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1 Úvod  

Předmětem je vypracování Procesní evaluace projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169“, 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 časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci. 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 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: 

Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní 
nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definovat 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.  

Aktivity projektu:  

Projekt zahrnuje čtyři hlavní aktivity: 

• KA1 - Organizační a odborné zajištění pilotního projektu časné detekce CHOPN v 
rizikové populaci ČR 

• KA2 - Realizace pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci ČR 

• KA3 - Vyhodnocení pilotu a tvorba metodických materiálů a klinických doporučení 

• KA4 - 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 

Počet nových podpořených 
programů podpory zdraví 

1 - 

Využívání podpořených služeb 7 000 5 500 
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Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

6 - 

Harmonogram projektu  

Projekt byl zahájen k 1. dubnu 2018 na období 36 měsíců od zahájení jeho realizace. Na základě 
jeho průběhu došlo ke změnám a projekt byl prodloužen až do 30. června 2022. Změny termínů 
jednotlivých aktivit projektu jsou uvedeny níže.  

Aktivita  
Plánovaný termín Revidovaný (nový)  

termín  
V měsících  Dle původního plánu 

KA1 – Organizační a odborné 
zajištění pilotního projektu časné 
detekce CHOPN v rizikové 
populaci ČR 

1. - 6. měsíc 1.4.2018 – 30.9.2018 
Prodloužení o 5 měsíce  

Do 28.2.2019 

KA2 – Realizace pilotního projektu 
časné detekce CHOPN v rizikové 
populaci ČR 

7 – 30 měsíc 1.10. 2018 – 31.3.2021 
12 – 48 měsíc 

28.2.2019 – 31.3.2022 

KA3 - Vyhodnocení pilotu a tvorba 
metodických materiálů a klinických 
doporučení 

31 – 36 měsíc 1. 4.2021 – 30.9.2021 
45 – 51 měsíc  

1.12.2022 - 30.6.2022 

KA4 – Sebe-evaluace projektu  19 – 36 měsíc 1.10.2019 - 30.9.2021 
19 – 51 měsíc  

1.10.2019 - 30. 6. 2022 

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  

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

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

Evaluační otázka 5 • Je Metodika realizace vlastního screeningového vyšetření pro cílovou skupinu 
srozumitelná a obsahově optimální? 

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 zdroje jsou údaje o projektu a průběhu jeho 
realizace a informace získané z kvalitativního výzkumu zahrnující polo-strukturované rozhovory 
a dotazníkové šetření.  

Datový zdroj  Způsob využití datového zdroje  

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

Dotazníková šetření  • Dotazníková šetření byla využita k oslovení zapojených praktických lékařů  
a pneumologů (lékařů a sester). Jejich účelem bylo posouzení procesního 
nastavení projektu z hlediska zapojení těchto pracovišť do projektu. Součástí také 
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bylo posouzení vnímání srozumitelnosti jednotlivých výstupů projektu určených 
pro pacienty.    

Polo-strukturované 
rozhovory 

• Rozhovory byly 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. 

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)?  

• Dotazníková 
šetření 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research  

• Výsledky 
výzkumů  

• Dokumentace 
projektu 
MS2014+ 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research 

• Výsledky 
výzkumů  

• Dokumentace 
projektu 
MS2014+ 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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

• Dotazníková 
šetření 

• Polo 
strukturované 
rozhovory 

• Desk Research 

• Výsledky 
výzkumů  

• Dokumentace 
projektu 
MS2014+ 

• Evaluační 
zjištění  

• Doporučení 

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

• Dotazníková 
šetření 

• 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 CHOPN tak musí být dokončena v období do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy do 
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10. července 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 

 

b
ře

ze
n

 2
0

d
u

b
en

 2
0

kv
ět

en
 2

0

če
rv

en
 2

0

če
rv

en
ec

 2
0

Příprava zpracování evaluace

Analýza sekundárních zdrojů

Dotazníková šetření

Polo-strukturované rozhovory

Zpracování výsledků výzkumu

Vedení evaluace



 

 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní evaluace „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoc v rizikové populaci“ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 

červenec 2020 

6 
Provedení evaluace projektů Národního screeningového centra „Časný záchyt chronické 

obstrukční plicní nemoci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 
 

3 Vyhodnocení realizovaných výzkumů  

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

3.1 Dotazníkové šetření – praktičtí lékaři  

Cílová skupina  Praktičtí lékaři zapojení do projektu 

Typ respondentů  Lékaři a sestry  

Metoda výzkumu  CAWI – elektronický sběr dat (on-line dotazník) 

Počet oslovených respondentů  71 

Počet platných dotazníků  27 (míra návratnosti 38 %) 

Počet otázek  18 

Průměrná doba vyplnění dotazníku 4 min.  

A. Ověření nastavení  pilotního projektu z pohledu zapojených praktických 
lékařů 

Z následujícího grafu vyplývá, jak respondenti hodnotní proces zapojení do pilotního projektu, 
přičemž většina respondentů považuje tento proces za snadný nebo poměrně snadný. 
Nezaznamenali tedy žádné podstatné komplikace, které by měly vliv na jejich činnost v rámci 
projektu. 

Graf 2: Zhodnoťte proces Vašeho zapojení do  pilotního projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

 

Z hlediska praktických lékařů je podstatné, aby dobře porozuměli metodice projektu. Z výsledku 
vyplývá, že srozumitelnost metodiky je pro praktické lékaře srozumitelná.   
 
Graf 3: Zhodnoťte, zda je pro Vás metodika realizace pilotního projektu srozumitelná?

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Součástí přípravné fáze projektu bylo také proškolení, které probíhalo společně s jednotlivými 
pneumology. Z výsledků vyplývá, že proškolení bylo dostatečné. Přibližně 11 %  lékařů si to 
nemyslí. Jedná se o praktické lékaře z Královehradeckého, Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina, kteří prozatím vyšetřili 0-19 pacientů.  

Graf 4: Bylo proškolení z hlediska zapojení do realizace pilotního projektu z Vašeho pohledu dostatečné?

 
Zdroj: KPMG Česká Republika 
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Metodika pilotního projektu doporučuje postup, jak by praktičtí lékaři měli vybírat do projektu 
rizikové (vhodné) pacienty. Z výsledků vyplývá, že nejčastěji jsou pacienti do projektu vybíráni při 
preventivní prohlídce, dále při jiném kontaktu např. z důvodu jiné nemocí a nejméně jsou aktivně 
vyhledáváni lékaři.  

Graf 5: Zhodnoťte, při jaké příležitosti oslovujete rizikové skupiny pacientů, při jejich zapojování do pilotního projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

V rámci projektu se praktičtí lékaři setkávají s jeho výstupy. Srozumitelnost těchto výstupů by 
mělo usnadňovat jak získávání pacientů, tak proces administrace, který je nezbytný pro zapojení 
lékařů do projektu. Veskrze jsou výstupy projektu hodnoceny jako velmi dobře srozumitelné. 
V relativní srovnání jako nejméně srozumitelný je leták pro pacienty. Někteří praktičtí lékaři také 
deklarují, že nemají některé výstupy projektu k dispozici, a to jednak informační leták k projektu 
(18,5 %) a objednací kartičku (11 %). Objednací kartička chyběla lékařům z Královehradeckého 
a Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 

Graf 6: Zhodnoťte, zda jsou informace (tiskoviny, informační systém) poskytnuté ze strany Národního screeningového centra pro Vás 
srozumitelné? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Projekt závisí také na způsobu spolupráce mezi praktickým lékařem a pneumologem. Z výsledků 
vyplývá, že forma a způsob nastavení spolupráce je praktickými lékaře hodnocena jako vhodná.  

