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1 Úvod 

 Komu je Metodika určena 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví (dále také „Metodika“) je určena všem institucím 

a subjektům, které budou monitorovat a hodnotit implementaci elektronického zdravotnictví (dále také „eHealth“), 

případně jeho dílčích intervencí. Metodika je využitelná na různých úrovních elektronického zdravotnictví, tj. jak na úrovni 

elektronického zdravotnictví jako celku ve smyslu 

implementace Národní strategie elektronického 

zdravotnictví (NSeZ), tak na úrovni dílčích 

intervencí. 

Uživatele rozdělujeme pro potřeby Metodiky 

podle míry přínosu a využití na primární, 

sekundární a terciární. Schéma 1 zobrazuje 

hlavní uživatele Metodiky.  
 

Schéma 1: Hlavní uživatelé Metodiky.  

 

Přehled možných přínosů pro jednotlivé skupiny uživatelů je shrnutý v tabulce 1. Tabulka dále indikuje kapitoly Metodiky, 

které jsou pro tyto uživatele nevíce relevantní.  

Tabulka 1: Hlavní uživatelé Metodiky a přínos pro tyto uživatele.  

                                           Uživatelé 

                                           přínosy 
(Pod)kapitola 

Primární uživatelé  

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ)) 

▪ Monitorování a hodnocení výsledků implementace elektronického zdravotnictví 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4 

▪ Nastavení indikátorové soustavy a návaznosti na globální, strategické a specifické cíle 3.4 

▪ Nastavení výchozích a cílových hodnot indikátorů  3.4.3 

▪ Plánování a sledování investic 3.5.3 

▪ Nastavení řídicí struktury pro monitorování a hodnocení a definování procesů v rámci řídicí 
struktury 

3.2, 4.1, 5 

Primární uživatelé 
mají v kompetenci nastavení, koordinaci 

a řízení implementace eHealth 
(MZdr / NCeZ) 

Sekundární uživatelé  
vkládají, sbírají a využívají data o implementaci eHealth, nesou odpovědnost za část 

intervencí, případně se podílí na financování eHealth 
(např. ÚZIS, SÚKL, MPSV, MMR, PZS) 

Terciární uživatelé 
pasivně konzumují data, ale nezasahují 

přímo do implementace eHealth 
(veřejnost) 

Primárními uživateli Metodiky jsou subjekty, které mají v kompetenci 
nastavení, koordinaci a řízení implementace elektronizace zdravotnictví. 

Sekundární uživatelé sbírají a využívají data související s elektronizací 
zdravotnictví, nesou odpovědnost za část intervencí spojených 
s elektronickým zdravotnictvím, případně se podílí na financování 
elektronického zdravotnictví. 

Terciárními uživateli se rozumí strany, které pouze pasivně využívají data 
a nezasahují přímo do implementace elektronického zdravotnictví. 

V této kapitole jsou popsáni hlavní uživatelé Metodiky, dále je představen kontext jejího vzniku, popis struktury 

jednotlivých částí Metodiky a jejího použití. Kapitola popisuje závaznost Metodiky a její aktualizace, účel a cíle 

dokumentu. Dále, vzhledem k množství již existující dokumentace, je v kapitole definována role Metodiky v kontextu 

Národní strategie elektronického zdravotnictví. Nakonec jsou popsány další důležité informace a pokyny pro využití 

Metodiky.  
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                                           Uživatelé 

                                           přínosy 
(Pod)kapitola 

Sekundární uživatelé 

(např. přímo řízené organizace MZdr - Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Státní 
zdravotní ústav, Zdravotní ústav Ostrava, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, Národní lékařská knihovna, Národní centrum 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a krajské 
hygienické stanice (14 KHS); Ministerstvo práce a sociálních věcí, poskytovatelé zdravotních služeb, subjekty vytvářející a poskytující 

elektronické služby a produkty, zdravotní pojišťovny) 

▪ Nastavení indikátorové soustavy (ve spolupráci s NCeZ) 3.4 

▪ Výběr metod sběru dat a jejich zpracování 4.4.5, 4.5.1 

▪ Sledování indikátorů pro pokrok a výsledků, které tyto služby a produkty přinesou 3.5 

Terciární uživatelé 

(veřejnost) 

▪ Informace o nastavení monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví 3, 4 

 Kontext vzniku Metodiky 

Tuto Metodiku zpracovala společnost Ernst & Young, s.r.o. na základě veřejné zakázky s názvem „Zavedení metod 

a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví“ v rámci projektu „Strategické řízení rozvoje 

elektronického zdravotnictví v resortu MZ“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Metodika byla zpracována ve spolupráci se zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZdr) a s přispěním dalších 

zainteresovaných subjektů, např. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Následně byla formou oponentní 

skupiny projednána s dalšími stakeholdery, kteří realizují jednotlivá opatření, dotýkají se jich opatření elektronizace 

zdravotnictví nebo disponují odborností v oblasti monitorování a hodnocení, např. se zástupci pacientských organizací 

a Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci (NOK) Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR).  

 Struktura a použití Metodiky 

Schéma níže shrnuje obsah Metodiky a přibližuje konkrétní otázky, které jsou řešeny v jednotlivých kapitolách. 

Schéma 2: Struktura Metodiky 
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Tímto piktogramem jsou označeny kroky (podkapitoly), které subjekt vykonávající monitorování a hodnocení nemusí nutně 

provádět, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků, avšak jejich implementace zvyšuje kvalitu monitorování/hodnocení, byť 

obvykle s vyššími nároky na administrativní kapacity a znalost problematiky monitorování a hodnocení. Pro hladký průběh 

monitorování/hodnocení Metodika doporučuje adresování i těchto kroků. 
 

 Závaznost a aktualizace Metodiky 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví je závazná pro Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky a další instituce, které budou monitorovat a hodnotit implementaci elektronizace zdravotnictví (např. v rámci 

tvorby strategických či implementačních dokumentů). Pro garanty dílčích opatření elektronizace zdravotnictví, instituce 

poskytující elektronické služby a produkty v rámci ostatních aktivit má Metodika doporučující charakter.  

Metodika bude aktualizována dle potřeby v návaznosti např. na změny legislativy, proběhlá hodnocení, změny indikátorové 

soustavy nebo zpětnou vazbu uživatelů. Potřebu aktualizace Metodiky je třeba zvážit zejména v následujících případech: 

▪ Při schválení nových operačních programů (Dohoda o partnerství a operačních programů na období 2021–2027, 

kdy ČR zahrne do Dohody o partnerství Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální 

fond plus a Evropský námořní a rybářský fond. Součástí budou i tzv. finanční nástroje) 

▪ Při přijetí zákona o elektronizaci zdravotnictví 

▪ V rámci aktualizace Národní strategie elektronického zdravotnictví, resp. Akčního plánu k Národní strategii 

elektronizace zdravotnictví 

▪ V případě významného posunu v oblasti elektronizace zdravotnictví. 

Odpovědnost za úpravy Metodiky a komunikaci informací o její aktualizaci nese Národní centrum elektronického 

zdravotnictví jakožto hlavní koordinátor elektronizace zdravotnictví v ČR a zadavatel tvorby Metodiky. Seznam provedených 

změn včetně jejich obsahu je uveden na začátku tohoto dokumentu (strana 2).  

 Účel Metodiky 

Metodika je nástroj, který poskytuje návod na sledování a hodnocení výsledků implementace elektronického zdravotnictví 

v České republice a měla by zajistit standardizaci postupů v měření elektronizace zdravotnictví napříč stakeholdery. 

Poskytuje informace, které pomáhají určit, zda je elektronizace zdravotnictví (či jednotlivé intervence v rámci elektronizace) 

implementována odpovídajícím způsobem a zda splňuje vytyčené cíle. 

Konkrétně Metodika slouží ke dvěma základním účelům spojeným s implementací elektronizace zdravotnictví zobrazeným 

ve schématu 3.  

U kapitol popisujících konkrétní postup monitorování a hodnocení Metodika používá modrý podklad pro zvýraznění očekávaných 

výstupů v rámci popisovaného kroku. 

 

Pro zvýšení přehlednosti jsou v jednotlivých kapitolách uvedené definice některých pojmů, popis možných přístupů a obecně informace 

spíše teoretického rázu, které jsou od ostatního textu odlišené šedým podkladem. Tyto části jsou určeny zejména čtenářům bez 

základních zkušeností s monitorováním a hodnocením. 

                Graficky pomocí žlutého podkladu a piktogramu jsou odlišeny konkrétní tipy a postupy (piktogram žárovky), 

doporučení na odkazy a zdroje k předmětným tématům (piktogram knihy), případně upozornění (piktogram vykřičníku). 
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Schéma 3: Účel Metodiky 

 Východiska tvorby Metodiky 

1.6.1 Klíčové využité dokumenty 

Metodika vychází zejména z publikací World Health Organization (WHO) „National eHealth Strategy Toolkit“ (2012, dále 

také „WHO Toolkit“), „Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions“ (2016) a „Evaluation Practice Handbook“ 

(2013), které jsou přenesené do českého prostředí a odráží v sobě již uskutečněné kroky v rámci elektronického 

zdravotnictví a existující strategické a právní dokumenty.  

Metodika dále vychází z Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016 – 2020 (dále také „NSeZ“ nebo 

„Strategie“), ačkoli na ni není plně vázána (viz podkapitola 1.6.3 Návaznost na Strategii a Akční plán). Při přípravě Metodiky 

byl zajištěn soulad s relevantní legislativou tak, jak je vydefinována v NSeZ. Metodika je dále v souladu s metodickými 

pokyny Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které se týkají oblastí monitorování a hodnocení, konkrétně s dokumenty „Zásady 

tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020“ a „Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 

2014-2020“ a dále s dokumentem „Metodika přípravy veřejných strategií“, který stanovuje základní principy monitorování 

a hodnocení pro strategie veřejných politik. 

1.6.2 Vztah k dokumentům elektronického zdravotnictví 

Vztah Metodiky k již existujícím, případně aktuálně vytvářeným dokumentům souvisejícím s elektronickým zdravotnictvím, 

je ilustrován ve Schématu 4. Metodika je koncipována tak, aby respektovala příslušné požadavky i dobrou praxi (případně 

se jí inspirovala) v následujících oblastech: 

▪ Elektronické zdravotnictví v ČR: respektuje požadavky dané Akčním plánem (AP) a Strategií (více viz podkapitola 

1.6.3 Návaznost na Strategii a Akční plán) 

▪ Mezinárodní praxe: je v souladu s dobrou praxí prosazovanou WHO v oblasti elektronického zdravotnictví a trendy 

v oblasti digitalizace prosazovanými Evropskou komisí 

▪ Elektronizace státní správy: je komplementární s aktivitami v rámci probíhajících i plánovaných aktivit obecné 

elektronizace státní správy 

▪ Monitorování a hodnocení: respektuje dobrou praxi v monitorování a hodnocení, zejména s důrazem na Evropské 

strukturální a investiční fondy (ESIF) jakožto významný zdroj financování aktivit NSeZ. 

Sledování plnění 
harmonogramu 

a milníků 

Monitorování 
plnění aktivit 

eHealth 

Monitorování 
efektivity 
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Vládě 
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Aktualizace 
Strategie vzhledem 

k vývoji aktivit 

Nástroj pro 
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eHealth 
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eHealth a zhodnocení 
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Pozitivní 
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Zdroj 
informací  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://apps.who.int/iris/handle/10665/252183
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf;jsessionid=C433372186B45E16D77371FF9664BC90?sequence=1
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20indik%c3%a1tory/MP_indikatory-_v5.pdf
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20indik%c3%a1tory/MP_indikatory-_v5.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9cf7f984-4748-4695-901c-d9b10f12bcd6/MP-evaluace_v4.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9cf7f984-4748-4695-901c-d9b10f12bcd6/MP-evaluace_v4.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
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Schéma 4: Vztah Metodiky k dokumentům elektronického zdravotnictví 

 

1.6.3 Návaznost na Strategii a Akční plán 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví je jedním z materiálů souvisejících s Národní strategií 

elektronického zdravotnictví ČR 2016–2020. Díky návaznosti na opatření Strategie (potažmo aktivit Akčního plánu) zajišťuje 

kontinuitu implementace těchto strategických dokumentů. 

Metodika však byla vytvořena jako samostatný dokument, který je použitelný nezávisle na NSeZ a AP. Metodika pokrývá 

aktivity napříč Strategií a Akčním plánem, s aktivitami pracuje v podobě sedmi tematických skupin/komponent 

(viz podkapitola 2.3 Základní aspekty Metodiky). S ohledem na dlouhodobý horizont implementace elektronického 

zdravotnictví byla při tvorbě této Metodiky uplatněna určitá míra obecnosti s cílem zachování použitelnosti Metodiky i při 

změně strategických a prováděcích dokumentů. 

 Další důležité informace a upozornění 

Postup zpracování Metodiky byl předem i v samotném průběhu tvorby Metodiky konzultován a následně odsouhlasen 

Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odborníky zapojenými do celého projektu. 

Při používání Metodiky bychom chtěli upozornit na následující: 

▪ Samotná Metodika a její aplikace nezaručují kvalitu (Metodikou stanovených) vykonávaných činností. 

▪ Možných přístupů, metod a postupů pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví je mnoho; 

předložená Metodika není jediný možný přístup. Metodika však byla vytvořena jako logický a konzistentní celek, 

v případě jejího použití by tedy měla být jako celek chápána a aplikována. 

▪ V případě, že je postup monitorování a hodnocení stanoven v legislativě, musí být Metodika aplikována tak, aby 

byla příslušná legislativa respektována. Podobně musí být postupováno v případě, že postup monitorování 

a hodnocení elektronického zdravotnictví upravuje jiný konkrétní metodický materiál (jako například Metodický 

pokyn pro evaluace v programovém období 2014 – 2020). 

