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1. Manažerské shrnutí  
V období od 12. 9. 2022 do 30. 11. 2022 byla provedena dopadová evaluace projektu 
Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169, který je jedním z pilotních projektů realizovaných 
Národním screeningovým centrem. Projekt je financován ze zdrojů Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Dopadová 
evaluace byla realizována společností KPMG Česká republika s.r.o. na základě veřejné 
zakázky s názvem „Evaluace projektů národního screeningového centra“. 
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? 

Jelikož v rámci pilotního projektu 
ještě nebyla ukončena všechna 
potřebná vyšetření, tak v době 
zpracování dopadové evaluace 
nejsou k dispozici výstupní 
analytické dokumenty v kompletní 
podobě. Bylo to způsobeno 
časovým rozdílem mezi termínem 
pro odevzdání dopadové evaluace 
(listopad) a ukončením projektu 
(prosinec). Všechny dokumenty se 
v současné době nacházejí v draftu, 
kdy žádný z nich nebyl zveřejněn. 
U dokumentů byla ověřena jejich 
zamýšlená struktura a v rámci 
rozhovorů byly ověřeny 
předpoklady pro jejich vypracování. 
V době zpracování evaluace nebylo 
možné plně ověřit věcnou a 
obsahovou relevantnost 
analytických výstupů. Z výzkumu 
plyne, že jsou vytvořeny 
předpoklady pro dokončení 
analytických výstupů v 
požadovaném čase a kvalitě a že 

Polostrukturované 
rozhovory 
 
Desk Research 
 

Výsledky 
výzkumu 
 
Dokumentace 
projektu 
MS2014+ 
 
Analytické a 
strategické 
výstupy 
projektu 
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analytický tým disponuje 
potřebnými podklady pro jejich 
dokončení. Jako případný problém 
může být vyhodnocena nízká 
hodnota indikátoru, které může i 
podle respondentů nést vyšší míru 
statistické nejistoty.  

2. Přispěl projekt ke 
zlepšení časného 
záchytu chronické 
obstrukční plicní 
nemoci? 

Projekt na základě provedeného 
výzkumu přispěl k časnému 
záchytu onemocnění CHOPN, 
nicméně tento fakt nelze v rámci 
evaluace vzhledem k nedostupnosti 
analytických výstupů a dat potvrdit. 
Zároveň časný záchyt nemoci může 
mít značné benefity i pro následnou 
léčbu.  

3. Je navržený 
postup screeningu 
implementovatelný 
pro celoplošné 
zavedení z 
pohledu 
pneumologických 
a praktických 
lékařů? 

Z pohledu pneumologických i 
praktických lékařů, kteří byli do 
projektu zapojeni, je tento program 
implementovatelný i na 
celorepublikovou úroveň, nicméně 
tento fakt nelze v rámci evaluace 
vzhledem k nedostupnosti 
analytických výstupů a dat potvrdit. 
Jako dobré řešení, které zajistí 
nepřehlcení jednotlivých pracovišť, 
se nabízí možnost určitého 
propojení s již běžícím 
screeningem karcinomu plic.  

Výsledky dopadové evaluace vedly k následujícímu adresnému doporučení: 

Název doporučení  Typ 
opatření  

Popis doporučení  

Naplnění hodnoty 
indikátoru 

Operativní • Hodnota stanoveného indikátoru je výrazně nižší, než se 
v rámci původního plánování projektu počítalo. Je tedy 
doporučeno se v rámci výstupních materiálů vůči tomuto 
vymezit a vysvětlit důvody, které k tomu vedly. Dále je 
doporučeno vyhodnotit „lessons learnt“ do budoucích 
projektů. 

Vypracování 
analytických 
výstupů  

Operativní • Vzhledem k omezenému času na dopracování 
analytických výstupů je doporučeno zajistit dostatečnou 
kapacitu analytického týmu a odborníků potřebných pro 
sepsání a revizi analytických výstupů. Je doporučeno 
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sledovat a případně posílit kapacity analytického týmu 
tak, aby byly dokončeny všechny výstupy řádně a včas.  

Propojení 
celoplošné 
implementace 
CHOPN se 
screeningem 
záchytu karcinomu 
plic 

Strategické • Je doporučeno se v rámci analytických výstupů zaměřit 
na vzájemné synergie mezi těmito dvěma screeningy a 
případně navrhnout společnou implementaci tak, aby to 
bylo efektivní (i nákladově), a to jak z pohledu praktických 
lékařů, tak pneumologů.  

Informační kampaň Operativní • Je doporučeno rozvíjet informovanost praktických lékařů i 
cílové skupiny o onemocnění CHOPN tak, aby praktici o 
onemocnění věděli a včas posílali potencionálně 
nemocné na potřebná vyšetření. Dále by lepší 
informovanost pacientů mohla pomoci k většímu 
pochopení závažnosti tohoto onemocnění u samotných 
pacientů a jejich větší angažovanosti. 

• Dále je doporučeno rozvíjet programy, které se budou 
zaměřovat na problematiku prevence onemocnění plic.   

Zvýšení motivace 
preselektovaných 
lidí 

Operativní • Je doporučeno lépe motivovat lidi, kterým bylo praktickým 
lékařem doporučeno vyšetření u pneumologa, aby na toto 
vyšetření opravdu dorazili a byl tak snížen poměrně 
vysoký „pneumologicky nedovyšetřený“ rate. Tento bod je 
jedním z nejslabších míst pilotního programu. 
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2. Úvod  
Předmětem je vypracování dopadové evaluace projektu „Časný záchyt chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008196“ (dále 
jen CHOPN), který je jedním z pilotních projektů realizovaných 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. 

2.1 Představení projektu 
Předmětem projektu je pilotní projekt časného záchytu chronické obstrukční plicní 
nemoci. Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou 
obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definování rizikové skupiny osob v 
populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání 
progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, 
akutním exacerbacím a smrti. 
Chronická obstrukční plicní nemoc je závažné respirační onemocnění s nejrychleji 
rostoucím mortalitním potenciálem ze všech chronických neinfekčních onemocnění. 
Během časné fáze nemoci lze destrukční plicní proces výrazně zpomalit nebo dokonce 
zastavit. 
Projevy CHOPN jsou nespecifické, a proto většina nemocných uniká časné diagnóze. 
Cílem programu je vyhledat v časném stádiu nediagnostikované pacienty v rizikové 
dospělé populaci: věk 40-69 let, cigaretová zátěž rovno nebo více 10 krabičko-roků, 
dušnost při rychlejší chůzi po rovině či klidné chůzi do schodů do prvního či druhého 
patra bez jiné zjevné příčiny (musí být splněna všechna uvedená kritéria). 

Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je ověření vhodnosti zavedení nové metody časného záchytu 
chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, který přispěje k naplňování 
klíčových priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR. 
Dílčí cíle jsou v rámci projektu specifikovány následovně: 

• Specifikovat rizikovou populaci ohroženou vznikem chronické obstrukční plicní 
nemoci a vypracovat metodikou časné detekce v reálných podmínkách 
stávajícího systému ambulantních pneumologů v těsné spolupráci s jejich 
nejbližšími praktickými lékaři. 

• Realizovat pilotní ověření screeningového programu dle vytvořených postupů a 
metodik. 