Graf 7: Je spolupráce s pneumologem v rámci pilotního projektu vhodně nastavena? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Motivace zapojit se do projektu také závisí na kvalitě zpětné vazby od pneumologa, který provádí 
specializované vyšetření. Přibližně 70 % praktických lékařů hodnotí tuto zpětnou vazbu jako 
dostatečnou. Přibližně 30 % praktických lékařů ji za dostatečnou nepovažují, přičemž přesně  
50 % z nich jsou ordinace z Prahy. Ostatní jsou ojedinělé případy z jiných krajů. V Praze se však 
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do dotazníkového šetření zapojilo celkem 7 ordinací, z čehož vyplývá, že více než polovina z nich 
nepovažuje zpětnou vazbu na dostatečnou.   

Graf 8: Máte k dispozici dostatečnou zpětnou vazbu o výsledku vyšetření provedeného pneumologem? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

V rámci dotazníkového šetření byla ověřována také spokojenost praktiků s komunikací ze strany 
Národního screeningového centra a manažerky projektu. Z výsledků vyplývá, že spokojenost je 
na vysoké úrovni a dosahuje více než 90 %.     

Graf 9: Jak jste spokojeni s komunikací ze strany Národního screeningového centra a manažerky projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Z následujícího grafu je patrné, že technická podpora k projektu není využívána a pokud je, tak 
jsou s ní praktičtí lékaři spokojeni.   

Graf 10: Jak jste spokojeni s technickou podporou (Helpdesk)? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Téměř 90 % respondentů se domnívá, že výsledky projektu jsou přínosné a je vhodné je zavést 
do praxe.   

Graf 11: Považujete za přínosné zavedení výsledků tohoto pilotního projektu do praxe? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Více než 70 % respondentů se domnívá, že administrativní zátěž spojená s projektem je 
rozhodně nebo spíše nízká. Za spíše vysokou považují administrativu s projektem praktici 
v Praze a Královehradeckém kraji.    

Graf 12: Zhodnoťte celkovou administrativní zátěž spojenou s Vaším zapojením do projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 
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Z následujícího grafu vyplývá, že více než 96 % respondentů jsou velmi nebo spíše spokojeni 
se svým zapojením do projektu.  

Graf 13: Zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni s Vaší účastí v pilotním  projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

 

B. Ověření vnímaní pilotního projektu zapojenými pacienty 

V této části bylo ověřováno, do jaké míry jsou výstupy programu vnímány zapojenými pacienty.  
S ohledem na období provádění procesní evaluace projektu, do které zasáhla pandemie COVID-
19 nebylo možné tuto skutečnost ověřit přímo na pacientech, ale muselo být ověřováno na 
zapojených pracovištích.      

Z následujícího grafu vyplývá, že zájem ze strany pacientů je podle 70 % respondentů spíše nebo 
rozhodně nízký. Pouze méně než 30 % respondentů si myslí opak.   

Graf 14: Zhodnoťte zájem ze strany pacientů o zapojení se do  pilotního projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

 
V rámci projektu jsou k dispozici některé výstupy, které jsou určeny pro zapojené pacienty a mají 
poskytnout všechny relevantní informace. Způsob jejich využívání ve vztahu k pacientům svědčí 
o účelnosti těchto výstupů připravených v rámci projektu. Zjištěním je, že informace, které jsou o 
programu využívány ve vztahu k pacientů jsou pro ně srozumitelné.  

Graf 15: Jsou informace, které máte o programu k dispozici, pacientům srozumitelné? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny některé podněty, které směřuji zejména ke zjednodušení 
administrativy. Velmi malý počet těchto podnětu a výsledné hodnocení však dokládají, že 
z hlediska procesního nastavení včetně nadbytečné administrativy není projekt problematický.   

Tabulka 1: Volné komentáře - podněty k problémům s informovaností pacientů 

Volný komentář 

Bohužel zájem ze strany pacientů je velmi nízký. I přes předání maxima informací a motivaci k vyšetření 
(objednání k pneumologovi a zařízení všeho potřebného - v zásadě vyš. odkládají, že teď se cítí dobře), a tedy 
nechtějí k lékařům chodit. V době COVID 19 je ještě menší zájem vůbec někam k vyšetření dorazit. 

Ocenila bych informační letáčky, popř. plakátek s informacemi o projektu do čekárny, aby pacienti věděli  
o projektu. Pacienty informuji až v ordinaci při prohlídce, pokud zjistím, že splňují podmínky projektu. 

Zdroj: KPMG Česká republika 
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C. Doplňující otázky  

Z poslední části dotazníku vyplývá, kolik pacientů doposud praktici zapojili. Nejpočetněji jsou 
zastoupeni praktici, kteří zapojili do 19 pacientů dále do 40 pacientů, což odpovídá, aktuálnímu 
stavu aktivity praktiků v rámci projektu.     

Graf 16:  Uveďte kolik pacientů jste doposud v rámci pilotního projektu vyšetřili?  

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

 

Do výzkumu se primárně zapojili přímo lékaři, přestože jak lékaři tak sestry v projektu vykonávají 
vymezené činnosti.  

Graf 17: Zde uveďte, jaká je Vaše role v rámci screeningového programu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

 

Z následujícího grafu vyplývá, že nejvíce zapojených praktiků bylo z Prahy, Královehradeckého 
kraje  a Vysočiny. Vůbec se do výzkumu nezapojili praktici z Moravskoslezského a Libereckého 
kraje.  
 
Graf 18: Uveďte v jakém kraji se nachází Vaše ordinace zapojená do programu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 
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3.2 Dotazníkové šetření – pneumologové  

Cílová skupina  Pneumologové  

Typ respondentů  Lékaři a sestry  

Metoda výzkumu  CAWI – elektronický sběr dat (on-line dotazník) 

Počet oslovených respondentů  31 

Počet platných dotazníků  16 (míra návratnosti 51 %) 

Počet otázek  17 

Průměrná doba vyplnění dotazníku 4 min 

A. Ověření nastavení  pilotního projektu z pohledu zapojených praktických 
lékařů 

Z následujícího grafu vyplývá, že proces zapojení do pilotního projektu je hodnocen pneumology 
z více než 70 % jako snadný nebo poměrně snadný.  

Graf 19: Zhodnoťte proces Vašeho zapojení do pilotního programu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Z výsledků výzkumu také vyplývá, že pneumologové se shodují na tom, že je metodika realizace 
pilotního programu srozumitelná.   

Graf 20: Je pro Vás metodika realizace pilotního projektu srozumitelná? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Rovněž proškolení realizované v rámci projektu je hodnoceno jako dostatečné, neboť si to myslí 
téměř 90 % pneumologů.  

Graf 21: Bylo proškolení z hlediska zapojení do realizace pilotního projektu z Vašeho pohledu dostatečné? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Předmětem výzkumu bylo také hodnocení jednotlivých výstupů projektu z hlediska jejich 
srozumitelnosti. Srozumitelnost jednotlivých výstupů je pneumology hodnocena na vysoké úrovni. 
Z relativního srovnání po očištění výsledků vyplývá, že za o něco méně srozumitelné jsou 
považovány formulář vyšetření a vstupní formulář v databázi RedCap a pokyny k projektu.  
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Graf 22: Zhodnoťte, zda jsou informace (tiskoviny, informační systém) poskytnuté ze strany Národního screeningového centra pro Vás 
srozumitelné? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že pouze necelých 45 % pneumologů se domnívá, že 
spolupráce je s praktickým lékařem nastavena vhodně. Necelých 38 % se domnívá, že tato 
spolupráce není vhodně nastavena a cca 18 % to neumí posoudit. Pneumologové tak zcela 
odlišně nahlíží na vzájemnou spolupráci, než praktičtí lékaři, kteří tuto spolupráci hodnotí 
pozitivně.  
 