▪ Metodika byla zpracovaná se znalostí současných informací (viz datum poslední revize v Přehledu provedených 

změn na začátku dokumentu). S postupem v implementaci elektronického zdravotnictví se vyvíjí i jednotlivé 

aktivity monitorování a hodnocení a technického zabezpečení, a tyto změny je třeba při využití Metodiky 

reflektovat. Metodika však byla tvořena se záměrem, aby se jednalo o „živý dokument“ zohledňující možné 

budoucí změny v technickém vývoji úrovně elektronického zdravotnictví v ČR, a to i na základě zkušeností s jeho 

použitím. 

Metodika 

Mezinárodní praxe v elektronizaci 

• WHO eHealth Stategy Toolkit  

• Monitoring and Evaluating Digital Health 

Interventions 

• Handbook of eHealth Evaluation: An 

Evidence-based Approach 

Monitorování a evaluace 

• Metodický pokyn pro evaluace v PO 2014–2020  

• Zásady tvorby a používání indikátorů v PO 2014-2020 

• Metodika přípravy veřejných strategií 

• Pokyny Evropské komise pro monitorování a evaluace  

• WHO Evaluation Practice Handbook 

Elektronizace zdravotnictví v ČR 

• Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 

období 2016-2020 

• Akční plán k Národní strategii el. zdravotnictví 2016-

2020 

Elektronizace státní správy 

• Akční plán pro rozvoj digitálního vnitřního 

trhu 

• Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy 

• Implementační plány programu Digitální 

Česko 

http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9cf7f984-4748-4695-901c-d9b10f12bcd6/MP-evaluace_v4.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9cf7f984-4748-4695-901c-d9b10f12bcd6/MP-evaluace_v4.pdf
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▪ K dosažení nejlepších výsledků, cílů a požadované kvality monitorování a hodnocení by Metodika měla být 

využívána pracovníky se zkušenostmi v této oblasti.  



 

 
Strana 11 

ZAVEDENÍ METOD A STANDARDŮ ŘÍZENÍ KVALITY SPECIFICKÝCH PRO ELEKTRONIZACI ZDRAVOTNICTVÍ 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví 

 

2  
 

 

Základní principy pro 
monitorování a hodnocení 
elektronizace zdravotnictví 
 
2.1. Rozdíl mezi řízením, monitorováním a hodnocením elektronického zdravotnictví 

2.2. Přístupy k měření elektronického zdravotnictví 

2.3. Základní aspekty Metodiky  

Úvod 
Základní principy 
monitorování a 

hodnocení eHealth 

Monitorování 
eHealth 

Hodnocení 
eHealth 

Řídicí struktura 
pro monitorování 

a hodnocení 
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2 Základní principy monitorování a hodnocení elektronického 

zdravotnictví 

 Rozdíl mezi řízením, monitorováním a hodnocením elektronického zdravotnictví 

Na začátek je třeba jasně vymezit rozdíl mezi aktivitami monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví a činnostmi 

spojenými s řízením elektronizace zdravotnictví. Metodika umožňuje uživatelům sledovat (monitorování) a hodnotit 

(hodnocení) výsledky, výstupy a dopady elektronizace zdravotnictví a tyto informace předávat zpět do rozhodovacích 

procesů (řízení).  

Zatímco v rámci řízení programu se sleduje, zda je program na dobré cestě (z pohledu vstupů, aktivit a výstupů), aktivity 

v rámci monitorování a hodnocení doplňují řízení programu sledováním důsledků a přínosů (z pohledu sledování výstupů, 

výsledků a dopadů), viz schéma 5. 

Činnosti v oblasti monitorování a hodnocení spolu úzce souvisejí a vzájemně se doplňují. Zatímco monitorování odpovídá 

na otázku, zda je intervence prováděna správně, hodnocení hledá odpověď na otázku, zda intervence v oblasti 

elektronického zdravotnictví přispívají (resp. přispěly) k očekávaným dopadům v řešené oblasti.  

Detailnější rozdíly mezi monitorováním a hodnocením jsou uvedeny v podkapitolách níže. 

Schéma 5: Rozdíl mezi řízením, monitorováním a hodnocením elektronizace zdravotnictví.  

Zdroj: WHO National eHealth Strategy Toolkit; část 3, str. 1 (vlastní zpracování) 

Hranice mezi řízením programu a monitorováním a hodnocením 

nemusí být v praxi vždy zřetelná, nicméně tato Metodika se primárně 

věnuje monitorování a hodnocení stavu implementace elektronického 

zdravotnictví v ČR. Jejím účelem není řešení vstupů a aktivit 

souvisejících s implementací Strategie a Akčního plánu. 

Metodika zohledňuje přístup tzv. řízení orientovaného na výsledky 

obecně doporučovaného dokumentem „WHO Toolkit“ pro 

elektronizaci zdravotnictví. 

Kapitola shrnuje východiska k nastavení a řádnému fungování monitorovacích a hodnoticích procesů. Nejprve je 

vymezen rozdíl mezi řízením, monitorováním a hodnocením. Dále jsou jednotlivé přístupy k monitorování a hodnocení 

kategorizovány společně s uvedením přehledu relevantních základních aspektů Metodiky popsaných v poslední 

podkapitole. 

Řízení orientované na výsledky (Results-based 
management) je způsob, jakým organizace/instituce 
používá procesy a zdroje k dosažení výsledků. Řízení 
orientované na výsledky se skládá s několika prvků: 
strategická orientace a ucelenost, zapojení 
stakeholderů, plánování realizace i monitorování a 
hodnocení. Pro tento styl řízení je zásadní 
přizpůsobivost okolnostem. 

Programové vstupy Programové aktivity Výstupy eHealth Výsledky eHealth Dopad 

Výsledky Implementace 

Přínos 

Cílená změna dosažena 

Vstupy a výstupy 

Aktivity jsou realizovány dle původního plánu, jsou vytvářeny výstupy 

Řízení programu 

Řízení programu Monitorování Hodnocení 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
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2.1.1 Monitorování 

Cílem monitorování je zjistit, zda implementace elektronizace 

zdravotnictví probíhá dle plánu. V opačném případě je třeba včas 

identifikovat míru a směr odklonu od plánu a učinit opatření, aby byla 

zajištěna přesnost intervence. Společně s evaluacemi může dobře 

nastavený a fungující systém monitorování vést k úpravě (aktualizaci) 

intervence již v průběhu její realizace. Monitorování je jedním ze zdrojů informací pro hodnocení. 

Monitorování elektronického zdravotnictví se zaměřuje zejména na sledování plnění výstupových, výsledkových 

a kontextových indikátorů elektronického zdravotnictví a nákladů souvisejících s realizovanými opatřeními.  

2.1.2 Hodnocení (evaluace) 

Hodnocení je systematické a objektivní posouzení intervence 

z hlediska naplňování cílů, účelnosti, efektivity, očekávaného dopadu 

a udržitelnosti. Na rozdíl od monitorování hodnocení nesleduje pouze 

plnění indikátorů, avšak snaží se nalézt kauzální vztahy a širší vazby. 

Hodnocení elektronického zdravotnictví se zaměřuje zejména na 

zjištění míry naplnění jednotlivých cílů implementace elektronického 

zdravotnictví, procesní fungování řídicí struktury elektronického 

zdravotnictví a jejího přispění k naplňování cílů a ověření vhodnosti 

nastavené intervenční logiky. 

Tabulka 2 přináší srovnání monitorování a hodnocení z pohledu různých aspektů. 

Tabulka 2: Rozdíl mezi monitorováním a hodnocením.  

Zdroj: Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020, str. 8-9 (vlastní zpracování) 

 Přístupy k měření elektronizace zdravotnictví 

Napříč zeměmi a institucemi se objevují různé přístupy k měření pokroku v elektronizaci zdravotnictví. Ty se liší zejména v: 

▪ Zaměření (obecné vs. konkrétní; např. zaměření na efektivitu či technickou stránku implementace) 

▪ Hloubce (mikroúroveň vs. makroúroveň; např. zdravotnická zařízení vs. národní úroveň), 

▪ Fázi implementace elektronického zdravotnictví v návaznosti na pokročilost využívání informačních a 

komunikačních technologií (ICT, např. počáteční fáze implementace v některých rozvojových zemích, kde se 

s elektronizací zdravotnictví začíná vs. finální fáze implementace ve vyspělých státech)  

▪ Specifičnosti dané země / regionu (např. zaměření na mHealth v některých zemích z důvodu výrazně vyššího využívání 

internetu v mobilních zařízeních oproti počítačům apod.).  

 

 

 

 

Aspekt Monitorování Hodnocení 

Frekvence Je prováděné kontinuálně během celého procesu 
Je prováděné periodicky či dle potřeby (např. na 

začátku či konci významných milníků) 

Metody Pracuje převážně s kvantitativními metodami 
Pracuje s kvantitativními i kvalitativními 

metodami 

Zaměření Zaměřuje se primárně na vstupy, aktivity a výstupy Zaměřuje se na výsledky a dopady 

Hlavní záměr Sběr dat o průběhu intervence 
Zjištění důvodů pro (ne)plnění stanovených cílů 

intervence 

Výstupy Stanovuje cílové hodnoty a dílčí milníky 
Posuzuje reálnost, relevanci a dosažitelnost 

plánovaných cílů 

Monitorování je průběžné zjišťování stavu a 
pokroku realizace programů a projektů a 
porovnávání získaných informací s výchozími 
hodnotami a předpokládaným plánem. 

Hodnocení (v textu rovněž evaluace) je proces 
založený na důkladném sběru primárních 
i sekundárních dat a na jejich odborném 
vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro 
strategické řízení a řízení implementace. 
Hodnocením se tedy rozumí zpracování informací 
získaných v rámci monitorování i mimo něj, 
interpretace informací a formulace závěrů 
a doporučení ke zlepšení implementace.  
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Pro účely Metodiky shrnujeme několik relevantních přístupů k monitorování a hodnocení a jakým způsobem byly 
promítnuty do tvorby Metodiky:  

1. National eHealth Strategy Toolkit (WHO Toolkit) je obecně 

uznávaný přístup k tvorbě strategií implementace 

elektronického zdravotnictví, jehož součástí je postup 

provádění monitorování a hodnocení v rámci elektronizace 

zdravotnictví. Toolkit stanovuje postup monitorování 

a hodnocení prostřednictvím identifikace vhodných 

indikátorů, určení výchozích a cílových hodnot pro tyto 

indikátory a následného definování modelů řízení a procesů.  

V Metodice jsou aplikovány postup monitorování, 

komponenty elektronického zdravotnictví, nastavení 

výchozích/cílových hodnot a řízení orientované na výsledky 

podle WHO Toolkit.  

2. Global Digital Health Index (GDHI) je index vytvořený v roce 

2017, který hodnotí a monitoruje využívání digitálních 

technologií ve zdravotnictví v různých zemích světa 

prostřednictvím indikátorů uspořádaných v 7 skupinách 

(resp. komponentách elektronického zdravotnictví podle 

WHO Toolkit): řízení a struktura, strategie a investice, 

legislativa a politika, infrastruktura, standardy a 

interoperabilita, služby a systémy, kapacita poskytovatelů 

zdravotních služeb. Zemím pak na základě naplněnosti 

indikátorů přiřazuje skóre pro každou ze 7 skupin i celkové skóre, díky čemuž mohou jednotlivé země sledovat svůj 

vývoj v čase a pozici ve srovnání s ostatními srovnávanými zeměmi. GDHI má pomoci určit, jak mohou investice do 

elektronizace zdravotnictví posílit zdravotnické systémy a podpořit lepší spolupráci mezi tvůrci politik a realizátory 

v oblasti elektronického zdravotnictví. Index byl vyvinut neziskovou organizací HealthEnabled, která pomáhá 

vládám s elektronizací zdravotnických systémů. 

Metodika využívá členění indikátorů do 7 skupin podle GDHI (resp. WHO Toolkit) pro zajištění možné budoucí 

kompatibility s tímto mezinárodně uznávaným a WHO podporovaným konceptem, více viz podkapitola 

2.3.3 Komponenty elektronického zdravotnictví. 

3. EMRAM score (Electronic Medical Record Adoption Model) je model vyvinutý společností HIMSS (Health 

Information and Management Systems Society). Model je zaměřený na zlepšení kvality, bezpečnosti, nákladové 

efektivnosti a dostupnosti ve zdravotnictví prostřednictvím využití informačních technologií a systémového 

managementu. Skóre (0–7) umožňuje zachycovat pokrok zdravotnických zařízení vzhledem k dalším zařízením 

v Evropě i ve světě.  

Metodika navrhuje EMRAM skóre jako jeden z indikátorů pro komponentu elektronického zdravotnictví Služby 

a systémy.  

4. WHO Evaluation Practice Handbook popisuje hodnocení elektronického zdravotnictví. Typický model se zaměřuje 

na 1. kvalitu informací, technologií a podpory; 2. stupeň využití elektronického zdravotnictví a spokojenosti 

uživatelů; a 3. čisté přínosy z hlediska kvality péče, přístupu a produktivity.  

Metodika využívá postupy hodnocení popsané v dokumentu.  

5. Monitoring and Evaluating of Digital Health Interventions je přístup aplikovaný WHO vycházející z předpokladu, 

že většina intervencí v oblasti elektronického zdravotnictví má podobný životní cyklus, přičemž v jednotlivých 

fázích vývoje jsou potřeby v oblasti monitorování a hodnocení odlišné v závislosti na používaných technologiích, 

postupech a zkušenostech.  

Metodika využívá rámce monitorování a hodnocení podle fáze zralosti, více viz podkapitola 2.3.2 Fáze zralosti 

elektronizace zdravotnictví.  

Digitálním zdravotnictvím se rozumí „oblast 
znalostí a praxe spojená s jakýmkoli aspektem 
přijímání digitálních technologií ke zlepšení zdraví, 
od vzniku až po provoz“ (WHO EB142/20, 2017). 
Termín „digitální zdravotnictví“ se dnes často 
používá jako zastřešující pojem zahrnující 
elektronické zdravotnictví a využívání pokročilých 
výpočetních věd (např. v oblasti velkých dat a umělé 
inteligence). 