• Vyhodnotit efektivitu navrženého postupu realizace časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci u definované skupiny nemocných a současně na 
základě získaných dat zpracovat doporučený postup pro časný záchyt CHOPN 
v definované rizikové populaci. 
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Aktivity projektu:  
Projekt zahrnuje čtyři hlavní aktivity: 

• KA1 – Organizace a metodika  
Cílem této aktivity byla metodicko-technická příprava pilotního ověření časné 
detekce CHOPN v rizikové populaci. Nejprve byla na základě mezinárodních 
zkušeností a poznatků a diskusích s odbornou společností detailně upřesněna 
riziková skupina nemocných. Dále došlo k sestavení detailního plánu realizace 
pilotního testu screeningového programu, nasmlouvání zdravotnických zařízení, 
ve kterých pilot probíhal, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotu a jeho 
zaškolení. Součástí aktivit byla i tvorba informačních materiálů pro úžeji 
definovanou cílovou skupinu, která se pilotu účastnila.  

• KA2 – Pilotní projekt  
Cílem této aktivity bylo v praxi detailně ověřit možnost fungování a organizace 
časné detekce CHOPN v rizikové populaci osob, tj. koordinovaného provádění 
analýzy symptomatické zátěže a funkčního vyšetření u osob s velkým rizikem 
vzniku CHOPN. Projekt je rozdělen na tři ramena. 

1. Rameno A  
Pilotní projekt měl dle původní žádosti probíhat ve zhruba 14 
pneumologických ambulancích s jasně definovaným primárním spádem, 
nakonec se v rámci všech ramen zapojilo 30 pneumologických 
ambulancí. Nábor pacientů probíhal ve spolupráci pneumologů s 
praktickými lékaři, jejichž plánované zapojení do projektu bylo navrženo 
tak, že s každým ambulantním pneumologem spolupracovali přibližně 2-
4 praktičtí lékaři nebo odborný pracovník – specialista, kteří osobyi 
splňující stanovená riziková kritéria informovali o projektu a odesílali je ke 
screeningovým vyšetřením do pneumologických center. Bylo rovněž 
možné vyšetřit pacienta, který přišel do pneumologické ambulance mimo 
program, pokud splnil vstupní kritéria. Základní poučení rizikových osob 
proběhlo v ordinacích praktických lékařů, podrobnější vysvětlení, podpis 
informovaného souhlasu a jasná edukace všech nově identifikovaných 
pacientů bylo na zodpovědnosti participujících pneumologů. 
Vyšetření rizikových osob v pneumologických centrech zahrnovalo: 
A) Zjištění symptomů pomocí dvou validovaných nástrojů – škály mMRC 

(modifikované škály Medical Research Council pro popis dušnosti) a 
dotazníku CAT (COPD Assessment Test) a 

B) Provedení funkčního vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících 
testů spirometrie, bodypletysmografie a vyšetření transferfaktoru (vše 
po podání bronchodilatancia)  

U osob, u kterých bylo prokázáno rané stádium CHOPN, byla na 
pracovištích participujících pneumologů zahájena léčebná intervence 
s cílem co možná nejvíce eliminovat rizikové faktory (zejména kouření) 
zodpovědné za další progresi CHOPN a také zahájit adekvátní terapii 
zahrnující bronchodilatační inhalační léky, pravidelnou vakcinaci proti 
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chřipce a jednorázovou vakcinaci proti pneumokoku, aktivní trénink 
inhalační techniky, neformální podporu změny životního stylu se 
zvýšením pohybové aktivity a pátrání po závažných interních 
komorbiditách asociovaných s CHOPN.  

2. Rameno B 

Nad rámec existující sítě spolupracujících plicních lékařů byly osloveny 
další ambulance plicních lékařů, se kterými byly uzavřeny dohody o 
provedení práce a které mohly zařadit pacienty splňující inkluzní kritéria 
zjednodušenou formou (celkem se zapojilo 16 ordinací). Jednalo se o 
doplňující kohortu, která měla užší rozsah sbíraných dat, nicméně zajistila 
mnohem širší dostupnost plicního screeningového vyšetření k časnému 
odhalení CHOPN, a tak umožnila spustit i širší informační kampaň, která 
navazovala na období menší pandemické zátěže. Cílové osoby se mohly 
do projektu zapojit po celou dobu realizace projektu. Cíleně byly spuštěny 
2 kampaně (jaro/podzim) – den otevřených dveří plicních lékařů, které již 
mají určitou tradici, v rámci kterých došlo k oslovení pacientů splňující 
kritéria se vstupem do projektu. V rameni B byla nastavena stejná inkluzní 
kritéria, jako v rameni A.   

Vyšetření v pneumologických ambulancích zahrnovalo: 
A) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí 

svou validovaných nástrojů: 

• Škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research 
Council pro popis plicní dušnosti 

• Dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD 
Assessment Test)  

B) Provedení post-BDT spirometrie, která je dostačující pro stanovení 
diagnózy CHOPN. 

Výsledky vyšetření u pneumologa byly zaznamenány do papírového 
formuláře, který byl digitalizován na ÚZIS ČR, čímž došlo ke snížení 
náročnosti administrativy u spolupracujících pracovišť. Došlo sice 
k mírnému snížení výtěžnosti dat, ale naopak bylo dosaženo vyšší míry 
spolupráce a zachování potvrzení základních výstupů. Rameno B mělo 
přinést vyšší míru zapojení, odhadovalo se cca 1000 osob, tedy od 
března 2022 nábor cca 125-175 osob měsíčně (nakonec se však začalo 
v červnu 2022).  

3. Rameno C 

Do projektu byli zařazeni praktičtí lékaři, kteří mají zkušenost 
s prováděním spirometrie a s diagnostikou CHOPN. Tito lékaři 
absolvovali kurz, který je podrobně provedl diagnostikou onemocnění 
CHOPN.  Jedná se o alternativní metodu, která by do budoucna umožnila 
praktickým lékařům rozšířit možnost diagnostiky plicních onemocnění již 
v primární péči, a mohla by tedy vést k rychlejšímu záchytu onemocnění 
CHOPN.   
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Do projektu bylo zapojeno 11 ordinací praktických lékařů. Do projektu byli 
zařazeni pouze pacienti splňující inkluzní kritéria, stejně jako v rameni B.  
Vyšetření v ambulancích praktických lékařů zahrnovalo: 
A) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí 

dvou validovaných nástrojů: 
- Škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council pro 

popis plicní dušnosti 
- Dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test)  
B) Provedení post-BDT spirometrie, která je dostačující pro stanovení 

diagnózy CHOPN. 
Výsledky vyšetření u praktického lékaře byly zaznamenány do 
papírového formuláře, který byl digitalizován na ÚZIS ČR, čímž došlo ke 
snížení administrativy u spolupracujících pracovišť. Došlo sice k mírnému 
snížení výtěžnosti dat, ale naopak bylo dosaženo vyšší míry spolupráce 
a zachování potvrzení základních výstupů. Rameno C přineslo vyšší míru 
zapojení a otestování nové možnosti zavedení tohoto programu do praxe 
praktického lékaře. Odhaduje se zařazení cca 500-1000 osob, tedy od 
června nábor cca 80-150 osob měsíčně.  

• KA3 – Vyhodnocení a doporučení  
Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data, navrhnout 
případné metodické korekce, připravit revizi doporučených postupů pro časnou 
detekci CHOPN v rizikové populaci v ČR a navrhnout doporučení ohledně 
realizace na širší národní úrovni. 

