti ve stávajících screeningových programech a provedení pre-testu 
navržených vzorů adresného zvaní“. V této fázi projektu došlo ke zpoždění 
v původním plánovaném harmonogramu. Výběr dodavatele byl úspěšně 
proveden a vzájemná spolupráce na plnění tohoto díla byla zcela vyhovující.      
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o Inovativnost projektu – behaviorální přístupy v oblasti adresného zvaní jsou 
moderním způsobem, z jehož aplikace v zahraničí vyplývá, že může podstatně 
zvýšit jeho celkovou účinnost. V České republice však s tímto přístupem nebyly 
relevantní zkušenosti a zejména zdravotní pojišťovny bylo nutné přesvědčit o 
vhodnosti nového přístupu. Tuto překážku se podařilo v rámci realizace projektu 
soustavnou komunikací překonat.   

o Vzory adresného zvaní  

▪ Původní vzory adresného zvaní – výsledek testování původních 
zvacích dopisů na cílových skupinách populace neprokázal jejich 
negativní vnímaní. Přestože jejich analýza odhalila celou řadu chyb 
z hlediska srozumitelnosti obsahu, jejich relativně dobrý výsledek 
znamenal pro realizační tým nutnost hledat kvalitnější argumentaci pro 
využití nového behaviorálního přístupu.     

▪ Vzory adresného zvaní – představují hlavní výstup realizace projektu. 
První návrh vzešel z nezávislého testování na vybraných cílových 
skupinách populace. Tyto návrhy však nebyly v první fázi akceptovány 
zainteresovanými stranami projektu, především Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou. Předmětem úprav tak byly zejména dílčí části dopisů 
(obsah, grafika). Tuto překážku se podařilo překonat.  

o Nastavení spolupráce s VZP – spolupráce s VZP je pro úspěšné dokončení 
projektu zcela zásadní. V rámci realizace projektu se ukázalo, že období na 
smluvní zaštítění spolupráce bylo v rámci projektu naplánováno nedostatečně.  
Vyjednání návrhu smlouvy mezi VZP a ÚZIS ČR vyžadovalo několik kol jednání, 
jejímž předmětem bylo dojednávání podmínek, za kterých proběhne rozesílka. 
Celou řadu překážek v nastavení vzájemné spolupráce se podařilo překonat. 
V době zpracování procesní evaluace je připravená finální verze smlouvy, která 
by měla být v blízké době podepsána.      

o Pandemie COVID-19 – v rámci projektu byla zcela nepředvídatelnou překážkou 

▪ Na jaře 2020 nemohla proběhnout rozesílka dopisů ze strany VZP. 
Pandemie také měla dopad na rychlost nastavení spolupráce s VZP. 
Pandemie byla jedním z důvodu toho, že v rámci projektu musely být na 
tři měsíce významně utlumeny jednotlivé činnosti. Překážka není v rámci 
projektu překonána, neboť není zcela jasné a nelze přepokládat, jaká 
bude v plánovaných podzimních termínech rozesílky VZP pandemická 
situace.    

▪ V rámci projektu je plánován edukační kurz pro 20 účastníků. Tento 
edukační kurz nemohl být zatím uskutečněn z důvodu pandemické 
situace. Tato překážka ještě není překonána, neboť realizační tým bude 
muset pro realizaci edukačního kurzu hledat nový termín a jeho formu, 
která bude vhodná vzhledem k dalšímu vývoji pandemické situace.          

Formulace zjištění (výrok) 

➢ 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.  
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5 Adresná doporučení 

V této části procesní evaluace je uveden seznam konkrétních adresných doporučení. 

Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Prodloužení projektu a 
jeho aktivit  

Operativní  • 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.    

• Jako součást celkového prodloužení projektu je doporučeno 
vhodně prodloužit také jeho dílčí aktivity, a to zejména aktivity 
KA3, KA4 a KA5.  

Realizace edukačního 
kurzu  

Operativní  • 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. 

Komunikace se 
zainteresovanými 
stranami   

Operativní • 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.   



 

17 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní 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) 

srpen 2020 

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 

6 Manažerské shrnutí  

V období od 11.5.2020 do 06.8.2020 byla provedena procesní 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.  

6.1 Evaluační zjištění  

Na základě výsledků procesní evaluace byly zjištěny tato evaluační 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 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.  
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6.2 Adresná doporučení 

V této části procesní evaluace je uveden seznam konkrétních adresných doporučení. 

Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Prodloužení projektu a 
jeho aktivit  

Operativní  • 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.    

• Jako součást celkového prodloužení projektu je doporučeno 
vhodně prodloužit také jeho dílčí aktivity, a to zejména aktivity 
KA3, KA4 a KA5.  

Realizace edukačního 
kurzu  

Operativní  • 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. 

Komunikace se 
zainteresovanými 
stranami   

Operativní • 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.   
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7 Přílohy  

7.1 Scénář pro polo strukturované rozhovory  

A. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  

Tazatel:   

Datum rozhovoru:   

Respondent  

Vztah respondenta k projektu  

Dále představte roli KPMG Česká republika v projektu evaluace projektu Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů 

ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu, a děložního hrdla (dále jen Adresné zvaní)“ realizovaný 

Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen ÚZIS ČR), 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  

1. Zhodnoťte z Vašeho pohledu stávající průběh realizace projektu Adresné zvaní. 

 Úplně vyhovující  Spíše vyhovující 
 Spíše 

nevyhovující 

 Úplně 

nevyhovující 

 N/A 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jsou cíle projektu, které byly stanoveny v době jeho schválení stále platné?  

 Určitě ano   Určitě ne  Spíše ne   Určitě ne  N/A 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jsou jednotlivé aktivity, které jsou v projektu realizovány, stále relevantní (účelné) a povedou k naplnění 

jeho cílů?  

Aktivita  Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne N/A 

Organizace a 

metodika  
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Realizace 

pilotního projektu  
          

Vyhodnocení  

a metodická 

doporučení   

          

Sebe-evaluace           

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Byly podle Vašeho názoru realizovány některé aktivity bez jasně definovaného výstupu a jeho využití? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zaznamenali jste v průběhu realizace projektu Adresné zvaní některá rizika (problémy), které by mohly 

ohrozit dosažení jeho cílů?  Pokud ano, byla tato rizika nějakým způsobem ošetřena. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jsou vytvořené „finální verze zvacích dopisů“ pro cílové skupiny populace podle Vás srozumitelné a 

mají dostatečnou informační hodnotu?   

 Rozhodně ano  Spíše ano  Rozhodně ne  Spíše ne   N/A 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zhodnoťte dosavadní spolupráci s dalšími subjekty (MZČR, ZP, univerzity, zdravotnická zařízení, 

screeningová centra, orgány státní správy apod.) 

 Rozhodně 
vyhovující 

 Spíše  
vyhovující 

 Spíše 
nevyhovující  

 Rozhodně 
nevyhovující   

 N/A 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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8. Maté nějaké podněty ke zlepšení způsobu realizace projektu Adresné zvaní nebo je něco na co jsme se 

Vás zapomněli zeptat? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme Vám za vaše odpovědi! 