Elektronické zdravotnictví označuje soubor 
nástrojů a služeb, které využívají informačních a 
komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví. 
Implementace těchto nástrojů a služeb je v českém 
prostředí zaměřena především na vyšší dostupnost, 
kvalitu, bezpečí a efektivitu českého zdravotnictví 
společně se zvýšením zájmu občana o péči o vlastní 
zdraví měřeného počtem uživatelů Národního 
zdravotnického informačního portálu (NZIP nebo 
také Portál).  

mHealth (mobilní zdravotnictví) je oblastí 
elektronického zdravotnictví. Jedná se o 
poskytování zdravotnických služeb a informací 
pomocí mobilní technologie (chytré telefony 
a hodinky, tablety apod.). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://www.digitalhealthindex.org/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://www.digitalhealthindex.org/
https://www.digitalhealthindex.org/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf;jsessionid=C433372186B45E16D77371FF9664BC90?sequence=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/252183
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 Základní aspekty Metodiky 

Základní aspekty Metodiky tvoří následující prvky:  

1. Hierarchie cílů, resp. indikátorů elektronizace zdravotnictví  

2. Fáze zralosti elektronizace zdravotnictví  

3. Komponenty elektronického zdravotnictví.  

Následující podkapitoly popisují, jak se tyto aspekty promítají do monitorování a hodnocení eHealth v ČR.  

2.3.1 Hierarchie cílů 

Strategie definuje pro elektronizaci zdravotnictví v ČR následující soustavu cílů, které jsou dále rozvedeny až na úroveň 

jednotlivých opatření a indikátorů (viz schéma 6 Hierarchie cílů). Na každou úroveň cílů (resp. opatření) je navázán vhodný 

počet indikátorů, aby bylo možné jednotlivé úrovně monitorovat, resp. hodnotit. Čím vyšší je úroveň cíle, tím menší by měl 

být počet navázaných indikátorů. S narůstající úrovní cíle by indikátory měly být obecnější (resp. kontextovější), podobně 

jako samotné cíle.  

Schéma 6: Hierarchie cílů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.3.2 Fáze zralosti elektronizace zdravotnictví 

Metodika rozlišuje tři fáze zralosti/implementace elektronizace zdravotnictví: 

1. Raná fáze – na počátku procesu je nejdříve definován záměr společně s posouzením potřeb, posléze jsou vytvořeny 

návrhy, na jejichž základě (po testování a úpravách) vznikne projekt fungující v kontrolovaném prostředí. 

2. Střední fáze – ve druhé fázi intervence opouští kontrolované prostředí, avšak co do užití je stále limitována na 

úroveň regionu. 

3. Pokročilá fáze – v poslední fázi je intervence rozšířena na národní úroveň a jsou vyvíjeny aktivity za účelem 

vytvoření prostředí umožňujícího toto rozšíření (vytváření politik, obstarání financování, zajištění dostatečných 

lidských zdrojů apod.). 

Kvůli využití a množství časových, finančních a lidských zdrojů a dalšího plánování je důležité určit, v jaké fázi zralosti se 

elektronizace zdravotnictví nachází. Na počátku elektronizace a s ní spojených intervencí je obvykle zapotřebí větší 

množství těchto zdrojů, aby byla zajištěna funkčnost a stabilita nového systému. V pokročilých fázích zralosti se důraz 

přesouvá na hodnocení kvality a výkonnosti, a namísto zlepšování jednotlivých technických aspektů se monitorování 

a hodnocení zaměřují spíše na kontinuální zlepšování systému. Fáze zralosti obvykle přímo souvisí s vývojem informačních 

a komunikačních technologií využívaných v elektronickém zdravotnictví. Následující tabulka shrnuje rozdíly mezi vybranými 

aspekty na počátku implementace elektronického zdravotnictví a v pokročilé fázi. 

Tabulka 3: Srovnání vybraných aspektů na počátku implementace elektronického zdravotnictví a v pokročilé fázi.  

Aspekt Počátek elektronizace Pokročilé fáze elektronizace 

Potřeba zdrojů 
Využití většího množství zdrojů (časových, finančních, 

lidských) 
Menší množství zdrojů 

Zaměření 

intervencí 
Zaměření na dostupnost, připravenost 

Zaměření na přesnost, kvalitu informací a služeb, 

výkonnost a efektivitu 

Monitorování Důraz na funkčnost a stabilitu Důraz na přesnost a kvalitu 

Globální cíl 

Strategický cíl 

 Specifický cíl 

 Opatření 

Kontextové indikátory 

Dopadové indikátory 

Výsledkové indikátory 

Výstupové indikátory 
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Aspekt Počátek elektronizace Pokročilé fáze elektronizace 

Hodnocení 
Důraz na použitelnost, teoretickou účinnost, 

proveditelnost 

Důraz na reálnou účinnost, implementaci, finanční 

výkonnost 

Zdroj: vlastní úprava dle Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions, str. 2 

Vývoj intervence v rámci životního cyklu by se kromě realizovaných aktivit samotného opatření měl projevit také na 

činnostech spojených s monitorováním a hodnocením, a to prostřednictvím výběru zaměření indikátorů a hodnocených 

aspektů. V počáteční fázi by se v rámci monitorování měla sledovat technická funkčnost a stabilita systému. Zaměření 

postupně přechází na konzistentnost intervence, tj. zda elektronizace zdravotnictví dosahuje očekávaných výstupů na 

předem definované úrovni kvality. Obdobně se v průběhu životního cyklu intervence mění i zaměření hodnocení od 

posouzení úrovně interakce uživatelů se systémem (použitelnost) až po integraci jednotlivých opatření do architektury 

elektronického zdravotnictví a hodnocení ekonomičnosti a reálných dopadů intervencí. Následující schéma zachycuje, jak 

se v čase mění zaměření u monitorování a hodnocení v závislosti na zralosti elektronizace zdravotnictví.  
 

Schéma 7: Změna zaměření monitorování a hodnocení v závislosti na zralosti elektronizace zdravotnictví v čase 

Zdroj: Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions, (vlastní zpracování) 

Smyslem zavedení aspektu vyspělosti ICT do monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví je přiblížit 

monitorovací a hodnoticí aktivity reálnému vývoji intervencí v elektronickém zdravotnictví v čase a zefektivnit je. 

Např. nemá smysl sledovat dopad elektronizace zdravotnictví či kvalitu poskytovaných služeb, pokud ještě nebyla 

vybudována fungující infrastruktura. 

2.3.3 Komponenty elektronického zdravotnictví 

WHO (2012) představilo sedm komponent elektronického zdravotnictví (viz tabulka 4), které jsou stavebními kameny 

elektronického zdravotnictví. Jedná se o oblasti správy a řízení, strategií a investic, legislativy, kapacity poskytovatelů 

zdravotních služeb, infrastruktury, standardů a interoperability a služeb a systémů. Vývoj ve všech těchto oblastech je 

potřebný pro dosažení globálního cíle elektronizace zdravotnictví. Tyto komponenty také tvoří Global Digital Health Index 

výše popsaný v podkapitole 2.2 Přístupy k měření elektronizace zdravotnictví.  

Metodika využívá těchto sedmi komponent zejména z následujících důvodů: 

▪ Mezinárodní uznávanost – rozdělení je mezinárodně uznávané, vychází z WHO Toolkit a některé země jej přímo 

používají při měření elektronizace zdravotnictví. Pokud se Global Digital Health Index stane standardně využívaným 

indexem pro měření vyspělosti elektronického zdravotnictví, pak bude rozdělení na komponenty nezbytné.  

▪ Srovnatelnost (časová i geografická) – komponenty tvoří Global Digital Health Index, jehož prostřednictvím je možné 

srovnat vývoj v jednotlivých oblastech jak v čase, tak napříč zeměmi, kde se GDHI měří.  

▪ Ucelenost a snazší měřitelnost – komponenty elektronického zdravotnictví pokrývají všechny důležité oblasti 

elektronického zdravotnictví, díky čemuž žádný z aspektů nezůstane opomenut. Rozčleněním na menší logické prvky 

jsou oblasti snáze měřitelné.  

▪ Flexibilita a kontinuita – jednotlivá opatření NSeZ jsou přiřazena k příslušným komponentám elektronického 

zdravotnictví, a v případě změny/revize NSeZ, Akčního plánu či jejich součástí se může měnit i obsah jednotlivých 

komponent, aniž by bylo nutné měnit celkový rámec.  

Zralost eHealth (ICT) v čase 

Monitorování 

Evaluace 

Přesnost 

Kvalita Stabilita 

Funkčnost 

Proveditelnost Teoretická účinnost Reálná účinnost Udržitelnost nastavení 

Ekonomická / finanční evaluace Použitelnost 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/252183
https://apps.who.int/iris/handle/10665/252183
https://www.digitalhealthindex.org/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://www.digitalhealthindex.org/
https://www.digitalhealthindex.org/
https://www.digitalhealthindex.org/
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
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Tabulka 4: Komponenty elektronického zdravotnictví dle WHO (2012).  

Zdroj: WHO National eHealth Strategy Toolkit, část 1, str. 9 (vlastní zpracování) 

Níže v textu pak na komponenty elektronického zdravotnictví odkazuje Metodika v situacích, kdy monitorování a hodnocení 

elektronického zdravotnictví nemusí být spjato pouze se současnou NSeZ a Akčním plánem, ale postup hodnocení je 

zasazen do obecnější roviny.  

Oblast Popis 

Správa a řízení 

Řízení a koordinace činností ICT v oblasti elektronického zdravotnictví, sladění s národními prioritami 

a strategiemi v oblasti elektronizace zdravotnictví, zapojení stakeholderů, implementace doporučení, 

řízení změn a rizik, monitorování a hodnocení výsledků. 

Strategie a investice 
Strategické plánování, sladění se všemi relevantními stakeholdery, zajištění financování a sladění 
financování s prioritami. 

Legislativa 

Rozvoj zákonů, právních předpisů a regulací souvisejících s elektronizací zdravotnictví (ochrana 
osobních dat, ochrana spotřebitele, přístup ke zdravotním datům, procesy spojené s únikem dat 
apod.); politiky potřebné k podpoře rozvoje elektronického zdravotnictví; legislativa týkající se 
osobních dat pacientů a jejich uchování v digitálním formátu; kompatibilita právního prostředí. 

Kapacity poskytovatelů 

zdravotních služeb 

Kapacita poskytovatelů zdravotních služeb – dovednosti, zkušenosti a znalosti pro aplikaci 
elektronizace zdravotnictví při řízení a poskytování péče jednotlivcům, kapacita zdravotních ICT 
pracovníků v oblasti navrhování, budování, provozu a podpory služeb elektronického zdravotnictví 
(vzdělávání a odborná příprava, dovednosti a kompetence, požadavky na akreditaci). 

Infrastruktura 

Fyzická infrastruktura, vysokorychlostní připojení, identifikační a autentizační služby, aplikace, 
úložiště a přidružené služby pro bezpečné ukládání (např. pro ukládání a přístup k elektronickým 
zdravotním záznamům), datasety pro řízení a správu zdravotní péče (informace pro analýzu, reporty 
apod.). 

Standardy a interoperabilita 
Vývoj a použití Enterprise architektury a standardů pro lepší interoperabilitu, integraci a výměnu 
zdravotnických informací – národní a evropské standardy, koncepty rozvoje. 

Služby a systémy 

Služby a systémy využívané ke shromažďování a přenosu zdravotnických informací a přístupu k nim, 
služby a systémy pro podporu sběru a uložení dat pacientů, služby umožňující elektronickou 
komunikaci a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče, zabezpečení zdravotnických 
informací). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
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Řídicí struktura 
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3 Monitorování elektronického zdravotnictví 

 Postup monitorování 

Obecný postup při monitorování elektronického zdravotnictví shrnuje následující schéma, které zároveň kopíruje strukturu 

kapitoly. 

 

 Stanovení řídicí struktury pro monitorování1 

V rámci určení řídicí struktury monitorování jsou stanoveny osoby, které budou vykonávat jednotlivé aktivity monitorování, 

a jsou jim přiřazeny role a odpovědnosti. 

Konkrétní rozdělení rolí a odpovědností bude vždy záviset na organizační struktuře instituce pověřené řízením 

a koordinováním aktivit v rámci elektronizace zdravotnictví, tedy Národního centra elektronického zdravotnictví (NCeZ), 

které provádí koncepční, strategické a programové řízení elektronizace zdravotnictví a zajištuje metodické vedení rozvoje 

elektronizace zdravotnictví. Pro zajištění chodu monitorovacích aktivit je nicméně zásadní přiřadit odpovědným 

pracovníkům minimálně následující kompetence:  

▪ Řízení monitorovacích aktivit a dohled nad monitorováním 

- Definování cílů monitorování, schvalování plánu monitorování, návrhů zpráv o implementaci elektronického 

zdravotnictví a finální podoby indikátorové soustavy, komunikace na vrcholové úrovni a případně řešení 

kompetenčních sporů s ostatními stakeholdery zapojenými do monitorování. 

▪ Tvorba a sledování plánu monitorování 

- Vypracování přehledu jednotlivých monitorovacích aktivit, projektové řízení, sledování potřeby informací 

a dat pro různé účely, stanovení podoby a obsahu konkrétních zpráv o implementaci elektronického 

                                                                 
1 Pro konkrétní informace o nastavení řídicí struktury viz kapitola 5.  

1. Stanovení řídicí 
struktury pro 
monitorování 

2. Plánování 
monitorování 

3. Nastavení 
indikátorové 

soustavy 

▪ Stanovení cílů 

monitorování 

▪ Stanovení 

harmonogramu 

monitorování 

▪ Stanovení indikátorů  

▪ Zdroje a metody sběru 

dat 

▪ Nastavení výchozích 

a cílových hodnot 

indikátorů 

▪ Revize indikátorové 

soustavy 

▪  

4. Sledování 
pokroku a jeho 

reportování 

▪ Nastavení systému 

podávání zpráv o 

plnění cílů 

▪ Vyhodnocení 

monitorování 

▪ Plánování a sledování 

investic do el. 

zdravotnictví 

Kapitola popisuje aspekty, které je třeba brát v úvahu při vytváření rámce pro monitorování elektronického zdravotnictví. 