• KA4 – Sebeevaluace projektu 
V rámci sebeevaluace nezávislý tým posoudí procesy a vzniklé výstupy 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 

Počet nových podpořených 
programů podpory zdraví 1 - 

Využívání podpořených 
služeb 7 000  

Nejdříve: 5 500 

Následně ještě sníženo: 4 850 

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

6 - 
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V rámci projektu došlo ke dvěma oficiálním změnám indikátoru – nejdříve byl snížen ze 
7 000 na 5 500 a poté došlo k dalšímu snížení na 4 850. Ačkoliv projekt ještě nebyl zcela 
uzavřen, tak se předpokládá, že naplnění hodnoty indikátoru nebude dosaženo. V rámci 
aktivity K2 byla v průběhu projektu přidána ještě další dvě ramena projektu, ve kterých 
se očekává nábor přibližně 1 500 pacientů. Jedním z primárních a podstatných problémů 
byla pandemie COVID-19, která má dopady na pneumologická pracoviště dodnes. 
Dle výše uvedené tabulky bylo jedním z měřitelných cílů projektu vytvoření  
6 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. Metodika ověření screeningového programu záchytu chronické obstrukční plicní 

nemoci v podmínkách českého zdravotnictví  
2. Metodika sběru dat 
3. Analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat pilotního projektu 
4. Doporučený diagnostický a klinický postup programu záchytu chronické obstrukční 

plicní nemoci  
5. Metodika a plán realizace programu, včetně podrobné analýzy navrženého desingu 

screeningového programu a rozboru rizik pro jeho realizaci na národní úrovni 
6. Komplexní evaluační zpráva (procesní a dopadová evaluace) 
 

Harmonogram projektu  
Projekt byl zahájen 1. dubnu 2018 na období trvající 36 měsíců od zahájení jeho 
realizace. Na základě jeho průběhu došlo ke změnám a projekt byl prodloužen o 21 
měsíců do 31. prosince 2022. Změny termínů jednotlivých aktivit projektu jsou uvedeny 
níže.  

Aktivita  
Původně plánovaný termín Revidovaný (nový) 

termín  V měsících  Dle původního 
plánu 

KA1 – Organizace a metodika  1. - 6. měsíc 1. 4. 2018 – 
30. 9. 2018 

Prodloužení o 5 
měsíců  

Do 28. 2. 2019 

KA2 – Pilotní projekt  7. – 30. měsíc 1. 10. 2018 –  
31. 3. 2021 

12. – 56. měsíc 
28. 2. 2019 – 31. 11. 

2022 
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KA3 – Vyhodnocení a 
doporučení  31. – 36. měsíc 1. 4. 2021 – 

30. 9. 2021  
45. – 57 měsíc  

1. 6. 2022 – 31. 12. 
2022 

KA4 – Sebe-evaluace projektu 19. – 36. měsíc 1. 10. 2019 – 
30. 9. 2021 

19. – 57 měsíc  
1. 10. 2019 - 31. 12. 

2022) 

2.2 Návaznost na procesní evaluaci 

Cílem procesní evaluace, provedené na základě smlouvy o dílo v období duben – 
červenec 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 nastaveny 
způsobem, které vhodně nezohledňovaly 
veškerá rizika spojená s realizací projektu. 
Výsledkem této skutečnosti byl negativní 
dopad na harmonogram projektu a plnění jeho 
indikátorů. Operativním řízením však je 
možné cílů dosáhnout, neboť vhodná opatření 
byla již provedena nebo jsou prováděna.  

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)? 

• Základní výstupy, které byly v rámci projektu 
vytvořeny a jsou využívány praktiky a 
pneumology ve vztahu k pacientům, jsou 
dostatečně srozumitelné. Z hlediska 
pokračování projektu je vhodné zvážit další 
forma komunikace, které budou zaměřeny na 
ohroženou cílovou skupinu pacientů.    

3. Je výběr center dostatečně 
reprezentativní ve smyslu testování 
nastaveného screeningového procesu 
v různých typech zdravotnických 
zařízení? 

• Prostý výběr ambulanci praktických lékařů a 
pneumologů byt proveden jako 
reprezentativní, k čemuž významně 
nepomohlo navýšení jejich počtu. Rovněž 
dostupnost ambulancí z hlediska regionálního 
pokrytí České republiky je vyvážená. Různá 
aktivita praktiků a pneumologů se vzájemně 
významně liší a vede k tomu, že reálná 
dostupnost pro pacienty není na stejné nebo 
podobné úrovni.  

4. Je spolupráce mezi praktickým lékařem a 
pneumologem v rámci pilotního projektu 
efektivně a účelně nastavená? 

• Spolupráce mezi pneumologem a praktickým 
lékařem vykazuje v rámci projektu podstatné 
nedostatky. Úroveň spolupráce se významně 
liší regionálně, v některých krajích 
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(Karlovarský, Zlínským Jihomoravský, 
Liberecký, Olomoucký a Vysočina) zcela 
nefunkční, nebo se aktivně nezapojilo 
dostatek ambulancí (Plzeňský, 
Moravskoslezský a Jihočeský). Pokud se 
podaří vzájemnou spolupráci nastavit, je 
úroveň spolupráce hodnocena jako vyhovující.  

5. Je metodika realizace vlastního 
screeningového vyšetření pro cílovou 
skupinu srozumitelná a obsahově 
optimální?  

• Vytvořenou metodiku realizace vlastního 
screeningového vyšetření pro cílovou skupinu 
je možné považovat za srozumitelnou a 
obsahově optimální.  

Na základě procesní evaluace také byla udělena následující adresná doporučení: 
Adresné doporučení 1: Zlepšení výkonnosti zapojených praktických lékařů 

• V rámci projektu se podstatně liší výkonnost zapojených praktických lékařů, která 
negativně ovlivňuje dosažení cílů projektů. Doporučeno bylo s využitím výsledků 
procesní evaluace a na základě vlastní intenzivní komunikace s praktiky (osobní 
telefonické rozhovory, osobní návštěvy) detailně analyzovat důvody, které vedly 
k nízkému zapojení praktických lékařů do projektu. Dále bylo doporučeno se 
soustředit pouze na ty praktické lékaře, kteří budou nejenom deklarovat 
spolupráci na projektu, ale reálně ji také budou vykonávat.“ 

• Přístup k implementaci doporučení: Realizátoři projektu v této oblasti zvýšili a 
zintenzivnili komunikaci směrem k praktickým lékařům. Zároveň s některými 
lékaři rozvázali spolupráci, což zároveň pomohlo efektivnější spolupráci 
s ostatními lékaři. Obecně je patrný rozdíl v přístupu jednotlivých praktických 
lékařů, což z počátku projektu mohlo působit komplikace.  

Adresné doporučení 2: Zlepšení výkonnosti zapojených pneumologů 
• V rámci projektu se podstatně liší výkonnost zapojených pneumologů, která 

negativně ovlivňuje dosažení cílů projektů. Doporučeno bylo s využitím výsledků 
procesní evaluace a na základě vlastní intenzivní komunikace s pneumology 
(osobní telefonické rozhovory, osobní návštěvy) detailně analyzovat důvody, 
které vedou k nízkému zapojení pneumologů do projektu. Dále bylo doporučeno 
se soustředit pouze na ty pneumology, kteří budou nejenom deklarovat 
spolupráci na projektu, ale reálně ji také budou vykonávat.   