Graf 23: Je spolupráce s praktickým lékařem v rámci pilotního projektu vhodně nastavena? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Níže jsou uvedeny podněty od respondentů ke spolupráci s praktickými lékaři. 

Podněty ke spolupráci od pneumologů  

Praxe ukazuje, že by vyšší počet aktivně spolupracujících praktických lékařů celému projektu prospěl. Někteří spolupráci více 
deklarují nežli provádějí. 

Bohužel se u nás nezapojil ani jeden praktický lékař 

Není zapojený ani 1 praktický lékař aktivně, i přes moji opakovanou snahu 

V zásadě s ním nepotřebuji komunikovat. Problémem bylo, že relativně často v našem případě posílali bezpříznakové kuřáky, 
kteří nesplňovali kritéria do studie. Nevím, proč tomu tak je/bylo. 

V naší spádové oblasti praktičtí lékaři, kteří se projektu účastní, neposílají téměř žádné pacienty. Nemají k tomu zřejmě 
dostatečnou motivaci. Proběhla i schůzka v krajském městě, které se nezúčastnil ani jeden praktický lékař.  Za mě vázne 
spolupráce s praktiky. 

Mám-li z 15 (nepočítám-odhaduji) poslaných osob PL dva či tři podezřelé, je asi někde chyba. 
Zdroj: KPMG Česká republika 

V rámci výzkumu byla také ověřována komunikace za strany Národního screeningového 
centra a manažerky projektu. Více než 80 % pneumologů jsou s touto komunikaci velmi 
nebo spíše spokojeni.  
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Graf 24: Jak jste spokojeni s komunikací ze strany Národního screeningového centra a manažerky projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Z následujícího grafu je patrné, že technická podpora k projektu není využívána a pokud je, tak 
jsou s ní pneumologové spokojeni.   

Graf 25: Jak jste spokojeni s technickou podporou (Helpdesk)? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Necelých 70 % respondentů se domnívá, že výsledky projektu jsou přínosné a je vhodné je zavést 
do praxe. Zbytek pneumologů buď zatím neumí vyhodnotit nebo si to spíše nemyslí.  

Graf 26: Považujete za přínosné zavedení výsledků pilotního projektu do praxe? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Necelých 70 % respondentů se domnívá, že administrativní zátěž spojená s projektem je 
rozhodně nebo spíše nízká.  

Graf 27: Zhodnoťte celkovou administrativní zátěž spojenou s Vaším zapojením do pilotního projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

 

Z následujícího grafu vyplývá, že více než 80 % respondentů jsou velmi nebo spíše spokojeni 
se svým zapojením do projektu. Deklarovaná míra spokojenosti je však v projektů nižší než je 
tomu u praktických lékařů.    

Graf 28: Zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni s Vaší účastí v pilotním  projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 
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B. Ověření vnímaní pilotního projektu zapojenými pacienty 

V této části bylo ověřováno, do jaké míry jsou výstupy programu vnímány zapojenými pacienty.  
S ohledem na období provádění procesní evaluace projektu, do které zasáhla pandemie COVID-
19 nebylo možné tuto skutečnost ověřit přímo na pacientech, ale muselo být ověřováno na 
zapojených pracovištích. 

Z výsledků vyplývá, že přibližně 75 % pneumologů deklaruje, že zájem pacientů je nízký. Pouze 
čtvrtina respondentů má opačný názor a zájem považuje za vysoký.        

Graf 29: Zhodnoťte zájem ze strany pacientů o zapojení do pilotního programu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Z následujících výsledků vyplývá, že jednotlivé výstupy projektu jsou podle pneumologů 
považovány za srozumitelné. V relativním srovnání jako méně srozumitelné je hodnocen leták 
k projektu  a informace o pilotním projektu.  

Graf 30:Zhodnoťte, zda Vaši pacienti považující dostupné výstupy projektu za srozumitelné? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

V rámci šetření bylo také ověřováno vnímání pacientů s průběhem vyšetření. Z výsledků je 
zřejmé, že jsou pacienti velmi nebo spíše spokojeni.  

Graf 31: Zhodnoťte, jak Vaši pacienti hodnotí (vnímají) průběh vyšetření?  

 
Zdroj: KPMG Česká republika 
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C. Doplňující otázky  

Z poslední části dotazníku vyplývá, kolik pacientů doposud praktici zapojili. Nejpočetněji jsou 
zastoupeni pneumologové, kteří zapojili do 19 pacientů.      

Graf 32: Kolik jste doposud vyšetřili pacientů v rámci tohoto pilotního projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Do výzkumu se primárně zapojili přímo lékaři, přestože jak lékaři tak sestry v projektu vykonávají 
vymezené činnosti.  

Graf 33: Uveďte, jaká je Vaše role v rámci pilotního projektu? 

 
Zdroj: KPMG Česká republika 

Pneumologické ambulance jsou rozloženy v rámci celé České republiky, přesto se do výzkumu 
proporcionálně nezapojily. Většina respondentů byla z Plzeňského a Jihočeského kraje.   

Graf 34: Uveďte v jakém kraji se nachází Vaše ordinace zapojená do pilotního projektu? 

Zdroj: KPMG Česká republika 
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3.3 Polo-strukturované rozhovory 

Cílová skupina  Zainteresované osoby projektu   

Metoda výzkumu  CATI 

Počet oslovených respondentů  5 

Počet platných rozhovorů 5 (100 %) 

Počet otázek  8 

Průměrná doba rozhovoru 30 min.  

1. Zhodnoťte z Vašeho pohledu stávající průběh realizace projektu CHOPN 

Celkové hodnocení  spíše vyhovující 

• Stávající průběh projektu je hodnocen jako spíše vyhovující   

• Komplikace nastaly zejména v počáteční fázi projektu a vedly k nutnosti prodloužení 
první aktivity (etapy) projektu o 5 měsíců. Důvodem byl výsledek odborné diskuse na 
úpravě inkluzních kritérií, doplnění dalších vyšetření, doplnění „druhého ramena – 
pacienti mimo program“ a potřebě navýšení celkového počtu zdravotnických zařízení 
(zapojených center) a to jak pneumologických ambulancí, tak praktických lékařů. Tato 
skutečnost způsobila podstatné navýšení administrativy spojené se získáním většího 
počtu zapojených ambulancí.  

• Z vyjádření respondentů také vyplývá, že projekt je zatížen poměrně velkou 
administrativou, která se projevila negativně zejména v jeho počátku  - uzavírání smluv 
s jednotlivými ambulancemi (pneumologové a praktičtí lékaři).  

• Z vyjádření respondentů vyplývá, že průběh projektu je ovlivněn ochotou spolupráce ze 
strany praktických lékařů a pneumologů. Výkonost jednotlivých ambulancí se významně 
liší, což má vliv na plnění indikátorů projektů.   