Zaměřuje se na to, jak by měla vypadat indikátorová soustava (charakteristika a výběr vhodného indikátoru, nastavení 

výchozích a cílových hodnot) a jak by měla být sbírána data. Dále popisuje, jakým způsobem nastavit reportování, včetně 

sledování investic do elektronizace zdravotnictví.  

„Monitorováním se rozumí vytváření systému sběru dat a informací a provádění sběru a shromažďování dat a informací.“ (Metodický 

pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020). Monitorování slouží k průběžnému vyhodnocování postupu implementace 

elektronického zdravotnictví či dílčích intervencí z hlediska dosahování předem stanovených cílů. Systém monitorování musí být 

nastaven tak, aby dokázal včas odhalit nedostatečné plnění cílů. Monitorování zároveň poskytuje vstupy pro hodnocení (viz kapitola 4), 

během něhož dochází k vyhodnocení výsledků a dopadů elektronizace zdravotnictví. Společně se systémem hodnocení může dobře 

nastavený a fungující systém monitorování vést k úpravě (aktualizace) elektronizace zdravotnictví již v průběhu realizace intervence. 



 

 
Strana 20 

ZAVEDENÍ METOD A STANDARDŮ ŘÍZENÍ KVALITY SPECIFICKÝCH PRO ELEKTRONIZACI ZDRAVOTNICTVÍ 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví 

Stanovení řídící struktury pro 
monitorování Nastavení indikátorové soustavy Sledování pokroku a jeho 

reportování Plánování monitorování 

zdravotnictví, operativní dohled nad dodržováním plánu, komunikace s jednotlivými stakeholdery zapojenými 

do procesu monitorování. 

▪ Tvorba a aktualizace indikátorové soustavy 

- Definování vhodných indikátorů pro jednotlivá opatření Strategie či cíle elektronického zdravotnictví, 

sestavení přehledu datových zdrojů a jeho průběžná aktualizace, stanovení výchozích a cílových hodnot 

indikátorů, monitorování trendů v oblasti měření elektronizace zdravotnictví, návrh indikátorů pro nová 

opatření elektronického zdravotnictví. 

▪ Průběžný sběr a zpracování dat o plnění indikátorů 

- Kompletace zpráv o implementaci elektronického zdravotnictví, konsolidace dat o plnění indikátorů za 

jednotlivá opatření, analýza dat o plnění cílových hodnot indikátorů, prezentace dat o míře plnění dle potřeb 

jednotlivých uživatelů. 

▪ Příprava zpráv o implementaci elektronického zdravotnictví 

- Příprava zpráv o implementaci elektronického zdravotnictví dle plánu monitorování, komunikace s pracovníky 

odpovědnými za zpracování dat a indikátorovou soustavu, předávání zpráv ke schválení odpovědným 

osobám, předávání podkladů hodnoticímu týmu v případě realizace evaluací (viz kapitola 4 Hodnocení).  

Jedné osobě může být svěřena zodpovědnost za více kompetencí, nicméně minimálně řízení a dohled by měly být 

jednoznačně odděleny od operativní úrovně. 

 

 Plánování monitorování 

Dalším krokem po ustanovení řídicí struktury monitorování je plánování, během nějž je stanoveno, co se bude monitorovat 

a jakým způsobem, a monitorovací aktivity jsou zasazeny do časového rámce.  
Plánování monitorování probíhá ve dvou krocích popsaných v následujících podkapitolách. 
 

3.3.1 Stanovení cílů monitorování 

V úvodu je třeba formulovat, na co se monitorování bude soustředit a co je jeho cílem, resp. co přinese subjektu 

zodpovědnému za řízení monitorovacích aktivit (realizátorovi), resp. dalším relevantním stakeholderům. Činnosti 

prováděné v rámci monitorování by měly přinášet odpovědi na otázku, zda elektronizace zdravotnictví či její dílčí 

intervence fungují tak, jak bylo zamýšleno. Na základě stanoveného předmětu a cílů zvolí realizátor v dalších krocích 

monitorování vhodný postup odrážející specifika monitorování. 

Cíle monitorování mohou být:  

▪ sběr dat pro realizaci průběžného a závěrečného hodnocení elektronizace 

▪ sběr dat pro informování veřejnosti o pokroku v elektronizaci zdravotnictví 

▪ podpora koordinace aktivit v oblasti elektronizace zdravotnictví 

▪ poskytování pravidelných informací o pokroku v elektronizaci zdravotnictví Vládě ČR či dalším stakeholderům 

▪ poskytování informací o elektronizaci zdravotnictví mezinárodním institucím typu WHO a OECD. 

Všechny osoby a instituce zapojené do monitorování by měly rozumět, co je předmětem monitorování a k čemu 

monitorování slouží. Monitorování by měly chápat jako nástroj ke sledování implementace opatření a aktualizace Strategie 

a elektronického zdravotnictví obecně, nikoli jako požadavek nadřízené osoby. 

Výstupem tohoto kroku je konkrétní rozdělení rolí a odpovědností za jednotlivé aktivity monitorování, např. ve formě 
organizačního řádu či upraveného popisu pracovního místa.  

Výstupem tohoto kroku je definovaný předmět a seznam cílů hodnocení, např. ve formě tabulky, kde budou cíle seřazeny podle 

priorit pro jednotlivé stakeholdery. K jednotlivým cílům budou přiřazeny odpovědné osoby definované v kroku 3.2 Stanovení řídicí 

struktury pro monitorování 

Stanovení harmonogramu 

monitorování 
Stanovení cílů monitorování 

http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
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3.3.2 Stanovení harmonogramu monitorování 

Plán monitorování připraví hlavní zodpovědná osoba za provádění monitorovacích aktivit ve spolupráci s osobami či 

institucemi, které budou sbírat a poskytovat potřebné informace či datové zdroje. Plán by měl být z velké části založený na 

již existujících fungujících mechanismech a dostupných datových zdrojích. 

Je nezbytné, aby byl plán odsouhlasen všemi relevantními stakeholdery a odpovědnými osobami definovanými v kroku 

3.2 Stanovení řídicí struktury pro monitorování. 

Časový harmonogram monitorování bude obsahovat:  

▪ Hlavní fáze realizace monitorování – monitorování je vhodné rozdělit na fáze, které budou představovat soubory 

opatření vedoucí k naplnění cílů monitorování.  

▪ Výstupy – ke každé fázi bude přiřazen výstup, který je očekáván po jejím ukončení, např. zpráva, datová sada, 

analýza apod. 

▪ Klíčové aktivity pro dosažení výstupů – budou přiřazeny k jednotlivým fázím monitorování.  

▪ Termíny pro splnění jednotlivých aktivit – je třeba určit čas nezbytný na splnění jednotlivých aktivit. V tomto kroku 

je potřeba časově provázat plnění aktivit s přihlédnutím k jejich vzájemné provázanosti a podmíněnosti.  

▪ Klíčové milníky – jedná se o nejdůležitější momenty realizace monitorování (například dokončení fáze 

monitorování, dokončení aktivity umožňující pokračovat v realizaci jiných aktivit apod.) 

▪ Odpovědné osoby / subjekty za realizací klíčových aktivit – tyto již byly určeny v rámci sestavování hierarchické 

struktury prací a budou v tomto kroku převzaty 

▪ Aktualizace harmonogramu – harmonogram bude aktualizovaný v návaznosti na provedené monitorovací aktivity.  

 

 Nastavení indikátorové soustavy 

Indikátory jsou podstatnou částí Metodiky, jelikož 

monitorování probíhá primárně prostřednictvím 

sledování hodnot indikátorů a jejich trendů. 

Efektivní rámec pro monitorování je tvořen 

souborem vhodně zvolených indikátorů, jejichž 

měření poskytuje informace o využití, výstupech a výsledcích elektronizace zdravotnictví.  

Nastavení indikátorové soustavy probíhá ve 4 krocích popsaných v následujících podkapitolách.  
 

3.4.1 Stanovení indikátorů  

Stanovení indikátorů probíhá v následujících krocích blíže rozepsaných v podkapitolách 3.3.1.1 – 3.3.1.4: 

▪ Identifikace kontextových indikátorů 

▪ Identifikace klíčových stakeholderů a jejich potřeb 

▪ Identifikace výsledků a výsledkových indikátorů 

▪ Identifikace výstupů a výstupových indikátorů. 

Výstupem tohoto kroku je harmonogram monitorování s vymezeným časovým rámcem monitorování, klíčovými aktivitami a 
milníky, jednotlivými výstupy a přiřazenými odpovědnostmi za klíčové aktivity monitorování.  

Indikátor je kvantitativní nebo kvalitativní proměnná, která poskytuje 
jednoduchý a spolehlivý prostředek k měření dosažených výsledků, a která 
odráží změny spojené s intervencí nebo pomáhá posoudit výkonnost 
aktéra rozvoje. 

Zdroje a metody sběru dat 
Nastavení výchozích a 

cílových hodnot indikátorů 

Revize indikátorové 

soustavy 
Stanovení indikátorů 
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3.4.1.1 Identifikace kontextových indikátorů 

Na rozdíl od výstupových a výsledkových 

indikátorů popsaných níže, kontextové indikátory 

nesledují věcné plnění projektu, ale slouží ke 

sledování stavu elektronizace zdravotnictví na 

regionální nebo národní úrovni. Pro kontextové 

indikátory se obvykle nenastavují cílové hodnoty, protože výsledná hodnota indikátoru je ovlivněna celou řadou faktorů 

(ne pouze samotnou intervencí). Kontextové indikátory by měly být nastaveny tak, aby se jednalo o indikátory pravidelně 

zjišťované v rámci národního statistického šetření (případně šetření na úrovni EU).   

 

 

3.4.1.2 Identifikace klíčových stakeholderů a jejich potřeb 

Indikátorová soustava musí zohledňovat perspektivu zúčastněných stran za účelem monitorování změn, jež jsou pro ně 

významné. Klíčové stakeholdery a jejich potřeby identifikujeme v následujících krocích:  

1. Určení klíčových subjektů, kterých se implementace elektronického zdravotnictví dotýká. Vhodnou metodou pro 

určení všech stakeholderů může být například brainstorming. Mezi klíčovými stakeholdery by se měli objevit 

zástupci poskytovatelů zdravotní péče, uživatelů zdravotní péče, subjektů poskytujících elektronické služby 

a produkty, zdravotních pojišťoven, řídicí struktury elektronického zdravotnictví a spolupracujících institucí (MZdr, 

NCeZ, ÚZIS, SÚKL) a spolufinancujících institucí (např. ESIF subjekty). 

2. Stanovení cílů výše určených zainteresovaných subjektů 

3. Odvození potřeb zainteresovaných subjektů na základě jejich cílů.  

4. Prioritizace těchto subjektů, resp. identifikovaných potřeb, v závislosti na tom, jak přispívají k naplňování cílů 

a implementace elektronizace zdravotnictví.  

 

3.4.1.3 Identifikace výsledků a výsledkových indikátorů 

Na základě identifikovaných potřeb klíčových 

stakeholderů je třeba nalézt a popsat očekávané 

výsledky, které přinese implementace 

elektronického zdravotnictví těmto stranám. Na 

základě výsledků je vytvořena sada výsledkových 

indikátorů.  

 

 

 

 

 

 

 

Výstupem tohoto kroku je sada kontextových indikátorů, které mají nepřímou vazbu na globální cíle el. zdravotnictví. 

 

Výstupem tohoto kroku je seznam klíčových subjektů a potřeb těchto subjektů. 

Výsledky vyjadřují účinky dané intervence, resp. změnu či přínosy, jsou 
stanovovány na úrovni jednotlivých opatření/specifických cílů/operací. 

Výsledkové indikátory jsou stanoveny za účelem sledování přínosu 
samotné intervence a usnadnění sledování plnění stanovených cílů. 
Příkladem výsledkového indikátoru je „Počet přístupů k elektronické 
zdravotnické dokumentaci“. 

Kontextový indikátor je ukazatel, který je určen pouze pro popis sledování 
trendů v dané oblasti a není vhodný pro přímé hodnocení efektů 
intervence. Příkladem kontextového indikátoru je „index dle Global Digital 
Health Index“ nebo „střední délka života při narození“. 

     Během nastavování vhodných indikátorů je třeba komunikovat s institucemi, které by mohly mít k dispozici potřebná data (ÚZIS, 

SÚKL, zdravotní pojišťovny, soukromí poskytovatelé zdravotní péče apod.). S těmito institucemi je vhodné nastavit spolupráci, aby 

bylo zajištěno, že budou potřebná data poskytovat kontinuálně. V rámci spolupráce je pak možné upravit rozsah sbíraných dat, aby 

lépe odpovídal potřebám monitorování. 
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Vhodný indikátor by měl splňovat následující charakteristiky:2

1. Být SMART („chytrý“), viz rámeček vpravo.  

2. Návaznost na cíle a potřeby klíčových 

stakeholderů. Indikátory by měly být úzce 

spjaté s cíli. Zároveň by měly zahrnovat 

perspektivu zúčastněných stran, aby bylo 

zajištěno, že dochází k měření změn 

důležitých pro tyto stakeholdery. Dále by 

měly reflektovat, kdo bude data využívat, a 

jaká rozhodnutí budou ze zjištěných 

výsledků plynout (např. validace strategie, 

zlepšení implementačních procesů). Mezi 

klíčovými stakeholdery by se měli objevit 

zástupci uživatelů zdravotní péče, poskytovatelů zdravotní péče, subjektů poskytujících elektronické služby a 

produkty, zdravotních pojišťoven, řídicí struktury elektronického zdravotnictví a spolupracujících institucí (MZdr, 

NCeZ, ÚZIS, SÚKL) a spolufinancujících institucí (např. Evropská komise prostřednictvím Evropských strukturálních 

a investičních fondů).  