• Přístup k implementaci doporučení: Realizátoři projektu ještě více zintenzivnili 
komunikaci směrem k pneumologům. Cílem bylo pneumology co nejvíce 
motivovat a zapojit do vyšetření na CHOPN. 

Adresné doporučení 3: Zlepšit spolupráci mezi pneumology a praktickými lékaři 
• Stávající spolupráce mezi praktickými lékaři a pneumology nebyla v rámci 

projektu optimální. Doporučeno bylo v jednotlivých krajích ČR realizovat 
vzájemná setkání praktiků a pneumologů a na tomto setkání vytvořit podmínky 
pro znovu navázání spolupráce a její zintenzivnění. Tato aktivita měla být 
realizována až teprve po analýze důvodů nízké motivace pneumologů a praktiků. 
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• Přístup k implementaci doporučení: Za účelem zlepšení spolupráce mezi 
pneumology a praktickými lékaři byla realizována jejich vzájemná setkání. Na 
těchto setkáních nejenže došlo k většímu propojení jednotlivých lékařů, ale 
zároveň pneumologové provedli ukázkové vyšetření na CHOPN na prakticích. 
Díky tomuto byli následně praktičtí lékaři schopní více popsat a přiblížit samotné 
vyšetření pacientům, které k pneumologům posílali.  

Adresné doporučení 4: Zajistit obdobnou regionální dostupnost projektu pro cílové 
skupiny pacientů    

• V rámci evaluace bylo zjištěno, že v některých krajích je projekt téměř nefunkční. 
Doporučeno bylo se na tyto kraje soustředit a docílit stavu, kdy v každém kraji 
bude projekt dostupný pro cílovou skupinu pacientů.   

• Přístup k implementaci doporučení: Nejdříve bylo zasmluvněno kolem 100 
praktických lékařů a 40 plicních lékařů. Následně v některých případech nastal 
problém, že pneumolog nebyl dostupný v dojezdové vzdálenosti od praktického 
lékaře. Nedostatek plicních lékařů v některých regionech je obecným 
problémem. V tomto případě byla snaha realizačního týmu se soustředit 
primárně na pneumologická pracoviště a praktické lékaře, kteří jsou v jejich 
dojezdové vzdálenosti.  

Adresné doporučení 5: Zkvalitnění informovanosti cílové skupiny (pacientů) 
• Z evaluace vyplynulo, že jedním z problémů byl nízký zájem ze strany pacientů, 

přestože jsou jeho průběžné výsledky velmi dobré a z hlediska praxe přínosné. 
Potenciální pacienti diagnózu CHOPN zlehčují, což má negativní dopad nejen na 
projekt, ale především na jejich zdravotní stav. Přestože již některé komunikační 
aktivity ve vztahu k cílové skupině proběhly, bylo doporučeno v rámci projektu 
zvážit využití dalších forem komunikace ve vztahu k ohrožené cílové skupině 
pacientů. Vhodným řešením může být vedení cílené kampaně zaměřené na 
rizika spojená s diagnózou CHOPN. 

• Přístup k implementaci doporučení: Tento problém se zcela vyřešit 
nepovedlo. Část cílové skupiny se nakonec na vyšetření k pneumologovi 
nedostavila, a to i přes doporučení praktika. 

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  

Martin Kavka  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 Maixnerová Zpracování tematických analýz, vedení rozhovorů 

Lucie Vernerová Zpracování tematických analýz, vedení rozhovorů 



 

13 
 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Dopadová evaluace „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci “ 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 
Listopad 2022 

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008196 

3. Metodický postup (metodologie řešení) 
Pro zpracování dopadové 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 • Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli 
pilotního projektu? 

Evaluační otázka 2 • Přispěl projekt ke zlepšení časného záchytu chronické obstrukční plicní 
nemoci? 

Evaluační otázka 3 • Je navržený postup screeningu implementovatelný pro celoplošné 
zavedení z pohledu pneumologických a praktických lékařů? 

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. 

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. Základním datových zdrojem byly údaje  
o projektu a průběhu jeho realizace a informace získané z kvalitativního výzkumu 
zahrnující polostrukturované rozhovory.  

Datový zdroj  Způsob využití datového zdroje  

Sekundární data – 
desk research 

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

Primární data -  
polostrukturované 
rozhovory 

• Rozhovory byly využity zejména vůči důležitým zainteresovaným stranám 
projektu, které jsou součástí realizačního týmu projektu, Národního 
screeningového centra a zástupci pilotních center. 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, zda je tento vzorek reprezentativní tak, 
aby nedošlo k vychýlení výsledků výzkumu ve prospěch k některé 
zainteresované straně. 
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• Konkrétně bylo provedeno 6 rozhovorů: 3 - zástupci realizačního týmu 
projektu, 3 – zástupci lékařů. Tyto osoby byly vybrány na základě dohody 
mezi realizačním týmem projektu a evaluátorem. 

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  Předpokládan
é výstupy 

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

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk 
Research  

 

• Výsledky 
výzkumů  

• Dokumentace 
projektu 
MS2014+  

 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 
 2. Přispěl projekt ke zlepšení časného 

záchytu chronické obstrukční plicní 
nemoci? 

3. Je navržený postup screeningu 
implementovatelný pro celoplošné 
zavedení z pohledu pneumologických a 
praktických lékařů? 

3.3 Harmonogram realizace dopadové evaluace 
Harmonogram dopadové evaluace se odvíjel od termínů stanovených ve smlouvě  
o dílo, tedy provedení dopadové evaluace mělo být vyhotoveno do 28. 2. 2021. Jelikož 
došlo k prodloužení harmonogramu evaluovaného projektu „Časný záchyt chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ o 21 měsíců, je posunuta i evaluace daného 
projektu. Z tohoto důvodu je nový termín pro dokončení evaluace stanovený na 30. 11. 
2022. Podrobný harmonogram jednotlivých aktivit v rámci dopadové evaluace je uveden 
v následujícím schématu. 
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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. 

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

Analytickým cílem projektu bylo vytvoření a zveřejnění 6 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 polostrukturovaných rozhovorů). 
Ještě před odevzdáním dopadové evaluační zprávy byla od realizačního týmu podána 
informace, že bude žádat o změny názvů jednotlivých dokumentů na základě jeho 
zkušeností z ostatních projektů. Změny názvů jsou zpracované v druhém sloupci 
tabulky. 