• Výsledkem pomalejšího náběhu projektů (zapojených pacientů) vedlo ke snížení hodnoty 
indikátoru, z původní úrovně  7 tis. na 5,5 tis. zapojených osob. Průběh projektu 
naznačuje, že bude nutné snížit úroveň indikátorů na hodnotu 4,5 tis. Dle respondentů 
snížení hodnoty indikátoru neovlivní možnosti vyhodnocení projektu z pohledu relevance.     

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

  

• Rozhovory potvrdily, že cíle projektu jsou stále platné tak, jak byly stanoveny. Snížení 
hodnoty indikátoru sice ovlivní dílčí cíl (hodnotu indikátoru) projektu. Základní cíl, kterým 
je ověření metody v praxi však ovlivněn nebude.   

• Projekt je hodnocen jako velmi přínosný z hlediska praxe. U více než 30 % vyšetřených 
pacientů se CHOPN projevil, což značí velmi dobře nastavený design projektu a 
jednotlivá kritéria výběru pacientů.   

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

 

Celkové hodnocení  určitě ano 

Celkové hodnocení  určitě ano 



 

 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní evaluace „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoc v rizikové populaci“ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 

červenec 2020 

17 
Provedení evaluace projektů Národního screeningového centra „Časný záchyt chronické 

obstrukční plicní nemoci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 
 

• Procesní nastavení projektu z hlediska všech aktivit (Organizační a odborné zajištění 
pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci ČR,  Realizace pilotního 
projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci ČR, Vyhodnocení pilotu a tvorba 
metodických materiálů a klinických doporučení,  Sebe-evaluace projektu) je hodnoceno 
jako vyhovující.  

• Na relevanci plánovaných aktivit v projektu neměly vliv ani provedené změny. V době 
schválení projektu však měla být časová dotace zejména na aktivitu 1 lépe plánována.  

• Pečlivější plánování také vyžadovalo počet zapojených ambulancí. Původní plán byl 
podhodnocený. Rozhodnutí o navýšení počtu těchto ambulancí však bylo dobrým 
rozhodnutím.   

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

 

• Dle respondentů mají všechny aktivity jasně definovaný účel a jejich opodstatněnost se 
potvrdila také v rámci realizační fáze projektu. 

5. Zaznamenali jste v průběhu realizace projektu CHOPN 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 – do projektu zasáhla velmi negativně, neboť zejména 
v době nouzového stavu došlo k téměř úplnému zastavení nabírání pacientů. 
Ambulance v té době téměř přestaly realizovat preventivní vyšetření. Pacienti 
se v této době obávali návštěvy lékaře, zvlášť pneumologů. Dopady pandemie 
na projekt přetrvávají i v současné době a nelze také vyloučit budoucí negativní 
dopad tohoto rizika na vývoj projektu.  Riziko nelze zcela ošetřit.    

o Komunikace – projekt je velmi náročný na komunikaci mezi realizačním týmem 
projektu, praktickými lékaři a pneumology. Riziko je možné ošetřit intenzivnější 
komunikací ze strany realizačního týmu.  

o Administrativa – značná administrativa zejména v počátku projektu, ale i 
v průběhu, kdy ambulance musí vyplňovat celou řadu povinných projektových 
náležitostí. Tato skutečnost může odrazovat ambulance k vyšší angažovanosti. 
Riziko je možné ošetřit snahou se zaměřit na ty ambulance, které mají zájem 
aktivně participovat na projektu a jeho výsledcích.   

o Přístup pacientů – část pacientů není plně odpovědná ke svému zdraví a riziko 
CHOPN podceňují. Přestože praktický lékař vypíše žádanku k pneumologovi, 
pacient k němu nedorazí. Tato skutečnost může být způsobena nedůsledností 
praktika, nicméně riziko nelze zcela eliminovat s ohledem na přístup pacientů. 

• V rámci rozhovorů bylo zjištěno, že tato nově vzniklá rizika jsou ze strany realizačního 
týmu řízena s cílem maximálního omezení dopadů na cíle projektu. 

Celkové hodnocení  Ne  
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6. Je spolupráce mezi praktickým lékařem a pneumologem v rámci pilotního 
projektu nastavena efektivně a účelně? Pokud ne, v čem je problém. 

 
 

• Spolupráce mezi praktiky a pneumology vykazuje některé dílčí problémy. Tyto problémy 
se však liší. Jedním z problému je ne vždy fungující zpětná vazba od pneumologů. Dále 
dochází k zasílání nevhodných pacientů od praktických lékařů či praktici nezasílají 
pacienty vůbec. 

7. Je provedený výběr  center zařazených do projektu dostatečně reprezentativní ve 
smyslu testování nastaveného screeningového procesu v různých typech 
zdravotnických zařazení? 

Celkové hodnocení  Spíše ano   

• Navýšením počtu pneumologů a praktických lékařů na řádově vyšší počty než bylo 
plánováno mělo za následek, že dostupnost projektu je na vysoké úrovni. Problém je nyní 
nikoliv výběr těchto center (především praktiků), ale jejich vyšší aktivizace v rámci 
projektu, která tak může způsobovat, že pacienti nejsou proporcionálně vybíráni do 
projektu v rámci celé České republiky.   

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

• Ne. 

Celkové hodnocení  Spíše nevyhovující  
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4 Evaluační zjištění  

V této části jsou uvedeny jednotlivé evaluační zjištění k výše uvedeným evaluačním otázkám.   

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 (Organizační a odborné 
zajištění pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci ČR, Realizace 
pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci ČR, Vyhodnocení pilotu a 
tvorba metodických materiálů a klinických doporučení,  Sebe-evaluace projektu) byly 
vydefinovány vhodným způsobem z hlediska jejich zaměření.   

• V přípravné (plánovací) fázi projektu byl podceněna časová dotace na první aktivitu 
projektu, která musela být prodloužena o 5 měsíců. Důvodem byla administrativní zátěž, 
kterou vyžadovalo větší počet zapojených pneumologů a praktických lékařů.   

• U druhé aktivity projektu se projevily některé nedostatky, které vyplývají z jeho charakteru 
a procesního nastavení:   

o Projekt je velmi náročný na komunikaci mezi realizačním týmem projektu a mezi 
praktickými lékaři a pneumology. Nedostatečná komunikace se projevila v nízké 
aktivitě některých praktických lékařů a pneumologů a měla negativní vliv na počet 
zapojených pacientů do projektu. 

o Projekt je zatížen podstatnou administrativou, kdy ambulance musí vyplňovat 
celou řadu povinných projektových náležitostí. Tato skutečnost může odrazovat 
ambulance k vyšší angažovanosti zejména v případě, že nemají profesní  
motivaci na účasti v projektu.   

o Projekt je také ovlivněn přístupem ze strany části pacientů, kteří nejsou plně 
odpovědní ke svému zdraví a riziko CHOPN podceňují. Přestože praktický lékař 
vypíše žádanku k pneumologovi, pacient k němu nedorazí, případně pacient 
možnou diagnózu zlehčuje ihned od počátku.  

• Zcela nepředvídatelný dopad měla pandemie COVID-19, která do zasáhla velmi 
negativně, neboť zejména v době nouzového stavu došlo k téměř úplnému zastavení 
nabírání pacientů. Ambulance v té době téměř přestaly realizovat preventivní vyšetření. 
Pacienti se v této době obávali návštěvy lékaře, zvlášť pneumologů. Dopady pandemie 
na projekt přetrvávají i v současné době a nelze také vyloučit budoucí negativní dopad 
tohoto rizika na vývoj projektu.   