3. Dostupnost a spolehlivost. Indikátory by měly být navrhovány v kontextu potřebných, resp. dostupných dat. Data 

pro zvolené indikátory by měla pocházet z více datových zdrojů z důvodu důvěryhodnosti, a měla by být co 

nejpřesnější a ověřitelná.  

4. Srovnatelnost. Indikátory by měly poskytovat informace, které jsou srovnatelné a relevantní v čase. Při volbě 

indikátorů by však také mělo být bráno v potaz, jak se budou hodnoty indikátorů měnit v závislosti na vývoji 

technologií a pokroku elektronického zdravotnictví. Při výběru by měly být prioritizovány mezinárodně uznávané 

indexy, pokud existují, a to zejména z důvodu srovnání a standardizace, ale také proto, že mezinárodně uznávané 

indikátory obvykle obsahují ozkoušenou dobrou praxi.  

5. Odrážet fázi zralosti / implementace elektronického zdravotnictví. V počáteční fázi (viz podkapitola 2.3.2 Fáze 

zralosti elektronizace zdravotnictví) by v rámci monitorování měla být sledována zejména technická funkčnost a 

stabilita systému; zvolené indikátory by tedy měly respektovat toto zaměření. Zaměření monitorování by 

s pokročilou fází implementace elektronizace zdravotnictví (a s ní spojenou fází vývoje ICT v oblasti elektronického 

zdravotnictví) postupně mělo přecházet na konzistentnost intervence, tj. zda elektronizace zdravotnictví dosahuje 

očekávaných výstupů na předem definované úrovni kvality. 

 

3.4.1.4 Identifikace výstupů a výstupových indikátorů 

V tomto kroku jsou identifikovány výstupy, jejichž prostřednictvím bude dosaženo výsledků stanovených v předchozím 

kroku. Na základě výstupů je vytvořena sada výstupových indikátorů.  

 

Pro stanovení výstupových indikátorů platí principy uvedené u výsledkových indikátorů výše. 

                                                                 
2 Charakteristiky platí pro nastavování všech druhů indikátorů v elektronickém zdravotnictví, tedy i pro výstupové 
a kontextové indikátory.  

Výstupem tohoto kroku je sada výsledkových indikátorů, které reflektují potřeby klíčových stakeholderů a splňují charakteristiky 
vhodného indikátoru, např. ve formě tabulky, kde jsou výsledky a indikátory přiřazeny jednotlivým stakeholderům a jejich potřebám 

určeným v předchozím kroku.  

Výstupy jsou opatření a aktivity, které charakterizují konkrétní činnost projektů a opatření. Jsou zpravidla vyjadřovány v absolutním 

vyjádření, přičemž výstupy musí mít vazbu na výsledky (např. zdravotní pojišťovny zapojené do Portálu).  

Výstupové indikátory poskytují informace o výstupech jednotlivých opatření.  Správně nastavený výstupový indikátor by měl mít 

vazbu na výsledkový indikátor. Příkladem výstupového indikátoru je „Počet dostupných zdravotnických dokumentací“. 

SMART („chytrý“) indikátor by měl být: 

1. Konkrétní (S – specific) – přesně popsaný; 

2. Měřitelný (M – measurable) – kvantifikovatelný, aby bylo prokázáno 

jeho dosažení; 

3. Dosažitelný (A – achievable) – dosažitelný ve stanoveném čase 

s přidělenými finančními a lidskými zdroji, aby byl relevantní a 

motivační; 

4. Zaměřený na dosahování výsledků (R – result-focused) – měl by vést 

k dosahování konkrétních výsledků; 

5. Časově ohraničený (T – time bound) – časově specifický (navázaný na 

časový rámec Strategie či Akčního plánu) a jeho plnění by mělo být v 

čase sledovatelné/měřitelné.  
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3.4.2 Zdroje a metody sběru dat 

Vzhledem k povaze elektronického zdravotnictví lze 

předpokládat významný podíl primárních zdrojů dat, 

přičemž značná část datasetů bude muset být 

vytvořena. Tvorba databází s sebou přináší i zvýšené 

požadavky na zdroje, avšak takto vytvořená data 

zpravidla lépe odpovídají potřebám monitorování 

elektronického zdravotnictví, což se pozitivně 

projeví na přesnosti implementace. 

Využití sekundárních zdrojů dat v podobě národních 

statistických šetření se předpokládá především u 

kontextových indikátorů, popřípadě v otázkách 

mezinárodního srovnání efektivity a kvality léčby 

bude možné využít dat sbíraných na úrovni Evropské 

unie (Eurostat) nebo na úrovni členů mezinárodních 

organizací (WHO, OECD). 

Při sběru dat by mělo být preferováno využití dat ze 
stávajících zdrojů, které pokrývají zkoumané oblasti. Pro tuto aktivitu je důležitá spolupráce s institucemi, které data 
sbírají či shromažďují.  

V rámci nastavování spolupráce s institucemi je vhodné postupovat následujícím způsobem: 

1. Vyvolat jednání na nejvyšší úrovni (např. na úrovni ředitelů institucí / odboru), kde se vydefinují potřeby a 

požadavky obou stran.  

2. Přiřadit konkrétní odpovědnost za jednotlivé aktivity definované výše. Odpovědnost musí být definována co 

nejkonkrétněji – např. jmenovitě, 

s termínem/periodou reportování / dodání 

výstupů apod.  

3. Nastavit konkrétně způsob předání dat. 

Vhodné je vybrat takový způsob, který co 

nejméně zatíží zúčastněné strany – např. 

umožnění přístupu do monitorovacích 

systémů.   

Pro zajištění fungující spolupráce je žádoucí ukotvit 

spolupráci legislativně, např. aby nárok na data 

vyplýval z funkcí útvaru.  
 

 

3.4.3 Nastavení výchozích a cílových hodnot indikátorů 

Nastavení výchozích a cílových hodnot indikátorů probíhá v následujících krocích blíže rozepsaných v podkapitolách 

3.4.3.1– 3.4.3.2: 

▪ Určení časového rámce 

▪ Stanovení výchozích hodnot indikátorů 

▪ Stanovení cílových hodnot indikátorů.  

Výstupem tohoto kroku je sada výstupových indikátorů, které vedou k identifikovaným výsledkům a splňují charakteristiky 

vhodného indikátoru, např. opět doplněním tabulky z předchozího kroku.  

 

Výstupem tohoto kroku je sada primárních zdrojů dat a mapa sekundárních dat. 

Primární zdroje dat zahrnují systémově generovaná data a data 
shromážděná prostřednictvím kvantitativních a/nebo kvalitativních 
průzkumů. 
Sekundární data jsou data využitelná pro elektronické zdravotnictví, 
která byla původně sebrána za jiným účelem. Příkladem zdroje 
sekundárních dat jsou demografická statistická šetření. 

     Při sběru a zpracování dat je nezbytné chránit osobní údaje 

respondentů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. Osobní údaje by se ve shromažďovaných datasetech 

měly objevovat jen pokud je to nezbytně nutné, pouze po dobu 

nezbytnou pro dané účely a pouze pokud k nim existuje alespoň 

jeden právní důvod. Dále musí být zajištěno technické zabezpečení 

osobních údajů. 

          Postup hledání vhodných indikátorů:  

▪ Revize NSeZ a AP – roztřídění indikátorů na vhodné indikátory, 

indikátory využitelné po úpravě a indikátory nevhodné (např. 

typu milník, které nesplňují charakteristiky indikátoru) 

▪ Desk research soustavy indikátorů v jiných zemích 

▪ Desk research indikátorů eHealth v dokumentech/databázích 

OECD, WHO 

▪ Desk research indikátorové soustavy ESIF, národní číselník 

indikátorů 

▪ Desk research relevantních strategií (např. Zdraví 2030) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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3.4.3.1 Určení časového rámce 

Výchozí a cílové hodnoty musí být navázané na časový rámec uvedený ve strategických či implementačních dokumentech 

elektronizace zdravotnictví (tedy ve Strategii, Akčním plánu, případně plánech implementace), ale i ve vztahu k faktorům 

ovlivňujícím časové rámce. Časový rámec umožňuje sledovat, zda je v čase dosahováno očekávaných výsledků. 

Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých aktivit elektronizace zdravotnictví a dalších aspektů neexistuje doporučení pro 

správné určení časového rámce aplikovatelné na implementaci elektronického zdravotnictví v České republice. Nastavení 

časového rámce by mělo být předmětem analýz při definování strategických dokumentů i hlavních opatření. 
 

Obecný postup při stanovení časových rámců je následující: 

1. Analýza významných strategických dokumentů elektronizace zdravotnictví (Strategie a její aktualizace, Akční plán 

a implementační plány), na jejímž základě stanovíme významné časové milníky (roky, v nichž dochází k významným 

změnám v implementaci elektronického zdravotnictví).  

2. Analýza vlivu významných faktorů na časový rámec, a to zejména: 

▪ Specifické požadavky stakeholderů 

▪ Načasování implementačních či hodnoticích aktivit elektronizace zdravotnictví 

▪ Požadavky na reporting třetích stran, obvykle poskytovatelů dotací (např. MPSV v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost (OP Z), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionální operačního 

programu (IROP)) 

▪ Politické cykly a cykly financování (např. časové rámce ve vztahu k programovým obdobím evropských fondů) 

3. Stanovení časového rámce na základě informací z předchozích dvou kroků. Může se jednat o roky, kdy má být 

spuštěna významná funkcionalita elektronického zdravotnictví, kdy má dojít k aktualizaci strategie apod. 

 

3.4.3.2 Stanovení výchozích hodnot indikátorů 

Výchozí hodnoty poskytují informace o výchozím stavu jednotlivých sledovaných oblastí. Zároveň také pomáhají stanovit 

realistické a dosažitelné cílové hodnoty, které umožňují monitorování pokroku při implementaci opatření (tj. zda je 

dosahováno toho, čeho jsme chtěli dosáhnout). 

Výchozí hodnoty stanovujeme při začátku vypracování monitorovacího plánu, případně implementační fáze opatření. Ve 

specifických případech však lze hodnoty nastavit i k jinému období, např. v závislosti na specifických požadavcích 

stakeholderů či politických a finančních cyklech.  

Postup při určování výchozí hodnoty indikátorů se liší v závislosti na tom, zda již byly u konkrétního indikátoru zahájené 

aktivity (resp. vynaložené finance):  

1. Pokud u konkrétního indikátoru zatím nebyly provedeny žádné aktivity (např. Národní zdravotnický informační portál 

ještě nebyla spuštěn), je výchozí hodnota nulová. 

2. Pokud již došlo k investicím či aktivitám v oblasti, k níž se hledá výchozí hodnota indikátoru, stanovíme hodnotu 

prostřednictvím analýzy. Je možné využít následující metody:  

▪ Analýzy historických dat 

▪ Využití sekundárních zdrojů dat, ze kterých by bylo možné odvodit výchozí hodnotu indikátoru (např. 

MZdr/NCeZ, ÚZIS, SÚKL, zdravotní pojišťovny, lékařské komory, Český statistický úřad (ČSÚ), Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), průzkumy veřejného mínění, výzkumné publikace apod.) 

▪ Stanovení výchozí hodnoty expertním odhadem 

Výstupem tohoto kroku je sada časových rámců (např. ve formě víceletých období či konkrétních let), které odráží implementační 

fáze elektronického zdravotnictví a další významné faktory. 

 

http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
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▪ Provedení vlastního průzkumu (např. 

zjišťování spokojenosti pacientů s určitou 

stávající zdravotní službou). Tato metoda je 

vhodná v případech, kdy potřebné informace 

nejsou dostupné ze sekundárních zdrojů dat. 

Vzhledem k časové a finanční náročnosti je 

třeba tento postup porovnat s významností 

indikátoru pro účely monitorování 

(a následného hodnocení) intervence.  
 

 

3.4.3.3 Stanovení cílových hodnot indikátorů 

Cílové hodnoty poskytují informace o trendech plnění 

oproti výchozímu stavu jednotlivých sledovaných oblastí.  

V pravidelných a předem stanovených intervalech by mělo 

docházet ke sledování hodnot indikátorů, aby se zajistilo, že 

program včas poskytuje zainteresovaným stranám 

požadované výsledky, a že potenciální problémy budou 

identifikovány a vyřešeny co nejdříve. Správné nastavení cílové hodnoty vyžaduje konkrétní znalosti toho, jaké výstupy 

intervence by se měly podporovat a za jakou cenu. 

Obecný postup při stanovení cílových hodnot indikátorů je následující:

1. Vypracování interní analýzy, jejímž výstupem by měl být soubor cílových hodnot pro jednotlivé indikátory. Cílové 

hodnoty by měly být ambiciózní, avšak realistické. Interní analýza byla měla zohledňovat: 

▪ Předem stanovený časový rámec pro výchozí a cílové hodnoty 

▪ Další aktivity implementace elektronického zdravotnictví a jejich cílové hodnoty, a jak se tyto aktivity 

navzájem ovlivňují 

▪ Dobrou (a špatnou) praxi z nastavování cílových hodnot z okolních zemí či oblastí.  

2. Zapojení externích expertů, které umožní ověřit dosažitelnost navrhovaných hodnot vzhledem k situaci v dané 

oblasti, pro kterou nemusí mít tvůrce interní analýzy dostatečný přehled. Získané expertní informace poslouží 

k aktualizaci cílových hodnot a jejich zasazení do realistického rámce. 

3. Přezkoumání navržených hodnot po konzultaci s odborníky v dané oblasti a klíčovými stakeholdery. Finální cílové 

hodnoty budou následně ukotveny v indikátorové soustavě. 

 

Tabulka 5 zobrazuje ilustrativní výstup podkapitoly 3.4 Nastavení indikátorové soustavy.  