ID Metodika /výstup  Nový název 
dokumentu 

Vytvořen1 Zveřejněn Počet 
stran 

Obsahová 
adekvátnost 

1 Metodika ověření 
screeningového 
programu záchytu 
chronické obstrukční 
plicní nemoci 
v podmínkách českého 
zdravotnictví  

Metodika 
realizace 
pilotního 

projektu „Časný 
záchyt 

chronické 
obstrukční plicní 

nemoci 
v rizikové 
populaci“ 

Draft Ne N/A V době 
zpracování 
evaluace 
nebylo 
možné 

posoudit 

2 Metodika sběru dat Metodika sběru 
dat pilotního 

projektu „Časný 

Ano Ne 41 Ano 

 
1 Final = finální výstup; Draft = výstup ve stadiu rozpracování 
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záchyt 
chronické 

obstrukční plicní 
nemoci 

v rizikové 
populaci“ 

3 Analytická a metodická 
zpráva z 
vyhodnocených dat 
pilotního projektu 

Analytická 
zpráva pilotního 
projektu „Časný 

záchyt 
chronické 

obstrukční plicní 
nemoci 

v rizikové 
populaci“  

Draft Ne N/A V době 
zpracování 
evaluace 
nebylo 
možné 

posoudit 

4 Doporučený 
diagnostický a klinický 
postup programu 
záchytu chronické 
obstrukční plicní 
nemoci  

Implementační 
manuál pro 

program 
časného 
záchytu 

chronické 
obstrukční plicní 

nemoci 
v rizikové 
populaci: 

doporučený 
postup péče  

Draft Ne N/A V době 
zpracování 
evaluace 
nebylo 
možné 

posoudit 

5 Metodika a plán 
realizace programu, 
včetně podrobné 
analýzy navrženého 
designu 
screeningového 
programu a rozboru 
rizik pro jeho realizaci 
na národní úrovni 

Implementační 
manuál pro 

program 
časného 
záchytu 

chronické 
obstrukční plicní 

nemoci 
v rizikové 

populaci: plán 
realizace a 
metodika 

Draft Ne N/A V době 
zpracování 
evaluace 
nebylo 
možné 

posoudit 

6 Komplexní evaluační 
zpráva (procesní a 
dopadová evaluace) 

Procesní a 
dopadová 
evaluační 

zpráva pilotního 
projektu „Časný 

záchyt 
obstrukční plicní 

nemoci 

N/A Procesní – 
ANO 
Dopadová- 
N/A 

N/A N/A 
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v rizikové 
populaci“ 

 
1.  Metodika realizace pilotního projektu "Časný záchyt chronické obstrukční 

plicní nemoci v rizikové populaci" 
• Datum zpracování: Dokument je ve fázi rozpracování (předpokládané 

dokončení prosinec 2022) 

• Zveřejnění: Dokument je ve fázi rozpracování 

• Účel: Účelem dokumentu je informovat o metodice projektu, plánu jeho 
realizace, harmonogramu a připraveném zázemí pro jeho spuštění. 

• Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé zdravotní péče zapojení do 
pilotního projektu, Národní rada pro implementaci a řízení programů časného 
záchytu onemocnění 

• Obsah: Metodika bude obsahovat popis osob pro oslovení k účasti v projektu, 
informované souhlasy a podrobný plán realizace pilotního projektu. 

 
2. Metodika sběru dat pilotního projektu "Časný záchyt chronické obstrukční 

plicní nemoci v rizikové populaci" 

• Datum zpracování: 2. 11. 2022 
• Zveřejnění: Dokument nebyl zveřejněn    
• Účel: Metodický popis sběru dat v rámci projektu. 
• Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb 
• Obsah: Dokument se zabývá procesem sběru pseudonymních dat 

v projektových ramenech, aplikací REDCap jako nástroje pro sběr dat v rameni 
A, procesem sběru osobních dat v projektových ramenech, kalkulací výplat a 
fakturací v projektových ramenech a technickou podporou. 

3. Analytická zpráva pilotního projektu "Časný záchyt chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci" 

• Datum zpracování: Dokument je ve fázi rozpracování (předpokládané 
dokončení prosinec 2022) 

• Zveřejnění: Dokument je ve fázi rozpracování 
• Účel: Účelem dokumentu je popsání analytického vyhodnocení dat pilotního 

projektu. 
• Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb 
• Obsah: Tento dokument bude obsahovat celkem 7 základních kapitol. Úvod, 

kde bude definován přesný účel dokumentu a bude popsána práce s daty a 
metodika statistického hodnocení. Dále dokument bude obsahovat kapitoly: 
Diagram zpracování dat a definici finální báze dat k analýze (podepsané IS a 
SZOÚ, splnění vstupních kritérii, validita dat, rejstříky); Deskriptivní analýza dat 
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(podrobná analýza klinických výsledků odpovídající cílům projektu, typologie 
participujících osob, rozbor navrženého designu a logistiky projektu, posouzení 
případných rizik navržené technologie); Výpočet nákladové efektivity; 
Dopadová analýzy (hodnocení zdravotních dopadl zavedené technologie a 
případné srovnání s kontrolní skupinou); Shrnutí, hlavní zjištění; Použitá 
literatura a publikační aktivita. 

4. Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci: doporučený postup péče 

• Datum zpracování: Dokument je ve fázi rozpracování (předpokládané 
dokončení prosinec 2022) 

• Zveřejnění: Dokument je ve fázi rozpracování 
• Účel: Účelem dokumentu je připravení implementačního manuálu. 
• Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb 
• Obsah: Tento dokument bude celkem obsahovat 8 kapitol: Záměr a cíl 

screeningu (organizovanost, kontinuita postupu, snížení mortality, primárně 
prevence a zdravotní výchova); Vstup a účast pacientů v programu screeningu 
(charakteristika cílové skupiny screeningu); Vstup pracovišť do programu 
screeningu (podmínky pro vstup zdravotnického zařízení do programu, 
technické parametry a personální a kvalifikační předpoklady pracovníků); 
Popis provádění vyšetření (definice, postup vyšetření, kontrola nálezů); 
Vyšetřování metody a jejich kombinace; Návaznost péče při zjištění 
onemocnění screeningem (odesílání ke specialistům, zajištění rychlého 
terapeutického řešení, interdisciplinární spolupráce); Kontinuita screeningu 
(vedení záznamů a sledování vývoje v čase, případně předávání záznamů při 
změně lékaře/pracoviště); Sledování a vyhodnocování činností 
screeningového programu (datový audit, vedení evidence provedených 
vyšetření – rozsah, generování jednoduchých sestav o počtech a výsledcích 
vyšetření, vykazování pojišťovnami). 

5. Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci: plán realizace a metodika  

• Datum zpracování: Dokument je ve fázi rozpracování (předpokládané 
dokončení prosinec 2022) 

• Zveřejnění: Dokument je ve fázi rozpracování 
• Účel: Implementovat plán realizace a metodiku programu 
• Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb 
• Obsah: Tento dokument bude obsahovat celkem 5 základních částí: Úvod 

(Účel metodického dokumentu); Cílová populace screeningu;  Plán realizace 
screeningu CHOPN; Metodika screeningového procesu CHOPN;  Interpretace 
výsledků a doporučení a následně budou zahrnuty i literární zdroje a přílohy. 
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6. Procesní a dopadová evaluační zpráva pilotního projektu "Časný záchyt 
chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" 
• Datum zpracování: Dokument je ve fázi rozpracování (předpokládané 

dokončení prosinec 2022) 
• Zveřejnění: Procesní evaluace 10. 6. 2020, Dopadová evaluace 31.10. 2022 
• Účel: Evaluace celého screeningového programu „Časný záchyt chronické 

obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“.  
• 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 
Přispěl projekt ke zlepšení časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci? 