• Naopak pozitivní vliv na průběh realizace projektu mělo zapojení více ambulancí, neboť 
se částečně podařilo snížit dopad těch neaktivních. Dalším pozitivním dopadem bylo 
umožnění bylo umožnění pacienta objednat se přímo k pneumologovi (druhé rameno).    

• Z dosahovaných výsledků projektu, kdy u více než 30 % vyšetřených pacientů se CHOPN 
projevil, vyplývá, že projekt má kvalitně nastavený design a jednotlivá kritéria výběru 
pacientů.   

• Ostatní výstupy projektu jsou vyhodnoceny jako vhodné a z pohledu realizace projektu 
účelné.  
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Formulace zjištění (výrok) 

➢ 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 projektu však je možné cílů dosáhnout, neboť vhodná opatření byla již 
provedena nebo jsou prováděna.         

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  

• Srozumitelnost jednotlivých výstupů ve vztahu k cílové skupině byla ověřena 
dotazníkovým šetřením a důkladným prostudováním srozumitelnosti textu jednotlivých 
výstupů. 

• Základní výstupy, které byly v rámci projektu prozatím vytvořeny a jsou využívány ve 
vztahu ke komunikaci zapojených center k pacientům, jsou považovány za srozumitelné. 
Praktičtí lékaři ani pneumologové nezaznamenali od pacientů ke srozumitelnosti těchto 
výstupu podstatné připomínky.  

• V relativním srovnání praktičtí lékaři deklarují jako nejméně srozumitelný leták pro 
pacienty. Někteří praktičtí lékaři také uvádí, že nemají některé výstupy projektu 
k dispozici, a to jednak informační leták k projektu (18,5 %) a objednací kartičku (11 %). 
Objednací kartička chyběla lékařům z Královehradeckého a Olomouckého kraje a kraje 
Vysočina. 

• Pneumologové v relativním srovnání hodnotí za  něco méně srozumitelné formulář 
vyšetření a vstupní formulář v databázi RedCap a pokyny k projektu. 

• Srozumitelnost informací k projektu však nekonvenuje se zájmem pacientů o vyšetření. 
Jak praktičtí lékaři tak pneumologové deklarují poměrně nízký zájem ze strany rizikové 
populace. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné zvážit také jiné vhodnější formy 
komunikace ve vztahu k cílové skupině pacientů. 

Formulace zjištění (výrok) 

➢ 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 formy komunikace, které budou 
zaměřeny na ohroženou cílovou skupinu pacientů.   

4.3 Evaluační otázka 3 

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

Syntéza  

• V projektu došlo k navýšení původně plánovaného počtu praktických lékařů a pneumologů 
na přibližně dvojnásobné  počty než bylo původně plánováno. Navýšením počtu 
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pneumologů a praktických lékařů mělo za následek, že dostupnost projektu je nyní na 
vysoké úrovni. Zastoupeny jsou v dostatečném počtu jak ordinace praktických lékařů tak, 
pneumologové.  

• Problém je nyní nikoliv v regionálním pokrytí České republiky ambulancemi, ale především 
v různé aktivitě praktických lékařů v rámci projektu.  Tuto skutečnost dokládají poměrně  
přesně níže uvedená data,. 

• Praktici zařazují průměrně do projektu téměř 6 pacientů, nicméně ti nejlepší dosáhli 
k 1.4.2020 přes 40 pacientů. Přes 50 zapojených praktiků dosahuje méně, než je průměr 
na jednoho lékaře. Z tohoto počtu se 24 praktiků nezapojilo vůbec.    

Graf 35: Výkonnost zapojených praktiků v rámci projektu k 1. 4. 2020 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat projektu 

 

• Obdobně se liší také výkonnost pneumologů. Ti nejlepší k 1.4.2020 vyšetřili téměř 70 
pacientů. S ohledem na nízkou aktivitu praktiků však někteří pneumologové nahrazují  
pacienty vlastní aktivitou (přímý přístup pacientů do projektu/druhé rameno). Celkem 8 
pneumologů k tomuto datu nevyšetřilo žádného pacienta.  

 
Graf 36. Výkonnost zapojených pneumologů v rámci projektu k 1. 4. 2020 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat projektu 

• Různorodá výkonnost pneumologů v rámci projektu se projevuje na celkové dostupnosti 
projektu v rámci ČR. Z níže uvedených dat tak vyplývá, že  některé kraje zcela nefungují, 
což vede k tomu, že dostupnost projektu je pro pacienty nerovnoměrná.   
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Graf 37: Porovnání výkonnosti jednotlivých krajů ČR v rámci projektu k 1. 4. 2020 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat projektu 

• Tato skutečnost, tak může způsobovat, že pacienti nejsou v rámci projektu vybírány 
proporcionálně z celé České republiky, přestože byl výběr center proveden reprezentativně 
z hlediska zastoupení.   

Formulace zjištění (výrok) 

➢ Prostý výběr ambulancí praktických lékařů a pneumologů byl proveden jako  
reprezentativní, k čemuž významně napomohlo 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.  

4.4 Evaluační otázka 4 

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

Syntéza  

• Z výsledků provedeného výzkumu vyplývá, že praktičtí lékaři hodnotí nastavenou 
spolupráci jako vyhovující. Této skutečnosti však neodpovídá vývoj počtu zapojených 
pacientů v projektu.  

• Naopak pneumologové hodnotí tuto spolupráci negativněji. Pouze necelých 45 % 
pneumologů se domnívá, že spolupráce je s praktickým lékařem nastavena vhodně. 
Necelých 38 % se domnívá, že tato spolupráce není vhodně nastavena a cca  
18 % to neumí posoudit.  

• Pneumologové tak odlišně nahlíží na vzájemnou spolupráci, než praktičtí lékaři, kteří tuto 
spolupráci hodnotí pozitivně. V projektu se však příliš aktivně neangažují.     

• Dále bylo zjištěno, že v některých případech vázne zpětná vazba od pneumologů směrem 
k praktickým lékařům. Někteří pneumologové se domnívají, že dochází k zasílání 
nevhodných pacientů od praktických lékařů či praktici nezasílají pacienty vůbec. 

• Nízká aktivita praktických lékařů vedla k tomu, že byl v projektu umožněn přístup pacientů 
do projektu přímo u pneumologů (druhé rameno). Tato skutečnost vedla k tomu, že se 
proces získání nových pacientů zrychlil.   

• Objektivní data získaná z aktivity praktiků a pneumologů dále svědčí o tom, že v relativně 
vysokém počtu nedochází k vzájemné spolupráci vůbec. Tato spolupráce není vůbec 

51

91

20 11 18
3 12

2 5 8 7 5 2

77

24

61

31
1

16 6
10 5 1 2 2 20

20

40

60

80

100

120

140

Z programu Mimo program



 

 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní evaluace „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoc v rizikové populaci“ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 

červenec 2020 

23 
Provedení evaluace projektů Národního screeningového centra „Časný záchyt chronické 

obstrukční plicní nemoci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 
 

nastavena. Zapojení neaktivních  praktických lékařů a pneumologů do projektu tak není 
efektivní.  

• Úroveň spolupráce mezi praktickými lékaři a pneumology se liší také regionálně. 
V některých krajích, projekt prakticky neprobíhá nebo není tato spolupráce nastavena 
vůbec.  Tam, kde se podařilo spolupráci nastavit, je spolupráce funkční.  

Formulace zjištění (výrok) 

➢ Spolupráce mezi pneumologem a praktickým lékařem vykazuje v rámci projektu 
podstatné nedostatky. Úroveň spolupráce se významně liší regionálně, 
v některých krajích (Karlovarský, Zlínský, 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.  