Tabulka 5: Ilustrativní nastavení indikátorů a jejich výchozích hodnot (VH) a cílových hodnot (CH).  

Indikátor 
VH indikátoru 

(9/2019) 
CH indikátoru 

v r. 2020 
CH indikátoru 

v r. 2023 
CH indikátoru 

v r. 2025 
Zdroj VH a CH 

Počet zdravotních 

poskytovatelů zapojených do 

konkrétní intervence 

0 12 16 25 

VH: 0, v době stanovení 

nebyl nikdo zapojen.  

CH: Expertní odhad členů 

oponentní skupiny 

Metodiky (9/2019).  

Podíl vydaných eReceptů 

z celkového počtu vydaných 

receptů 

87 % 92 % 97 % 99 % 

VH: SÚKL (9/2019).  

Výstupem tohoto kroku jsou výchozí hodnoty pro všechny indikátory, které reprezentují hodnotu indikátoru ve výchozím stavu 

(např. na začátku implementace či měření), např. ve formě tabulky (spolu s uvedením zdroje navržených hodnot).  

Výstupem tohoto kroku je stanovení dosažitelných cílových hodnot pro jednotlivé indikátory elektronického zdravotnictví (např. ve 
formě doplnění tabulky z předchozího kroku).  

 

    Národní orgán pro koordinaci (Ministerstvo pro místní 

rozvoj) doporučuje u vybraných aktivit při nastavení cílových 

hodnot postupovat metodou jednotkových nákladů (např. 

u měkkých projektů), zpracováním studií proveditelnosti, 

analýz nákladů a přínosů (CBA) či expertním posouzením. 

    U stanovených výchozích (potažmo cílových) hodnot bude 

vždy uveden zdroj, aby v pozdějších krocích (např. při revizi 

indikátorové soustavy či evaluaci) bylo jasné, odkud hodnota 

pochází – zda je např. podložena výpočty či byla určena 

expertním odhadem, případně kdo je za návrh hodnoty 

zodpovědný. Pokud se ukáže, že byla výchozí (resp. cílová) 

hodnota stanovena výrazně nepřesně, bude díky uvedení 

zdroje snazší upravit odhad. 
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Indikátor 
VH indikátoru 

(9/2019) 
CH indikátoru 

v r. 2020 
CH indikátoru 

v r. 2023 
CH indikátoru 

v r. 2025 
Zdroj VH a CH 

CH: Extrapolace získaných 

hodnot za předchozí období 

(9/2019). 

3.4.4 Revize indikátorové soustavy 

Cílem revize indikátorové soustavy je prověřit, zda indikátorová soustava: 

▪ Obsahuje přiměřené množství vhodně stanovených indikátorů, je vnitřně provázaná a konzistentní a přiměřeně 

a rovnovážně pokrývá cíle elektronizace zdravotnictví 

▪ Umožňuje průběžné sledování plnění cílů a dopadů implementace elektronického zdravotnictví vyhodnocení 

implementace umožňuje vyhodnocení implementace strategie. 

Během revize soustavy indikátorů dochází k vyhodnocení naplnění indikátorů oproti stanoveným cílům, aby se zajistilo, že 

program správně reflektuje stav a vývoj elektronizace zdravotnictví (případně dílčích intervencí). Během revize může dojít 

k úpravám cílových hodnot, případně i doplnění a nahrazení samotných indikátorů. 

Jakékoli úpravy indikátorové soustavy je třeba podložit důvody pro změnu, které musí být sepsané (např. na začátku 

dokumentu s indikátorovou soustavou). Zajistí se tím jednak transparentnost prováděných změn, tak udržitelnost systému 

indikátorové soustavy (např. při fluktuaci zaměstnanců). 

Indikátorová soustava je revidována ad hoc: 

▪ Ke komplexnějším revizím indikátorové soustavy by mělo docházet po provedených hodnoceních, pokud se 

ukáže, že indikátorová soustava již nereflektuje stav a vývoj elektronizace zdravotnictví 

▪ K drobnějším úpravám indikátorové soustavy může dojít např. na základě spouštění nové služby elektronického 

zdravotnictví či při splnění milníku. 

 Sledování pokroku a jeho reportování 

Posledním krokem monitorování je sledování pokroku a jeho reportování. V rámci tohoto kroku je třeba nastavit systém 

reportování výsledků a doporučení a provést vyhodnocení monitorování. Zvláštní kapitolou je sledování investic do 

elektronického zdravotnictví.  

Nastavení sledování výchozích a cílových hodnot indikátorů probíhá ve 3 krocích popsaných v následují cích podkapitolách.  

3.5.1 Nastavení systému podávání zpráv o plnění cílů 

Systém monitorování slouží k průběžnému vyhodnocování postupu implementace elektronického zdravotnictví či dílčích 

intervencí z hlediska dosahování předem stanovených cílů. Správně nastavený systém podávání zpráv o plnění cílů 

monitorování by měl: 

1. Pomoci včas odhalit nedostatečné plnění cílů 

2. Poskytovat relevantní vstupy pro hodnocení, během něhož dochází k vyhodnocení výsledků a dopadů 

elektronizace zdravotnictví (viz kapitola 4). 

Nastavení systému podávání zpráv o podávání cílů probíhá v následujících krocích blíže rozepsaných v podkapitolách 3.5.1.1 

– 3.5.1.2: 

▪ Nastavení frekvence reportování 

▪ Nastavení formátu reportování.  

Výstupem tohoto kroku je indikátorová soustava, která oproti původní soustavě obsahuje upravené indikátory (odebrané, přidané či 

pozměněné) a upravené cílové hodnoty, které věrněji pomáhají sledovat cíle implementace elektronického zdravotnictví. 

Vyhodnocení monitorování 
Sledování investic do 

elektronického zdravotnictví 

Nastavení systému podávání 

zpráv a plnění cílů 
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3.5.1.1 Nastavení frekvence reportování 

Zprávy o plnění cílů budou v pravidelných předem nastavených a odsouhlasených intervalech předávány osobě 

zodpovědné za řízení monitorovacích aktivit a výkon dohledu nad monitorováním elektronizace zdravotnictví. Frekvence 

reportování by měla být nastavena v závislosti na: 

▪ Potřebnosti a předpokládané využívanosti informací   

▪ Požadavcích stakeholderů a financujících institucí 

▪ Frekvenci sbíraných dat 

▪ Nákladnosti reportování.  

Frekvence musí odrážet skutečné potřeby reportování – pokud by byla stanovena příliš vysoká, reporty by nebyly plně 

využité, pokud by naopak byla stanovená příliš nízká, mohla by brzdit monitorovací (a evaluační) aktivity. Frekvence musí 

být předem odsouhlasená všemi stranami, které se na monitorovacích aktivitách budou podílet – bude tak zaručeno, že 

bude reflektovat skutečné potřeby stran zapojených do monitorování, a zároveň tak bude interně odsouhlasena jejich 

závaznost.  

Frekvence musí být nastavena co nejkonkrétněji – např. k 1. dni 1. a 6. měsíce.  

3.5.1.2 Nastavení formátu reportování 

Dále musí být konkrétně nastaveno, v jakém 

formátu budou poskytovatelé informací předávat 

data instituci odpovědné za monitorování. 

Nejvhodnějším způsobem je standardizovaná 

forma, která zpracovateli umožní jednoduchým 

způsobem zpracovat poskytnuté informace. 

Například může jít o soubor ve formátu Microsoft Excel, případně textový dokument s vysvětlením metod sběru apod. 

s přílohou ve formátu Microsoft Excel. Výměna dat může rovněž probíhat zřízením přístupu pracovníkovi odpovědnému za 

monitorování do informačního systému vlastníka dat, pokud tomu nebrání legislativní překážky. 

3.5.2 Vyhodnocení monitorování 

Kroky v rámci vyhodnocení monitorování jsou následující:  

1. Srovnání navržených cílových hodnot indikátorů s reálně dosaženými hodnotami indikátorů s cílem zjistit, zda se 

jednotlivé indikátory vyvíjí tak, jak bylo předpokládáno (ve smyslu směru a velikosti změny). 

2. Identifikace odchylek reálně dosažených hodnot od navržených cílových hodnot. Vysoké odchylky mohou být 

známkou: 

▪ Nesprávného nastavení cílových hodnot (např. vychýlený expertní odhad) – v tomto případě by mělo dojít 

k úpravě cílových hodnot (revize indikátorů) 

▪ Neočekávaného vývoje implementace elektronického zdravotnictví (ať už pozitivního či negativního), 

např. zpoždění aktivit, silnější než očekávaný dopad intervencí apod. – v tomto případě by mělo dojít 

k předání výsledků hodnoticímu týmu, viz kapitola 4 Hodnocení.  

3. Identifikace odchylek vzhledem k zemím / regionům, kde je elektronické zdravotnictví rovněž implementováno. 

Vzhledem k tomu, že mají všechny země / regiony vlastní soustavu indikátorů, která v mnoha případech ani není 

dostupná, jedná se pouze o podkladová data. Toto srovnání pomůže zjistit, jak si implementace elektronického 

zdravotnictví v ČR vede ve srovnání s ostatními zeměmi. 

4. Konsolidace podkladů (jsou-li sbírané více odděleními) pro přípravu příslušného reportu. 

3.5.3 Plánování a sledování investic do elektronického zdravotnictví 

Specifickým aspektem monitorování implementace elektronického zdravotnictví je plánování a sledování souvisejících 

investic, které je důležité zejména ze dvou základních důvodů: 

Výstupem tohoto kroku je nastavení efektivního systému podávání zpráv o plnění cílů monitorování.  

 

Výstupem tohoto kroku jsou podklady pro zprávu o plnění cílů monitorování. 

      Anonymizovaná a očištěná data, případně celé reporty, mohou být 

uveřejňovány na webových stránkách NSeZ, případně MZdr jakožto 

hlavního koordinátora elektronického zdravotnictví. Jedná se 

o transparentní a zároveň nenáročný způsob komunikace stavu 

elektronizace zdravotnictví směrem k odborné i široké veřejnosti. 
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1. Plánované intervence jsou navázány na dostupné finanční zdroje pro zajištění jejich realizace 

2. Realizované intervence je možné vyhodnotit nejen z hlediska jejich výsledků a dopadů, ale rovněž z hlediska 

účinnosti a efektivnosti vzhledem k vynaloženým prostředkům. 

Objem prostředků investovaných do elektronického zdravotnictví může být rovněž jedním ze sledovaných indikátorů, 

nicméně vhodnější je sledovat tento parametr odděleně. Sledování investic souvisejících s elektronickým zdravotnictvím 

slouží rovněž k následujícím účelům: 

▪ Vyhodnocení dosahování jednotlivých cílů NSeZ 

▪ Podklad pro zprávy o implementaci strategie elektronického zdravotnictví předávané Vládě ČR 

▪ Podklad pro komunikaci postupu implementace elektronického zdravotnictví směrem k odborné i laické veřejnosti 

▪ Nástroj řízení jednotlivých opatření a případná identifikace opatření neprobíhajících podle plánu 

▪ Sběr dat pro vyhodnocení efektivity realizovaných opatření a případné úpravy systému implementace 

elektronického zdravotnictví. 

Samotný proces sledování investic do elektronického zdravotnictví můžeme rozdělit do dvou základních kroků: 

1. Plánování investic do elektronického zdravotnictví 

2. Sledování investic do elektronického zdravotnictví.  

3.5.3.1 Plánování investic do elektronického zdravotnictví 

Plánování investic do elektronického zdravotnictví je úzce spjato se 

samotnou tvorbou strategie v oblasti elektronického zdravotnictví, tj. 

u jednotlivých intervencí musí být určena potřeba finančních prostředků 

a identifikován zdroj jejich budoucího krytí. V praxi často nejsou tyto 

údaje dostupné v momentu přípravy a schvalování samotné strategie, 

nicméně by měly být známy nejpozději při přípravě navazujících akčních 

plánů. 

Plánování investic bude provedeno v následujících dílčích krocích:  

1. Identifikace možných zdrojů financování – zejména programy ESIF a další fondy EU (viz box níže) 

2. Jednání se subjektem zodpovědným za koordinaci ESIF – ohledně možnosti financování elektronického 

zdravotnictví 

3. Souhrn alokovaných prostředků všech výše uvedených zdrojů – shrnutí dostupných prostředků včetně 

plánovaného harmonogramu 

4. Provázání dostupných zdrojů na jednotlivé cíle a opatření Strategie – případně na jednotlivé komponenty 

elektronického zdravotnictví, pokud Strategie není dosud připravena 

5. Zjištění finanční mezery pro realizaci plánovaných opatření – navazujícím krokem je vyjednání chybějících 

prostředků z jiných zdrojů, např. ze státního rozpočtu. 

6. Sestavení plánu čerpání prostředků dle opatření/komponent – vychází z indikativního harmonogramu čerpání 

jednotlivých dotačních programů a je průběžně aktualizován. 

 

         Možné zdroje financování aktivit elektronizace zdravotnictví jsou následující: 

▪ Digital Europe Programme – Program se největší měrou zaměřuje na tvorbu infrastruktury pro využití superpočítačů a umělé 

inteligence mimo jiné i ve zdravotnictví, dále také financuje kybernetickou bezpečnost, doplňkově rozvoj digitálních 

kompetencí 

▪ Connecting Europe Facility – Zaměřuje se na budování vysokorychlostní sítě sloužící mimo jiné k přenosu dat mezi 

jednotlivými subjekty elektronického zdravotnictví 

▪ Invest EU Programme – Zaměřuje se na projekty, které vyvolají dodatečné soukromé investice. Pro elektronické zdravotnictví 

jsou relevantní zejména oblasti digitální konektivity, zdravotní péče a jejího zpřístupňování 

▪ Reform Support Programme – Program podporující klíčové (v rámci evropského semestru) reformy, mimo jiné také reformy 

veřejné správy 

▪ Horizon Europe Programme – Program zaměřený na výzkum a inovace, mj. v oblasti zdraví, tvoří klíčovou oblast, v jejímž 

rámci jsou podporovány zdravotnické systémy a využití digitálních technologií ve zdravotnictví. 