Na základě provedeného pneumologického vyšetření je dle doposud zjištěných 
předběžných výsledků u zapojených lidí pouze 36,1 % s normální funkcí plic. U 35,8 % 
lidí bylo diagnostikováno onemocnění CHOPN a u 28,1 % bylo identifikováno 
nespecifické postižení, které bude muset být následně dovyšetřeno. 
Nejproblematičtějším bodem na cestě pacienta je krok mezi praktickým lékařem a 
pneumologem. Je zde 46,3 % lidí, kteří ačkoliv byli vyslání na spirometrické vyšetření, 
tak na něj nakonec nedorazí. Tento stav platil k 17.3.2020.   
V říjnu 2022 byly zveřejněny další předběžné výsledky, které ukazují, že se poměr 
vyšetřených příliš nezměnil. Přibližně 36 % vyšetřených mělo normální plicní funkce,  
u 36 % bylo diagnostikováno onemocnění CHOPN a u 28 % mělo nespecifické postižení 
plic. Zda se měnila i čísla v případě neabsolvování spirometrického vyšetření po 
doporučení praktického lékaře, není z dokumentů patrné. 
Na základě těchto statistik je patrné, že záchyt onemocnění i u menšího vzorku není 
zanedbatelný, má konkrétní dopad na jednotlivé zapojené lidi a přispěl k záchytu 
chronické obstrukční plicní nemoci. 

4.1.3 Evaluační otázka 3 
Je navržený postup screeningu implementovatelný pro celoplošné zavedení z pohledu 
pneumologických a praktických lékařů? 

Do projektu bylo zapojeno 71 praktických lékařů a 30 pneumologických ambulancí. Na 
jednoho pneumologa jsou přibližně 2-4 praktičtí lékaři. 
V průběhu projektu se nedařilo nabrat dostatečné množství lidí k vyšetření, proto bylo 
nutné dvakrát oficiálně snižovat indikátor. I z těchto důvodů bylo následně v roce 2022 
zavedeno zjednodušující Rameno B, které mělo zjednodušit protokol vyšetření a ulehčit 
administrativní zátěž zapojených lékařů. Poslední Rameno C umožňuje spirometrické 
vyšetření u praktických lékařů. Do tohoto ramene se mělo zapojit mezi 10–20 ambulancí 
praktických lékařů. Poslední predikce náboru z léta 2022 ukazují, že by na konci projektu 
mělo být nabráno přibližně 1 791 pacientů, což je počet, který neodpovídá nastavenému 
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indikátoru. Projekt se následně zaměřil i na zahájení spolupráce s centry pro odvykání 
kouření. 
Komplexně zodpovědět tuto otázku bude možné až v rámci polostrukturovaných 
rozhovorů. 

4.2 Polostrukturované rozhovory 
Cílová skupina  Zainteresované osoby projektu  
Metoda výzkumu  CATI 
Počet oslovených respondentů  6 - (3 zástupci realizačního týmu projektu, 3 zástupci lékařů) 
Počet platných rozhovorů 6 (100 %) 
Počet otázek  3 
Průměrná doba rozhovoru 25 min.  

1. Zhodnoťte z Vašeho pohledu celkový průběh realizace projektu CHOPN  
a jeho jednotlivé aktivy. 

Celkové hodnocení  Vyhovující 

Vazba na číslo evaluační otázky 1-3 

• Respondenti se shodovali, že projekt je užitečný, napomáhá odhalování lidí 
s onemocněním CHOPN a je smysluplný. Je velmi pravděpodobné, že nedojde 
k naplnění indikátoru – jedním z hlavních důvodů je pandemie COVID-19, jelikož 
plicní lékaři stejně tak jako praktici byli tímto onemocněním velmi zatížení. 
Pneumologové se i po zmírnění pandemie musejí starat o pacienty trpící tzv. 
postcovidovým symptomy. 

• Respondenti kladně hodnotili přidání dalších dvou ramen projektu – rameno B 
bylo pouze zjednodušení původního ramena, což usnadnilo realizaci projektu. 
Rameno C je upraveno tak, že sami praktici mohou dělat spirometrické vyšetření. 
V tomto rameni tedy odpadá nutný přesun k plicním lékařům. Zároveň vyšetření 
spirometrem je podle respondentů náročnější a vyžaduje určitou praxi. 

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

Celkové hodnocení  N/A 

Vazba na číslo evaluační otázky 1 

• V průběhu realizace této dopadové evaluace ještě nebyly k dispozici analytické 
výstupy projektu, jelikož k jeho uzavření dojde až na konci roku 2022. Odběry 
budou ukončeny v první polovině prosince. Respondenti se ale shodovali, že jsou 
vytvořené vhodné podmínky pro přípravu analytických výstupů. 
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• Tento projekt s velkou pravděpodobností nedosáhne na celkovou hranici 
indikátoru. Podle respondentů byla hranice úspěšnosti nastavena aktuálně 
zadavatelem na minimálně 1 785. Aktuálně ale respondenti nemohli s jistotou 
vyhodnotit, zda se jim toto povede. Podle respondentů se závěry i z nižšího 
náběru budou moci vyhodnotit, nicméně v době zpracování evaluace není 
vzhledem k nedostupným analytickým výstupům a výpočtu potvrzujícího hladinu 
spolehlivosti této hodnoty, možné tento fakt potvrdit. 

3. Přispěl projekt ke zlepšení časného záchytu chronické obstrukční plicní 
nemoci?  

 

• Cílová skupina tohoto projektu si často neuvědomuje prvotní příznaky chronické 
obstrukční plicní nemoci – např. dušnost, anebo tyto příznaky nepřikládá tomuto 
onemocnění. Často se cítí zdravě a nepociťují žádné symptomy, které by 
upozornily na počínající onemocnění. Proto respondenti hodnotí, že je v tento 
moment důležitý vstup praktického lékaře, který udělá vhodnou preselekci  
a na spirometrické vyšetření pošle vhodné osoby. Tímto způsobem by také 
nemělo dojít k přehlcení pneumologů. 

• V rámci pilotního projektu respondenti zmiňovali, že každý třetí pacient, kterému 
bylo uděláno spirometrické vyšetření bylo diagnostikován onemocněním 
CHOPN. Většinou se jednalo o počáteční stádia, nejhůře měli pacienti středně 
těžké onemocnění. V této fázi se respondenti shodovali, že v případě zastavení 
kouření a dodržování lékařských doporučení se nemoc již nemusí zhoršovat. 

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

 

4.1. Hlavní cíl – je ověření vhodnosti zavedení nové metody časného záchytu chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci? 

• V rámci projektu existovaly dvě cesty, jak se cílová skupina mohla dostat na 
spirometrické vyšetření. Jedna byla prostřednictvím praktického lékaře. Podle 
respondentů tato cesta byla více využívána a dává smysl i pro celostátní 
implementaci, jelikož síť praktických lékařů je poměrně dobře pokrytá v celé 
zemi. Druhá cesta byla nastavená tak, že zájemci mohli jít napřímo 
k pneumologům na vyšetření. Tato cesta dle respondentů také své odůvodnění, 
jelikož ne každý praktický lékař je dostatečně motivován předávat informace  
o programu. 

Celkové hodnocení  Ano 

Vazba na číslo evaluační otázky 2 

Celkové hodnocení  Spíše ano 

Vazba na číslo evaluační otázky 1 
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• Dle respondentů se tento přístup osvědčil a je možné ho aplikovat  
i v případném celoplošném programu. Respondenti často ale zmiňovali vhodnost 
propojenosti s jiným již zavedeným programem – screening karcinomu plic.  

• Podle respondentů byly cíle projektu naplněny.  

4.2. Dílčí cíl – specifikovat rizikovou populaci ohroženou vznikem chronické obstrukční 
plicní nemoci a vypracovat metodiku časné detekce v reálných podmínkách stávajícího 
systému ambulantních pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými 
lékaři. 