4.5 Evaluační otázka 5 

Je Metodika realizace vlastního screeningového vyšetření pro cílovou skupinu srozumitelná a 
obsahově optimální? 

Syntéza  

• Z provedené evaluace vyplývá, že vlastní metodika screeningového vyšetření je 
praktickým lékařům a především pneumologům, které fakticky vyšetření provádějí 
srozumitelná a považují ji za obsahově optimální. Tato skutečnost byla potvrzena jak 
v rámci dotazníkových šetření na vzorku pneumologů a praktických lékařů, tak  
v jednotlivých rozhovorech se zainteresovanými stranami projektu. 

• Hodnocení této evaluační otázky je možné považovat za relevantní i přesto, že v projektu 
je oproti plánu prozatím zapojen menší počet pacientů.     

Formulace zjištění (výrok) 

➢ Vytvořenou metodiku realizace vlastního screeningového vyšetření pro cílovou 
skupinu je možné považovat za srozumitelnou a obsahově optimální.  
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5 Adresná doporučení 

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

Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Zlepšení výkonnosti 
zapojených praktických 
lékařů  

Operativní  • V rámci projektu se podstatně liší výkonnost zapojených 
praktických lékařů, která negativně ovlivňuje dosažení cílů 
projektů.  

• Doporučeno je s využitím výsledků této evaluace a na základě 
vlastní intenzivní komunikace s praktiky (osobní telefonické 
rozhovory, osobní návštěvy) detailně analyzovat důvody, které 
vedou k nízkému zapojení praktických lékařů do projektu   

• Dále je doporučeno se soustředit pouze na ty praktické lékaře, 
které budou nejenom deklarovat spolupráci na projektu, ale 
reálně ji také budou vykonávat.   

Zlepšení výkonnosti 
zapojených 
pneumologů 

Operativní  • V rámci projektu se podstatně liší výkonnost zapojených 
pneumologů, která negativně ovlivňuje dosažení cílů projektů.  

• Doporučeno je s využitím výsledků této 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 je doporučeno se soustředit pouze na ty pneumology, které 
budou nejenom deklarovat spolupráci na projektu, ale reálně ji 
také budou vykonávat.   

Zlepšit spolupráci mezi 
pneumology a 
praktickými lékaři  

Operativní  • Stávající spolupráce mezi praktickými lékaři a pneumology není 
v rámci projektu optimální. 

• Doporučeno je 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 by měla být realizována až teprve po analýze 
důvodů nízké motivace pneumologů a praktiků.   

Zajistit obdobnou 
regionální dostupnost 
projektu pro cílové 
skupiny pacientů  

Operativní • V rámci evaluace bylo zjištěno, že v některých krajích je projekt 
téměř nefunkční.  

• Doporučeno je se na tyto kraje soustředit a docílit stavu, kdy 
v každém kraji bude projekt dostupný pro cílovou skupinu 
pacientů.   

Zkvalitnění 
informovanosti cílové 
skupiny (pacientů) 

Operativní  • Z evaluace vyplynulo, že jedním z problémů je 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, doporučujeme 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.  
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6 Manažerské shrnutí  

V období od 11.4.2020 do 10.7.2020 byla provedena procesní evaluace projektu „Časný záchyt 
chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“, reg. č.: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169“, 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 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 projektu 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 formy 
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 ambulancí praktických lékařů a 
pneumologů byl proveden jako reprezentativní, k čemuž 
významně napomohlo 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 (Karlovarský, Zlínský, 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.  

6.2 Adresná doporučení 

V této části procesní evaluace je uveden seznam konkrétních adresných doporučení. 
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Název doporučení  Typ opatření  Popis doporučení  

Zlepšení výkonnosti 
zapojených praktických 
lékařů  

Operativní  • V rámci projektu se podstatně liší výkonnost zapojených 
praktických lékařů, která negativně ovlivňuje dosažení cílů 
projektů.  

• Doporučeno je s využitím výsledků této evaluace a na základě 
vlastní intenzivní komunikace s praktiky (osobní telefonické 
rozhovory, osobní návštěvy) detailně analyzovat důvody, které 
vedou k nízkému zapojení praktických lékařů do projektu   

• Dále je doporučeno se soustředit pouze na ty praktické lékaře, 
které budou nejenom deklarovat spolupráci na projektu, ale 
reálně ji také budou vykonávat.   

Zlepšení výkonnosti 
zapojených 
pneumologů 

Operativní  • V rámci projektu se podstatně liší výkonnost zapojených 
pneumologů, která negativně ovlivňuje dosažení cílů projektů.  

• Doporučeno je s využitím výsledků této 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 je doporučeno se soustředit pouze na ty pneumology, které 
budou nejenom deklarovat spolupráci na projektu, ale reálně ji 
také budou vykonávat.   

Zlepšit spolupráci mezi 
pneumology a 
praktickými lékaři  

Operativní  • Stávající spolupráce mezi praktickými lékaři a pneumology není 
v rámci projektu optimální. 

• Doporučeno je 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 by měla být realizována až teprve po analýze 
důvodů nízké motivace pneumologů a praktiků.   

Zajistit obdobnou 
regionální dostupnost 
projektu pro cílové 
skupiny pacientů  

Operativní • V rámci evaluace bylo zjištěno, že v některých krajích je projekt 
téměř nefunkční.  

• Doporučeno je se na tyto kraje soustředit a docílit stavu, kdy 
v každém kraji bude projekt dostupný pro cílovou skupinu 
pacientů.   

Zkvalitnění 
informovanosti cílové 
skupiny (pacientů) 

Operativní  • Z evaluace vyplynulo, že jedním z problémů je 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, doporučujeme 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. 
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7 Přílohy  

7.1 Dotazník – praktičtí lékaři 

V rámci evaluace projektu Národního screeningového centra projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci (dále jen CHOPN)“ realizovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky České 
republiky (dále jen ÚZIS ČR), který je financovaný z evropských fondů si Vás dovolujeme oslovit s krátkým 
dotazníkovým šetřením za účelem ověření procesního nastavení projektů.   

Chtěli bychom Vás ujistit, že Vaše účast v tomto šetření je zcela anonymní. Data jsou zasílána přímo společnosti 
KPMG Česká republika, která byla vybrána pro realizaci této evaluace. Na vyplnění dotazníku si prosím vyčleňte 
přibližně 3 - 5 min. Vašeho času.   

Předem velmi děkujeme za vaše odpovědi. 

A. OVĚŘENÍ NASTAVENÍ  PILOTNÍHO PROJEKTU Z POHLEDU  ZAPOJENÝCH  

PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

V této části si Vás dovolujeme požádat o hodnocení Vašeho zapojení do pilotního projektu.  

1. Zhodnoťte proces Vašeho zapojení do pilotního projektu? 

 Snadné (bez komplikací) 

 Poměrně snadné (téměř bez komplikací) 

 Spíše nesnadné (řada komplikací)  

 Nesnadné (mnoho komplikací)   

2. Je pro Vás metodika realizace pilotního projektu srozumitelná?   

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit 

3. Bylo proškolení z hlediska zapojení do realizace pilotního projektu z Vašeho pohledu dostatečné?  

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím o jaké proškolení se jedná    

 Nevím/neumím posoudit 

4. Zhodnoťte, při jaké příležitosti oslovujete rizikové skupiny pacientů, při jejich zapojování do pilotního 

projektu? 