Zdroj: eHealth Network Guidelines (vlastní zpracování) 

 

     Za koordinaci prostředků ESIF je 

v současnosti zodpovědné MMR. Jednání by 

mělo být vedeno prioritně v době přípravy 

nového programového období, aby se aktivity 

elektronizace zdravotnictví promítly 

dostatečně do operačních programů. 
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3.5.3.2 Sledování investic do elektronického zdravotnictví 

Cílem tohoto kroku je zajistit pravidelný sběr informací o jednotlivých investicích do elektronického zdravotnictví na národní 

i regionální úrovni a napříč možnými zdroji financování. Nastavení systému sledování investic zahrnuje následující kroky: 

1. Identifikace požadovaných informací a dat o realizovaných aktivitách 

Pro kontakt s relevantními stakeholdery je nutné předem přesně vydefinovat okruhy dat, která budou požadována: 

▪ Alokace v rámci specifických cílů, výzev a dílčích částí programů zaměřených na elektronizaci zdravotnictví 

▪ Informace o schválených i podaných projektech v oblasti elektronického zdravotnictví, včetně rozpočtu 

▪ Informace o čerpání prostředků v realizovaných projektech. 

2. Určení frekvence sběru požadovaných dat 

▪ V návaznosti na další monitorovací aktivity (např. pravidelné reporty Vládě, plánované evaluace a další 

milníky) stanovit termíny, pro které budou informace o investicích do elektronického zdravotnictví 

potřebné. 

3. Nastavení komunikačních kanálů a výměny dat s relevantními institucemi 

▪ Kontaktovat relevantní instituce a zajistit pravidelnou výměnu požadovaných dat, včetně frekvence, 

konkrétního formátu a odpovědných osob. 

4. Průběžné sledování investic do elektronického zdravotnictví 

Pracovník odpovědný za monitorování vede přehlednou tabulku obsahující následující informace: 

▪ Plán čerpání prostředků 

▪ Čerpání prostředků dle jednotlivých: 

i. Opatření a cílů Strategie, případně komponent elektronického zdravotnictví 

ii. Dotačních programů / zdrojů financování 

iii. Typů stakeholderů (centrální instituce, nemocnice, soukromí poskytovatelé služeb 

elektronického zdravotnictví atd.) 

▪ Míra čerpání v porovnání s plánem. 

Sledované informace jsou dále využity pro potřeby konkrétních reportů a uživatelů. 

 

Výstupem tohoto kroku je plán investic, včetně zdrojů a provazby na opatření NSeZ. 

Sledování investic by mělo být založeno na následujících principech: 

▪ Maximální využívání již existujících a dostupných informací o realizovaných aktivitách 

▪ Minimalizace administrativní zátěže při sběru a poskytování dat pro obě strany 

▪ Nastavení přímých kanálů předávání dat, např. přes monitorovací systémy. 
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4  
 
 

Hodnocení elektronického 
zdravotnictví 
 

4.1. Stanovení řídicí struktury hodnocení 

4.2. Zpracování evaluačního plánu 

4.3. Postup realizace konkrétního hodnocení 

4.4. Plánování hodnocení 

4.5. Realizace hodnocení 
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4 Hodnocení elektronického zdravotnictví 

 Stanovení řídicí struktury hodnocení3 

Obdobně jako pro monitorování je pro hodnocení nejprve nutné stanovit konkrétní osoby zodpovědné za realizaci 

jednotlivých aktivit. 

Konkrétně musí být pokryty následující aktivity: 

▪ Řízení hodnoticích aktivit a výkon dohledu nad hodnocením 

- definování cílů hodnocení a hodnocených oblastí, schválení evaluačního plánu a jeho aktualizací, schválení finální 

verze jednotlivých evaluačních zpráv vypracovaných v rámci NCeZ, komunikace se stakeholdery, jichž se hodnoticí 

aktivity dotýkají, schválení zadávací dokumentace v případě realizace externím dodavatelem, podpis smlouvy 

s externím dodavatelem. 

▪ Příprava a sledování evaluačního plánu (v případě, že bude tvořen evaluační plán) 

- projektové řízení, zmapování interních potřeb vyhodnocení implementace elektronického zdravotnictví, návrh 

vhodných typů evaluací dle struktury evaluačního plánu, průběžné mapování evaluačních aktivit realizovaných 

mimo NCeZ a jejich zahrnutí do plánu, dohled nad realizací hodnoticích aktivit, aktualizace evaluačního plánu. 

▪ Realizace hodnocení 

- sestavení hodnoticího týmu, příprava plánu pro každé jednotlivé hodnocení, komunikace s osobami odpovědnými 

za monitoring, sběr dat, jejich analýza a vyhodnocení, zpracování hodnoticích zpráv, komunikace výsledků daného 

hodnocení interně i externě, spolupráce s externím hodnotitelem, pokud je hodnocení realizováno externě. 

▪ Vyhodnocování realizovaných hodnocení 

- sběr informací o závěrech a podnětech ze všech realizovaných hodnocení týkajících se elektronického 

zdravotnictví, komunikace s dalšími subjekty zodpovědnými za realizaci hodnocení, shrnutí závěrů realizovaných 

hodnocení a formulace doporučení, komunikace závěrů a doporučení relevantním subjektům, dohled nad 

implementací doporučení. 

Při stanovování řídicí struktury je nutné brát v potaz kapacitní náročnost hodnocení, kdy zejména realizace hodnocení 

vlastními silami může vyžadovat tým více osob se specifickými kompetencemi, zahrnujícími obvykle datovou analytiku, 

ekonometrii, zkušenost s realizací rozhovorů/dotazníkových šetření apod. Osoba zodpovědná za realizaci jednotlivých 

hodnocení by pak měla mít zkušenosti s evaluační teorií a aplikací jednotlivých metod. 

 Zpracování evaluačního plánu 

Evaluační plán je rámcovým plánem všech hodnoticích aktivit v rámci implementace elektronického zdravotnictví a měl by 

být zpracovaný na období trvání strategie elektronického zdravotnictví. Plán vypracovává osoba zodpovědná za jeho 

přípravu v rámci plánování strategie. U tak náročné intervence, jakou je implementace elektronického zdravotnictví, by měl 

                                                                 
3 Pro konkrétní informace o nastavení řídicí struktury viz kapitola 5. 

Tato kapitola popisuje postup hodnocení elektronického zdravotnictví, počínaje stanovením řídicí struktury. V dalších 
podkapitolách se již zaměřuje na postup realizace konkrétního hodnocení. Mimo jiné jsou popsány požadavky pro 
formulaci vhodných evaluačních otázek a jejich propojení s evaluačními kritérii, volba zdrojů dat a metod, způsob 
zpracování hodnoticí zprávy a další kroky. 

Hodnocením se v kontextu této metodiky rozumí zpracování informací získaných v rámci monitorování i mimo něj, interpretace 

těchto informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení implementace elektronického zdravotnictví. Při hodnocení se využívá 

množství různých nástrojů, technik a metod (kvalitativních i kvantitativních). Hodnocení je proces, který pomůže určit, zda:  

▪ Je při implementaci elektronického zdravotnictví dosahováno výsledků, které byly plánovány ve strategických dokumentech; 

▪ Existují prokazatelné souvislosti mezi opatřeními elektronického zdravotnictví a změnami v cílové oblasti elektronického 

zdravotnictví; 

▪ Byly zvoleny správné nástroje pro implementaci elektronického zdravotnictví; 

▪ Jsou zdroje alokovány efektivně. 
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plán zahrnovat jak všechny základní typy hodnocení (které budou představeny v následující podkapitole), tak by měl 

pokrývat všechny úrovně řízení. Zároveň by plán měl odrážet administrativní, časovou a finanční náročnost evaluačních 

činností. Evaluační plán v podobě popsané níže je pokročilým nástrojem vhodným pro komplexní programy a strategie, jeho 

vypracování a formalizace tedy není bezpodmínečně nutná. Při aktualizaci strategie a hlavních cílů elektronizace 

zdravotnictví je nicméně doporučeno provést alespoň základní úvahy o oblastech, které by měly být v budoucnu 

hodnoceny, dle postupu kapitoly 4.2.1. 

Evaluační plán je tvořen v následujících třech krocích: 
 

4.2.1 Určení počtu a typu plánovaných hodnocení 

Prvním krokem sestavení evaluačního plánu je určení počtu a typu hodnocení, které 

budou pro danou intervenci realizovány. Předpokládanou potřebu hodnoticích 

činností zjistíme zodpovězením série otázek uvedené ve schématu . Jednotlivé typy 

evaluací jsou pak představeny v teoretické rovině i s ohledem na uplatnění v rámci 

hodnocení elektronického zdravotnictví v následujících podkapitolách. 

Schéma 8 Volba typu hodnocení 

 

4.2.1.1 Hodnocení dle účelu 

Dle účelu dělíme hodnocení na formativní a sumativní: 

Procesní 

Výsledkové 

Sumativní 

Formativní 

Teoretická 
účinnost 

Proveditelnost 

Reálná 
účinnost 

Co chceme 
hodnotit? 

Co je účelem 
hodnocení? 

V jaké fázi 
implementace 
se nacházíme? 

Ex-ante 

Ex-post 

Mid-term 

Jaká je úroveň 
zralosti 

eHealth? 

Použitelnost 

Udržitelnost 
nastavení 

Hodnocení dle účelu 

1. Formativní hodnocení má za cíl zlepšit implementaci elektronického zdravotnictví, 

proto by mělo být prováděno v počátečních fázích v průběhu plánování nebo 

implementace. Obvykle bývá realizováno interními hodnotiteli.  

2. Sumativní hodnocení se provádí až po ukončení implementace (popř. její významné 

části) a posuzuje přínos intervence, tj. zda bylo dosaženo stanovených cílů či přínosu 

pro definované cílové skupiny. Jelikož za výsledky implementace elektronického 

zdravotnictví odpovídají určité strany, je vhodnější provádět sumativní hodnocení 

externím (nezávislým) hodnotitelem, aby se předešlo možnému konfliktu zájmů. 

Sestavení evaluačního plánu Aktualizace plánu hodnocení 
Určení počtu a typu 

plánovaných hodnocení 

        V prvních letech implementace 

elektronického zdravotnictví se 

evaluační aktivity soustředí 

převážně na formativní hodnocení 

podporující proces implementace 

(např. procesní hodnocení). 

V pokročilejší fázi implementace by 

měla být realizována zejména 

výsledková / dopadová hodnocení. 

        Čtenáři dobře obeznámení se 

základními typy hodnocení 

mohou  na další kapitolu (4.2.2).  
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4.2.1.2 Hodnocení dle povahy 

Z hlediska povahy můžeme hodnocení rozdělit na procesní a výsledkové/dopadové:  

 

4.2.1.3 Hodnocení dle fáze implementace intervence 

Hodnocení dělíme dle fáze programu na ex-ante, mid-term a ex-post: 

4.2.1.4 Hodnocení dle úrovně zralosti elektronizace zdravotnictví 

V průběhu životního cyklu intervence by se mělo měnit zaměření hodnocení v návaznosti na různé fáze zralosti 

elektronizace zdravotnictví (resp. ICT). Zatímco na začátku implementace (v rané fázi) elektronického zdravotnictví by 

hodnocení měla být tematicky zaměřená spíše na jejich proveditelnost a použitelnost, ve střední fázi by se hodnocení měla 

soustředit na účinnost intervencí a v pokročilé fázi by se mělo zaměření přesunout na hodnocení dopadů, případně 

udržitelnosti elektronického zdravotnictví. Aspekty hodnocení podle fáze zralosti elektronizace zdravotnictví jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 6: Zaměření hodnocení podle fáze zralosti elektronizace zdravotnictví.  

Fáze 
implementace 

Aspekt Popis Příklady evaluačních otázek 

Raná 

Proveditelnost 

Posouzení, zda elektronické zdravotní 

systémy fungují v daném kontextu 

zamýšleným způsobem. 

Povede daná intervence ke stanoveným 

cílům?  

Použitelnost 
Posouzení, zda jsou elektronické zdravotní 

systémy užívány zamýšleným způsobem. 

Do jaké míry odpovídá daná intervence 

prioritám / cílům elektronizace 

zdravotnictví?  

Teoretická účinnost 

intervence 

Posouzení, zda intervence v elektronickém 

zdravotnictví dosahují zamýšlených 

výsledků, resp. dopadů (v kontrolovaném 

prostředí). 

Změnila intervence procesy (např. čas mezi 

událostí a odpovědí na ni) v kontrolovaném 

prostředí? 

Změnila intervence výsledky (např. 

výkonnost zdravotnických pracovníků při 

péči o pacienta) v kontrolovaném 

prostředí? 

Hodnocení dle povahy 

▪ Procesní hodnocení se zaměřuje na fungování procesů řídicí struktury a na to, jakým způsobem přispívá ke zdárné implementaci 

elektronického zdravotnictví. Cílem procesního hodnocení je ověřit, zda skutečný průběh realizace odpovídá plánovanému 

nastavení. Doporučení by měla přispět ke zlepšení fungování projektu do budoucna. 

▪ Výsledkové/dopadové hodnocení má za účel posouzení dosažení plánovaných dopadů/výsledků, tj. zda intervence vedly k 

očekávané změně. 

Hodnocení dle fáze implementace 

1. Ex-ante (předběžné) hodnocení by mělo být prováděno v rané fázi elektronizace v rámci příprav implementace a pomáhá ke 

zvýšení kvality intervencí spojených s elektronizací zdravotnictví. Hodnocení je obecně zaměřeno na správnost nastavení 

intervenční logiky a nastavení indikátorové soustavy a jsou během něj definovány hypotézy, za kterých může být daná 

intervence úspěšně realizována.  