• Riziková skupina byla dle respondentů dobře definována a specifikována. 
Přístup, který byl v rámci projektu zvolen, je dle respondentů správně nastaven 
a systém spolupráce mezi praktiky a pneumology byl otestován. Spolupráce 
podle respondentů byla v některých fázích náročnější, ale cíl byl naplněn. 

4.3. Dílčí cíl – realizovat pilotní ověření screeningového programu dle vytvořených postupů 
a metodik. 

• Pilotní projekt byl realizován a ověření v praxi bylo provedeno. Výstupy projektu 
jsou aktuálně v přípravě, ale dle respondentů bude vše připraveno včas.  

4.4. Dílčí cíl – vyhodnotit efektivitu navrženého postupu realizace časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci u definované skupiny nemocných a současně na základě 
získaných dat zpracovat doporučený postup pro časný záchyt CHOPN v definované 
rizikové populaci. 

• Nákladová efektivita celého projektu bude vyhodnocena až v závěrečných 
analytických dokumentech. Podle odhadů respondentů ale projekt efektivní je. 

5. Je navržený postup screeningu implementovatelný pro celoplošné zavedení 
z pohledu pneumologických a praktických lékařů? 

Celkové hodnocení  Ano 

Vazba na číslo evaluační otázky 3 

• Tady v této oblasti panovala mezi respondenti poměrně velká shoda – stanovený 
postup je implementovatelný i v celoplošném měřítku. Všichni respondenti viděli 
možnou cestu pro zavedení tohoto pilotu ve spojení se screeningem na karcinom 
plic, který již běží. Cílové skupiny programů se sice v některých aspektech 
odlišují (krabičkoroky, věk), ale zároveň jsou si v mnohém podobné (kuřáci). A i 
z toho důvodu tam respondenti vidí synergii, která by mohla oběma projektům 
pomoct. 

• Podle respondentů jsou kapacity, které projekt vyžadoval, náročnější – primárně 
z pohledu administrativní náročnosti. V případě celoplošného zavedení se 
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ovšem shodují, že kapacitně to bude zvládnutelné i vzhledem k tomu, že velká 
administrativní náročnost odpadne. 

• Některými respondenty byla také zmiňována jako možná cesta aplikace 
programu měření spirometrie u praktických lékařů (Rameno C). V takovém 
případě by mohlo být zabráněno „ztrátě“ pacientů mezi praktickým lékařem  
a pneumologem a zároveň by pacient měl výsledky k dispozici ihned. Tento 
přístup však podle respondentů má také své nevýhody – ne každý praktik 
disponuje spirometrem, nepřesnost měření v ordinacích prakticích lékařů apod. 
Jako možné řešení tohoto problému dle respondentů může být např. absolvování 
školení na měření spirometrem. 

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

Celkové hodnocení  N/A 

Vazba na číslo evaluační otázky 1-3 

• V této otázce bylo zmiňováno zvýšení informovanosti pacientů i lékařů o 
onemocnění CHOPN. Respondenti také zdůrazňovali možnost posílení 
informačního programu týkajícího se zdraví plic, a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o onemocnění CHOPN, či karcinom plic. 
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5. Evaluační zjištění 
V této části jsou uvedena jednotlivá evaluační zjištění k výše uvedeným evaluačním 
otázkám. Evaluační zjištění jsou formulována především na základě výsledků 
polostrukturovaných rozhovorů a dokumentace k projektu. 

5.1 Evaluační otázka 1 

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

Syntéza  
1. Metodika realizace pilotního projektu "Časný záchyt chronické obstrukční plicní 

nemoci v rizikové populaci" 
2. Metodika sběru dat pilotního projektu "Časný chronické obstrukční plicní 

nemoci v rizikové populaci" 
3. Analytická zpráva pilotního projektu "Časný záchyt chronické obstrukční plicní 

nemoci v rizikové populaci" 
4. Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční 

plicní nemoci v rizikové populaci: doporučený postup péče 
5. Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční 

plicní nemoci v rizikové populaci: plán realizace a metodika 
6. Procesní a dopadová evaluační zpráva pilotního projektu "Časný záchyt 

chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" 

Výrok 
Jelikož v rámci pilotního projektu ještě nebyla ukončena všechna potřebná vyšetření, tak 
v době zpracování dopadové evaluace nejsou k dispozici výstupní analytické dokumenty 
v kompletní podobě. Bylo to způsobeno časovým rozdílem mezi termínem pro odevzdání 
dopadové evaluace (listopad) a ukončením projektu (prosinec). Všechny dokumenty se 
v současné době nacházejí v draftu, kdy žádný z nich nebyl zveřejněn. 
U dokumentů byla ověřena jejich zamýšlená struktura a v rámci rozhovorů byly ověřeny 
předpoklady pro jejich vypracování. V době zpracování evaluace nebylo možné plně 
ověřit věcnou a obsahovou relevantnost analytických výstupů. Z výzkumu plyne, že jsou 
vytvořeny předpoklady pro dokončení analytických výstupů v požadovaném čase a 
kvalitě a že analytický tým disponuje potřebnými podklady pro jejich dokončení. Jako 
případný problém může být vyhodnocena nízká hodnota indikátoru, které může i podle 
respondentů nést vyšší míru statistické nejistoty.  

5.2 Evaluační otázka 2 

Přispěl projekt ke zlepšení časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci? 
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Syntéza  
• Záchyt onemocnění CHOPN je u vyšetřených pacientů poměrně vysoký. 

V průměru každý třetí vyšetřený odchází s diagnostikovaným onemocněním. 
Zároveň ale pouze přibližně jedna třetina vyšetřených odchází od lékaře 
s potvrzením normální funkčnost plící. Zbylá přibližně jedna třetina pacientů má 
totiž diagnostikované nespecifické postižení plic, které vyžaduje další došetření. 
Záchyt nemoci je tedy poměrně vysoký. 

• Podobné tvrzení bylo potvrzeno i během polostrukturovaných rozhovorů, kde se 
respondenti shodovali, že projekt přispěl časnému záchytu onemocnění CHOPN.  

• Jelikož pacientům byla v nejhorším případě diagnostikovaná středně těžká 
choroba s příznaky, které sami pacienti často nevnímali, tak je pravděpodobné, 
že by bez pilotního programu začala léčba až v pozdějším stádiu onemocnění. 
Respondenti zmiňovali, že pokud je nemoc zachycena včas a jsou udělané 
potřebné kroky i ze strany pacienta, je možné, že se nemoc nebude zhoršovat.  

Výrok 
Projekt na základě provedeného výzkumu přispěl k časnému záchytu onemocnění 
CHOPN, nicméně tento fakt nelze v rámci evaluace vzhledem k nedostupnosti 
analytických výstupů a dat potvrdit. Zároveň časný záchyt nemoci může mít značné 
benefity i pro následnou léčbu.  

5.3 Evaluační otázka 3 

Je navržený postup screeningu implementovatelný pro celoplošné zavedení 
z pohledu pneumologických a praktických lékařů?  

Syntéza  
• Navržený postup je podle provedených rozhovorů implementovatelný. Zároveň 

se ale velmi často zmiňovala možnost určitého propojení programu časného 
záchytu CHOPN s již probíhajícím screeningem karcinomu plic. Cílové skupiny 
jsou si v mnohém podobné.  