Dokument Rozhodně 
ano 

Spíše ano Spíše ne Rozhodně 
ne 

Neumím 
posoudit   

Při preventivní prohlídce            
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Při jiném kontaktu s nemocným 
(návštěv z důvodu jiné nemoci) 

          

Při aktivním vyhledávání rizikových 
skupin 

          

5. Zhodnoťte, zda jsou informace (tiskoviny, informační systém) poskytnuté ze strany Národního 

screeningového centra pro Vás srozumitelné?  

Dokument Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše ne Rozhodně 
ne 

Nemám 
k dispozici 

Neumím 
posoudit   

Web projektu             

Pokyny k projektu (technický 
manuál) 

            

Informační leták pro pacienty               

Vstupní dotazník eCRF 
v databázi RedCap 

            

Objednací kartička              

6. Je spolupráce s pneumologem v rámci pilotního projektu vhodně nastavena? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit  

Zde můžete uvést další informace k této spolupráci: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

7. Máte k dispozici dostatečnou zpětnou vazbu o výsledku vyšetření provedeného pneumologem? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit  

Zde můžete uvést další informace k poskytování zpětné vazby: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

8. Jak jste spokojeni s komunikací ze strany Národního screeningového centra a manažerky projektu?  

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

 Nevím/nemám zkušenost 
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9. Jak jste spokojeni s technickou podporou (Helpdesk)? 

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

 Nevím, že je technická podpora k dispozici  

 Nevyužil/a jsem  

10. Považujete za přínosné zavedení výsledků tohoto pilotního projektu do praxe? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit 

11. Zhodnoťte celkovou administrativní zátěž spojenou s Vaším zapojením do pilotního projektu? 

 Rozhodně vysoká  

 Spíše vysoká   

 Spíše nízká 

 Rozhodně nízká 

 Nevím/nemám zkušenost 

12. Zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni s Vaší účastí v pilotním projektu?    

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

B. OVĚŘENÍ VNÍMANÍ PILOTNÍHO PROJEKTU ZAPOJENÝMI PACIENTY 

V této části si Vás dovolujeme požádat o zhodnocení pilotního projektu Vašimi pacienty. 

13. Zhodnoťte zájem ze strany pacientů o zapojení do pilotního programu? 

 Rozhodně vysoký  

 Spíše vysoký   

 Spíše nízký 

 Rozhodně nízký 

14. Jsou informace, které máte o pilotním projektu k dispozici, pacientům srozumitelné? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit  

15. Zde nám můžete podněty k tomu, jak pacienti hodnotí své zapojení do programu? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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C. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

16. Kolik jste doposud přibližně do pilotního projektu zadali pacientů? 

 0 - 19 

 20 - 39  

 40 - 59 

 60 - 79 

 80 - 99 

 100 a více  

 Nevím/nechci odpovídat   

17. Zde uveďte, jaká je Vaše role v rámci screeningového programu? 

 Jsem lékař 

 Jsem sestra 

18. Uveďte v jakém kraji se nachází Vaše ordinace zapojená do programu?  

 Jihočeský kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Kraj Vysočina 

 Královéhradecký kraj 

 Liberecký kraj  

 Moravskoslezský kraj 

 Olomoucký kraj  

 Pardubický kraj 

 Plzeňský kraj 

 Praha  

 Středočeský kraj 

 Ústecký kraj 

 Zlínský kraj  

 Nechci uvést  

 

Děkujeme Vám za vaše odpovědi! 
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7.2 Dotazník – pneumologové  

V rámci evaluace projektu Národního screeningového centra projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci (dále jen CHOPN)“ realizovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky České 
republiky (dále jen ÚZIS ČR), který je financovaný z evropských fondů si Vás dovolujeme oslovit s krátkým 
dotazníkovým šetřením za účelem ověření procesního nastavení projektů.   

Chtěli bychom Vás ujistit, že Vaše účast v tomto šetření je zcela anonymní. Data jsou zasílána přímo společnosti 
KPMG Česká republika, která byla vybrána pro realizaci této evaluace. Na vyplnění dotazníku si prosím vyčleňte 
přibližně 3 - 5 min. Vašeho času.   

Předem velmi děkujeme za vaše odpovědi. 

A. OVĚŘENÍ NASTAVENÍ  PILOTNÍHO PROJEKTU Z POHLEDU  ZAPOJENÝCH  PNEMOLOGŮ   

V této části si Vás dovolujeme požádat o hodnocení Vašeho zapojení do pilotního projektu.  

1. Zhodnoťte proces Vašeho zapojení do pilotního projektu? 

 Snadné (bez komplikací) 

 Poměrně snadné (téměř bez kompilací) 

 Spíše nesnadné (řada komplikací)  

 Nesnadné (mnoho komplikací)   

2. Je pro Vás metodika realizace pilotního projektu srozumitelná?   

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit 

3. Bylo proškolení z hlediska zapojení do realizace pilotního projektu z Vašeho pohledu dostatečné?  

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím o jaké proškolení se jedná    

 Nevím/neumím posoudit 

4. Zhodnoťte, zda jsou informace (tiskoviny, informační systém) poskytnuté ze strany Národního 

screeningového centra pro Vás srozumitelné?  

Dokument Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše ne Rozhodně 
ne 

Nemám 
k dispozici 

Neumím 
posoudit   

Web projektu              

Pokyny k projektu (technický 
manuál) 

            

Informační leták pro pacienty               

Souhlas se zpracováním 
osobních údajů 
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Souhlas s účastí v projektu             

Vstupní formulář v databázi 
RedCap 

            

Formulář vyšetření v databázi 
RedCap 

            

 
Zde můžete uvést další informace k jednotlivých podkladům: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

5. Je spolupráce s praktickým lékařem v rámci pilotního projektu vhodně nastavena? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit  

Zde můžete uvést další informace k této spolupráci: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

6. Jak jste spokojeni s komunikací ze strany Národního screeningového centra a manažerky projektu?  

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

 Nevím/nemám zkušenost 

7. Jak jste spokojeni s technickou podporou (Helpdesk)? 

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

 Nevím, že je technická podpora k dispozici  

 Nevyužil/a jsem  

8. Považujete za přínosné zavedení výsledků tohoto pilotního projektu do praxe? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím/neumím posoudit 

9. Zhodnoťte celkovou administrativní zátěž spojenou s Vaším zapojením do pilotního projektu? 

 Rozhodně vysoká  

 Spíše vysoká   

 Spíše nízká 

 Rozhodně nízká 
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 Nevím/nemám zkušenost 

10. Zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni s Vaší účastí v pilotním projektu?    

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

B. OVĚŘENÍ VNÍMANÍ PILOTNÍHO PROJEKTU ZAPOJENÝMI PACIENTY 

V této části si Vás dovolujeme požádat o zhodnocení pilotního projektu Vašimi pacienty. 

11. Zhodnoťte zájem ze strany pacientů o zapojení do pilotního projektu? 

 Rozhodně vysoký  

 Spíše vysoký   

 Spíše nízký 

 Rozhodně nízký 

12. Zhodnoťte, zda Vaši pacienti považující dostupné výstupy pilotního projektu za srozumitelné?  

Dokument Rozhodně 
ano 

Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Výstup 
nevyužíváme  

Informace o pilotním projektu           

Souhlas se zpracováním 
osobních údajů 

          

Souhlas s účastí v projektu           

Leták k projektu           

13. Zhodnoťte, jak Vaši pacienti hodnotí (vnímají) průběh vyšetření?   

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a 

 Zatím neumím posoudit  

14. Zde nám můžete podněty k tomu, jak pacienti hodnotí své zapojení do pilotního projektu? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

C. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

15. Kolik jste doposud přibližně do pilotního projektu zadali pacientů? 

 0 - 19 

 20 - 39  

 40 - 59 

 60 - 79 

 80 - 99 

 100 a více  
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 Nevím/nechci odpovídat   

16. Zde uveďte, jaká je Vaše role v rámci pilotního projektu? 

 Jsem  lékař 

 Jsem sestra 

17. Uveďte v jakém kraji se nachází Vaše ordinace zapojená do pilotního projektu?  

 Praha, Středočeský 

 Karlovarský, Ústecký, Liberecký  

 Královehradecký, Pardubický 

 Plzeňský, Jihočeský 

 Vysočina, Jihomoravský 

 Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský 

 

 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi! 

 

  



 

 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní evaluace „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoc v rizikové populaci“ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 

červenec 2020 

35 
Provedení evaluace projektů Národního screeningového centra „Časný záchyt chronické 

obstrukční plicní nemoci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 
 

7.3 Dotazník hloubkové rozhovory  

A. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  

Tazatel:   

Datum rozhovoru:   

Respondent  

Vztah respondenta k projektu  

Dále představte roli KPMG Česká republika v projektu evaluace projektu Národního screeningového centra projektu 
„Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci (dále jen CHOPN)“ realizovaný Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen UZIS 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 CHOPN. 

 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 Určitě ne Spíše ne Určitě ne N/A 

Organizační a 
metodické zajištění            

Pilotní projekt            

Vyhodnocení  
a metodika            

Sebe-evaluace           
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Je spolupráce mezi praktickým lékařem a pneumologem v rámci pilotního projektu nastavena efektivně 

a účelně? Pokud ne, v čem je problém. 

 Úplně vyhovující  Spíše vyhovující 
 Spíše 

nevyhovující 
 Úplně 

nevyhovující 
 N/A 

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

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

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

7. Je provedený výběr  center zařazených do projektu dostatečně reprezentativní ve smyslu testován 

nastaveného screeningového procesu v různých typech zdravotnických zařazení? 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Rozhodně ne  Spíše ne   N/A 

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

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

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

8. Maté nějaké podněty ke zlepšení způsobu realizace projektu CHOPN nebo je něco na co jsme se Vás 

zapomněli zeptat? 

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

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

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

 

Děkujeme Vám za vaše odpovědi! 



 

 

Evaluace projektů Národního screeningového centra 

Procesní evaluace „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoc v rizikové populaci“ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) 

červenec 2020 

37 
Provedení evaluace projektů Národního screeningového centra „Časný záchyt chronické 

obstrukční plicní nemoci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 
 

7.4 Seznam tabulek  

Tabulka 1: Volné komentáře - podněty k problémům s informovaností pacientů .............................................................. 9 

7.5 Seznam grafů 

Graf 1: Harmonogram realizace procesní evaluace ......................................................................................................... 5 
Graf 2: Zhodnoťte proces Vašeho zapojení do  pilotního projektu? ................................................................................. 6 
Graf 3: Zhodnoťte, zda je pro Vás metodika realizace pilotního projektu srozumitelná? .................................................. 6 
Graf 4: Bylo proškolení z hlediska zapojení do realizace pilotního projektu z Vašeho pohledu dostatečné? .................... 6 
Graf 5: Zhodnoťte, při jaké příležitosti oslovujete rizikové skupiny pacientů, při jejich zapojování do pilotního projektu? . 7 
Graf 6: Zhodnoťte, zda jsou informace (tiskoviny, informační systém) poskytnuté ze strany Národního screeningového 
centra pro Vás srozumitelné? .......................................................................................................................................... 7 
Graf 7: Je spolupráce s pneumologem v rámci pilotního projektu vhodně nastavena? .................................................... 7 
Graf 8: Máte k dispozici dostatečnou zpětnou vazbu o výsledku vyšetření provedeného pneumologem? ....................... 8 
Graf 9: Jak jste spokojeni s komunikací ze strany Národního screeningového centra a manažerky projektu? ................. 8 
Graf 10: Jak jste spokojeni s technickou podporou (Helpdesk)? ...................................................................................... 8 
Graf 11: Považujete za přínosné zavedení výsledků tohoto pilotního projektu do praxe? ................................................ 8 
Graf 12: Zhodnoťte celkovou administrativní zátěž spojenou s Vaším zapojením do projektu? ....................................... 8 
Graf 13: Zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni s Vaší účastí v pilotním  projektu? .......................................................... 9 
Graf 14: Zhodnoťte zájem ze strany pacientů o zapojení se do  pilotního projektu? ........................................................ 9 
Graf 15: Jsou informace, které máte o programu k dispozici, pacientům srozumitelné? .................................................. 9 
Graf 16: Uveďte kolik pacientů jste doposud v rámci pilotního projektu vyšetřili? ........................................................... 10 
Graf 17: Zde uveďte, jaká je Vaše role v rámci screeningového programu? .................................................................. 10 
Graf 18: Uveďte v jakém kraji se nachází Vaše ordinace zapojená do programu? ........................................................ 10 
Graf 19: Zhodnoťte proces Vašeho zapojení do pilotního programu? ............................................................................ 11 
Graf 20: Je pro Vás metodika realizace pilotního projektu srozumitelná? ...................................................................... 11 
Graf 21: Bylo proškolení z hlediska zapojení do realizace pilotního projektu z Vašeho pohledu dostatečné? ................ 11 
Graf 22: Zhodnoťte, zda jsou informace (tiskoviny, informační systém) poskytnuté ze strany Národního screeningového 
centra pro Vás srozumitelné? ........................................................................................................................................ 12 
Graf 23: Je spolupráce s praktickým lékařem v rámci pilotního projektu vhodně nastavena? ........................................ 12 
Graf 24: Jak jste spokojeni s komunikací ze strany Národního screeningového centra a manažerky projektu? ............. 13 
Graf 25: Jak jste spokojeni s technickou podporou (Helpdesk)? .................................................................................... 13 
Graf 26: Považujete za přínosné zavedení výsledků pilotního projektu do praxe? ......................................................... 13 
Graf 27: Zhodnoťte celkovou administrativní zátěž spojenou s Vaším zapojením do pilotního projektu? ....................... 13 
Graf 28: Zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni s Vaší účastí v pilotním  projektu? ........................................................ 13 
Graf 29: Zhodnoťte zájem ze strany pacientů o zapojení do pilotního programu? ......................................................... 14 
Graf 30:Zhodnoťte, zda Vaši pacienti považující dostupné výstupy projektu za srozumitelné? ...................................... 14 
Graf 31: Zhodnoťte, jak Vaši pacienti hodnotí (vnímají) průběh vyšetření? .................................................................... 14 
Graf 32: Kolik jste doposud vyšetřili pacientů v rámci tohoto pilotního projektu?............................................................ 15 
Graf 33: Uveďte, jaká je Vaše role v rámci pilotního projektu? ...................................................................................... 15 
Graf 34: Uveďte v jakém kraji se nachází Vaše ordinace zapojená do pilotního projektu? ............................................. 15 
Graf 35: Výkonnost zapojených praktiků v rámci projektu k 1. 4. 2020 .......................................................................... 21 
Graf 36. Výkonnost zapojených pneumologů v rámci projektu k 1. 4. 2020 ................................................................... 21 
Graf 37: Porovnání výkonnosti jednotlivých krajů ČR v rámci projektu k 1. 4. 2020 ....................................................... 22 

 