• Zároveň pilotní program otestoval možnost provedení spirometrického vyšetření 
přímo u praktického lékaře. Tento přístup přináší mnohé výhody – např. ušetření 
kapacit pneumologů či okamžité vyšetření na místě, které zamezí ztrátě motivace 
pacientů dostavit se na specializované pracoviště do jiné ordinace. Zároveň jsou 
s tímto přístupem spojena i rizika např. nepřesnost měření apod. 

• V době zpracování evaluace nebylo možné vzhledem k nedostupnosti 
analytických výstupů a výpočtu k predikované hodnotě indikátoru posoudit, zda 
na základě dostupných dat bude možné výsledky spolehlivě interpretovat. 

Výrok 
Z pohledu pneumologických i praktických lékařů, kteří byli do projektu zapojeni, je tento 
program implementovatelný i na celorepublikovou úroveň, nicméně tento fakt nelze 
v rámci evaluace vzhledem k nedostupnosti analytických výstupů a dat potvrdit. Jako 
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dobré řešení, které zajistí nepřehlcení jednotlivých pracovišť, se nabízí možnost určitého 
propojení s již běžícím screeningem karcinomu plic.  
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6. Adresná doporučení 
V této části dopadové evaluace je uveden seznam konkrétních adresných doporučení. 

Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Naplnění hodnoty 
indikátoru 

Operativní • Hodnota stanoveného indikátoru je výrazně nižší, než se 
v rámci původního plánování projektu počítalo. Je tedy 
doporučeno se v rámci výstupních materiálů vůči tomuto 
vymezit a vysvětlit důvody, které k tomu vedly. Dále je 
doporučeno vyhodnotit „lessons learnt“ do budoucích 
projektů. 

Vypracování 
analytických výstupů  

Operativní • Vzhledem k omezenému času na dopracování analytických 
výstupů je doporučeno zajistit dostatečnou kapacitu 
analytického týmu a odborníků potřebných pro sepsání a 
revizi analytických výstupů. Je doporučeno sledovat a 
případně posílit kapacity analytického týmu tak, aby byly 
dokončeny všechny výstupy řádně a včas.  

Propojení celoplošné 
implementace 
CHOPN se 
screeningem záchytu 
karcinomu plic 

Strategické • Je doporučeno se v rámci analytických výstupů zaměřit na 
vzájemné synergie mezi těmito dvěma screeningy a 
případně navrhnout společnou implementaci tak, aby to 
bylo efektivní (i nákladově), a to jak z pohledu praktických 
lékařů, tak pneumologů.  

Informační kampaň Operativní • Je doporučeno rozvíjet informovanost praktických lékařů i 
cílové skupiny o onemocnění CHOPN tak, aby praktici o 
onemocnění věděli a včas posílali potencionálně nemocné 
na potřebná vyšetření. Dále by lepší informovanost 
pacientů mohla pomoci k většímu pochopení závažnosti 
tohoto onemocnění u samotných pacientů a jejich větší 
angažovanosti. 

• Dále je doporučeno rozvíjet programy, které se budou 
zaměřovat na problematiku prevence onemocnění plic. 

Zvýšení motivace 
preselektovaných lidí 

Operativní • Je doporučeno lépe motivovat lidi, kterým bylo praktickým 
lékařem doporučeno vyšetření u pneumologa, aby na toto 
vyšetření opravdu dorazili a byl tak snížen poměrně vysoký 
„pneumologicky nedovyšetřený“ rate. Tento bod je jedním 
z nejslabších míst pilotního programu. 
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7. Přílohy  

7.1 Scénář pro polostrukturovaný rozhovor 
 

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 „Časný záchyt obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, reg. č.: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169“ (dále jen CHOPN) 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  

1. Zhodnoťte z Vašeho pohledu celkový průběh realizace projektu CHOPN a jeho jednotlivé 
aktivy. 

☐ Úplně 
vyhovující 

☐ Spíše 
vyhovující 

☐ Spíše 
nevyhovující 

☐ Úplně 
nevyhovující 

☐ N/A 

 

 

1.1. 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  
pilotu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sebe-evaluace ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2. Jsou vypracované analytické výstupy v souladu s analytickými cíli tohoto projektu? 

☐ Určitě ano  ☐ Spíše ano ☐ Spíše ne  ☐ Určitě ne ☐ N/A 

 
 
 

Metodika /výstup  Nový název 
dokumentu 

Vytvořen Zveřejněn Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

N/A 

1) Metodika 
ověření 
screeningového 
programu 
záchytu 
chronické 
obstrukční 
plicní nemoci v 
podmínkách 
českého 
zdravotnictví 

Metodika 
realizace pilotního 
projektu „Časný 
záchyt chronické 
obstrukční plicní 
nemoci v rizikové 
populaci“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2) Metodika sběru 
dat 

Metodika sběru 
dat pilotního 
projektu „Časný 
záchyt chronické 
obstrukční plicní 
nemoci v rizikové 
populaci“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3) Analytická a 
metodická 
zpráva z 
vyhodnocených 
dat pilotního 
projektu 

Analytická zpráva 
pilotního projektu 
„Časný záchyt 
chronické 
obstrukční plicní 
nemoci v rizikové 
populaci“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4) Doporučený 
diagnostický a 
klinický postup 
programu 
záchytu 
chronické 
obstrukční 
plicní nemoci  

Implementační 
manuál pro 
program „Časný 
záchyt chronické 
obstrukční plicní 
nemoci v rizikové 
populaci: 
doporučený 
postup péče 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5) Metodika a plán 
realizace 
programu 
screeningu, 
včetně 
podrobné 

Implementační 
manuál pro 
program časný 
záchyt chronické 
obstrukční plicní 
nemoci v rizikové 
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analýzy 
navrženého 
designu 
screeningového 
programu a 
rozboru rizik 
pro jeho 
realizaci na 
národní úrovni 

populaci: plán 
realizace a 
metodika 

6) Komplexní 
evaluační 
zpráva 
(procesní a 
dopadová 
evaluace) 

Procesní a 
dopadová 
evaluační zpráva 
pilotního projektu 
„Časný záchyt 
chronické 
obstrukční plicní 
nemoci v rizikové 
populaci“ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Přispěl projekt ke zlepšení časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci? 

☐ Určitě ano  ☐ Spíše ano ☐ Spíše ne  ☐ Určitě ne ☐ N/A  

 
 

3.1. Hlavní cíl – je ověření vhodnosti zavedení nové metody časného záchytu chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci?  

 
 
 

3.2. Dílčí cíl – specifikovat rizikovou populaci ohroženou vznikem chronické obstrukční plicní 
nemoci a vypracovat metodiku časné detekce v reálných podmínkách stávajícího 
systému ambulantních pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými 
lékaři? 

                 
 
3.3. Dílčí cíl – realizovat pilotní ověření screeningového programu dle vytvořených postupů a 

metodik 
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3.4. vyhodnotit efektivitu navrženého postupu realizace časné detekce chronické obstrukční 
plicní nemoci u definované skupiny nemocných a současně na základě získaných dat 
zpracovat doporučený postup pro časný záchyt CHOPN v definované rizikové populaci. 

 
 
 
4. Je navržený postup screeningu implementovatelný pro celoplošné zavedení z pohledu 

pneumologických a praktických lékařů? 
☐ Určitě ano  ☐ Spíše ano ☐ Spíše ne  ☐ Určitě ne ☐ N/A 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
Děkujeme Vám za vaše odpovědi! 
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