2. Jednorázově se provádí i mid-term hodnocení, a to v polovině implementace. Obvykle má sumativní charakter (viz 

4.2.1.1 Hodnocení dle účelu). Na rozdíl od ad-hoc hodnocení posuzuje i využití finančních prostředků, průběh monitorování, 

systém implementace a sleduje plnění cílů elektronického zdravotnictví. Mimo jiné využívá informace získané z monitorovacích 

systémů.  

3. Po ukončení realizace programu by mělo být provedeno ex-post hodnocení, které podává informaci o užití zdrojů, účelnosti 

a účinnosti intervence a míry naplnění očekávaných výsledků. Dále se zaměřuje na příčiny úspěchu, resp. selhání intervence a 

na determinanty udržitelnosti výsledků. 
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Fáze 
implementace 

Aspekt Popis Příklady evaluačních otázek 

Střední 
Reálná účinnost 

intervence 

Posouzení, zda intervence v elektronickém 

zdravotnictví dosahují zamýšlených 

výsledků, resp. dopadů (v reálném 

prostředí). 

Změnila intervence procesy (např. čas mezi 

událostí a odpovědí na ni) v reálném 

prostředí? 

Změnila intervence výsledky (např. 

výkonnost zdravotnických pracovníků při 

péči o pacienta) v reálném prostředí? 

Jsou výsledky/dopady zřejmé po dokončení 

intervence? 

Do jaké míry bylo dosaženo výsledku / 

dopadu? 

Bylo dosaženo očekávaných dopadů?  

Pokročilá 
Udržitelnost 

nastavení 

Posouzení přijetí, institucionalizace 

a udržitelnosti intervencí v rámci 

elektronického zdravotnictví s ohledem na 

kontext, a to včetně politik a praxe. 

Jsou výsledky a dopady (včetně např. 

institucionálních změn) trvalé? 

Budou dopady přetrvávat i v případě že již 

intervence nebude financována z veřejných 

zdrojů / fondů ESI? 

Zdroj: Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions, str. 89 

4.2.1.5 Hodnocení dle zpracovatele  

Při zpracování plánu je dále nutné vzít v potaz, zda bude hodnocení provedeno vlastními silami, za pomoci externího 

dodavatele, nebo smíšenou metodou. Tomuto tématu se dále věnuje podkapitola 4.4.2 Výběr hodnoticího týmu. 

4.2.2 Sestavení evaluačního plánu 

Následujícím krokem je sestavení samotného plánu. Plán 

bude kromě určení základních typů hodnocení, které je 

získáno zodpovězením otázek z předchozího kroku (4.2.1), 

blíže popisovat jejich parametry. Míra detailu se pak bude 

lišit s ohledem na časový horizont plánovaných evaluací, kdy 

např. na počátku realizace strategie nebudou parametry 

závěrečného hodnocení rozpracovány do většího detailu.  

Samotný plán má tuto doporučenou podobu (ilustrativní příklad): 

Název evaluace Realizátor 
evaluace 

Typ dle 
fáze 

Typ dle 
povahy 

Předpokládaný 
harmonogram 

Popis 
zaměření 
evaluace 

Předpokládaná 
hodnota 

Způsob 
realizace 

Evaluace řídicí 
struktury 

MZdr Ex-ante Procesní 1Q 2021  300 000 Kč Externě 

 

Součástí plánu budou i evaluace: 

▪ realizované garanty jednotlivých opatření Strategie, 

▪ realizované příjemci dotací významných projektů v elektronickém zdravotnictví financovaných z ESIF (mimo 

garanty jednotlivých opatření), 

▪ realizované řídicími orgány dotačních programů a týkajících se oblastí související s elektronickým zdravotnictvím. 

U evaluací, které budou realizovány jinými subjekty, NCeZ zajistí přenos poznatků a závěrů z jejich realizace tak, aby mohly 

být využity pro případnou úpravu implementace elektronického zdravotnictví v ČR nebo větší podporu opatření, která se 

ukazují jako účinná. Předpokladem je tedy navázání kontaktu s realizátory jednotlivých evaluací a povědomí 

o harmonogramu jejich realizace. 

       Užitečným zdrojem pro sestavení evaluačního plánu 

elektronického zdravotnictví jsou evaluační plány 

jednotlivých operačních programů, které jsou obvykle 

dostupné na jejich internetových stránkách.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/252183
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4.2.3 Aktualizace evaluačního plánu

Evaluační plán bude aktualizovaný ad-hoc v návaznosti na provedené evaluační aktivity. Aktualizace je nutné provést 

v souvislosti s potřebou nové evaluace, upuštěním od plánované evaluace nebo doplněním specifických informací k dosud 

hrubě načrtnutým evaluacím. Aktualizace plánu bude vycházet zejména z následujících východisek: 

▪ Koordinace s aktivitami elektronizace zdravotnictví (změny strategických dokumentů, zavedení nové služby 

elektronického zdravotnictví apod.) 

▪ Koordinace s aktivitami / požadavky financujících institucí (ESIF, státní rozpočet) 

▪ Reakce na poznatky získané prostřednictvím monitorování elektronického zdravotnictví (např. doplněním 

o zjištěné problematické oblasti) 

▪ Zohlednění výstupů již realizovaných evaluačních aktivit a jejich doporučení. 

Zároveň je nutné podotknout, že evaluační plán je indikativní, tj. pokud se před realizací plánované evaluace objeví 

skutečnosti a bude vhodné změnit způsob realizace nebo zaměření evaluace, neměla by tato změna být formálně složitá.  

 
 

 Postup realizace konkrétního hodnocení 

V kapitolách 4.4 až 4.7popisuje Metodika obecný postup při samotné realizaci hodnocení elektronického zdravotnictví nebo 

jednotlivých intervencí v návaznosti na zpracovaný evaluační plán. Postup shrnuje následující schéma: 
 

Zdroj: WHO Evaluation Practice Handbook, str. 18-69 (vlastní zpracování) 

 Plánování hodnocení 

Tato podkapitola popisuje jednotlivé kroky procesu plánování konkrétního hodnocení včetně náležitostí zadávací 

dokumentace (v případě využití externích hodnotitelů). Dobře naplánované hodnocení je klíčovým faktorem úspěšných 

evaluací. 

Výstupem tohoto kroku je evaluační plán s vhodně nastavenými parametry. 

 

Výstupem tohoto kroku je aktualizovaný plán hodnocení. 

 

1. Plánování 
hodnocení 

2. Realizace 
hodnocení 

3. Evaluační 
výstupy  

▪ Definování předmětu 

a cílů hodnocení  

▪ Výběr hodnoticího týmu  

▪ Příprava zadávací 

dokumentace 

▪ Volba vhodného 

evaluačního designu 

▪ Volba metod sběru 

a analýzy dat 

▪ Vytvoření harmonogramu 

hodnocení 

▪ Podoba konkrétního 

plánu hodnocení 

▪ Volba / upřesnění 

metod sběru dat, 

analýza dat  

▪ Informování 

a podpora 

hodnoticího týmu 

▪ Zajištění kvality 

a řízení 

▪ Příprava návrhu 

hodnoticí zprávy  

▪ Příprava finální verze 

hodnoticí zprávy 

4. Komunikace a 
využití výsledků 

hodnocení 

▪ Komunikace výsledků 

hodnocení  

▪ Realizace doporučení 

a follow-up 

▪ Hodnocení kvality 

evaluačního procesu 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf;jsessionid=C433372186B45E16D77371FF9664BC90?sequence=1
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4.4.1 Definování předmětu a cílů hodnocení 

V úvodu evaluace je třeba formulovat, na co se hodnocení bude soustředit a co je jejím cílem, resp. co hodnocení přinese 

relevantním stakeholderům (jejímu realizátorovi, cílové skupině, financující instituci apod.). Na základě stanoveného 

předmětu a cílů hodnocení, zvolí realizátor v dalších krocích hodnocení vhodný evaluační design odrážející specifika 

hodnocení.  

 

 

4.4.2 Výběr hodnoticího týmu 

S ohledem na rozsah, význam, profesionální nároky evaluace a finanční a časové možnosti zadavatele je třeba zvážit, zda 

bude intervence prováděna interními hodnotiteli (interní hodnocení) či externími hodnotiteli (externí hodnocení), 

případně kombinací obou subjektů (smíšené hodnocení). Za interního hodnotitele se považuje MZdr a jeho podřízené 

instituce, ostatní hodnotitelé jsou v rámci elektronického zdravotnictví považováni za externí.  

Interní hodnocení slouží především jako nástroj řízení elektronického zdravotnictví. Hlavní výhodou interních hodnocení je 

menší časová a finanční náročnost a znalost interních procesů ze strany hodnotitelů. Nevýhodou může být nedostatek 

odstupu hodnotitele od intervence a nižší metodologická připravenost, případně expertíza v úzké oblasti.  

Externí hodnocení provádějí hodnotitelé, kteří mají dostatečný 

odstup i odborné kompetence, avšak může jim chybět detailní 

znalost procesů, služeb a produktů elektronického zdravotnictví.  

Externí hodnotitel by měl být najat zejména v následujících 

případech:  

1. Rozsah či komplexnost evaluace vyžadují odborné znalosti, které NCeZ chybí 

2. Interní evaluátoři nemají dostatek času potřebný k provedení evaluace4 

3. Jedná se o hodnocení, kde je vyžadována objektivita zjištění. 

 

4.4.3 Příprava zadávací dokumentace (u externích dodavatelů) 

Má-li být hodnocení provedeno externím hodnotitelem, pro 

veřejnou zakázku na výběr externího hodnotitele klíčovým 

faktorem pro kvalitu výsledného hodnocení je příprava zadávací 

dokumentace (ZD) pro veřejnou zakázku. Standardní struktura 

zadávací dokumentace bude ve většině případů daná příslušným 

                                                                 
4 V tomto případě (bez kombinace s případem 1) a 2)) lze zvážit zajištění evaluace vlastními silami např. prostřednictvím 
dočasného rozšíření stávajícího interního týmu pracovníky na DPČ či DPP.  

Výstupem tohoto kroku je předmět a cíl konkrétního hodnocení. 

Výstupem tohoto kroku je určení osoby zodpovědné za realizaci hodnocení a hodnoticího týmu. 

Příprava zadávací 

dokumentace 
Výběr hodnoticího týmu 

Volba vhodného 

evaluačního designu 

Podoba plánu konkrétního 

hodnocení 

Volba metod a sběru a 

analýzy dat 

Vytvoření harmonogramu 

hodnocení 

Definování předmětu a cílů 

hodnocení 

         Pro další informace ohledně postupu pro hodnocení doporučujeme WHO Evaluation handbook (2012). Pro další informace 

ohledně typů hodnocení je vhodný dokument např. Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020.  

          V případě zadávání evaluací externím 

hodnotitelům doporučujeme využít Metodiku pro 

zadávání evaluací České evaluační společnosti (2018). 

          Pro více informací o stanovení kvalifikačních 

a hodnoticích kritérii a jejich nastavení doporučujeme 

Metodiku pro evaluaci nesoutěžních projektů OP 

Zaměstnanost 2014-2020, kapitoly 4.1 a 4.2.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf;jsessionid=C433372186B45E16D77371FF9664BC90?sequence=1
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9cf7f984-4748-4695-901c-d9b10f12bcd6/MP-evaluace_v4.pdf
https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika_na_web_FIN.pdf
https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika_na_web_FIN.pdf
https://www.esfcr.cz/documents/21802/1872869/3.1+Metodika+pro+sebeevaluaci/
https://www.esfcr.cz/documents/21802/1872869/3.1+Metodika+pro+sebeevaluaci/
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útvarem zodpovědným za veřejné zakázky, nicméně hodnoticí tým se podílí na definování předmětu, harmonogramu, 

kvalifikačních a hodnoticích kritérií, nepodílí se však na samotné tvorbě ZD. Konkrétní prvky zadávací dokumentace jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Struktura zadávací dokumentace 

Zdroj: Metodika pro zadávání evaluací, str. 10-12 (vlastní zpracování). 
 

 

4.4.4 Volba vhodného evaluačního designu, evaluačních 

otázek a metod 

Typ a struktura hodnocení, metody a evaluační design by měly být 

uzpůsobeny tak, aby co nejlépe vyhovovaly cílům evaluace 

popsaným v podkapitole 4.4.1 Definování předmětu a cílů 

hodnocení. 
 

 

Část Doporučení k obsahu 

Kontext a účel hodnocení 

▪ Popis kontextu intervence elektronického zdravotnictví – důvod vzniku, očekávané fungování, 
klíčoví stakeholdeři 

▪ Popis cílů a účelu hodnocení a jeho využití 

▪ Limitace při vypracování hodnocení (nedostupnost dat, politické faktory apod.) 

Zaměření hodnocení a 

evaluační otázky a úkoly 

▪ Evaluační otázky – specifické, musí mít smysl, v množství uplatňovat minimalistický přístup 

▪ Struktura očekávaných výstupů (rozdělených na jednotlivé aktivity) 

▪ Časový harmonogram spojený s očekávanými výstupy a aktivitami 

Metodologie 
▪ Specifikace evaluačního designu, metod či upřesnění potřeb 

▪ Dostupnost dat pro požadované metody hodnocení 

Harmonogram, jednotlivé 

výstupy, řízení kvality 

▪ Harmonogram s adekvátně nastavenými lhůtami a časovou rezervou a prostorem pro 
zapracování případných připomínek 

▪ Rozpočet odpovídající objemu práce 

Kvalifikační a hodnoticí 

kritéria 

▪ Zkušenost dodavatele s realizací evaluací (možno i s konkrétním typem evaluací) 

▪ Hodnotit vedle ceny i např. kvalitu evaluačního designu, volbu metod, návrh postupu prací atd. 

Literatura a zdroje 
▪ Odkaz na zdroje použité v ZD, popřípadě na zdroje, jejichž využití se předpokládá v rámci 

realizace hodnocení 

▪ ZD by měla vycházet z existujících poznatků (proběhlá hodnocení, základní výzkum aj.) 

Výstupem tohoto kroku je vypracovaná zadávací dokumentace. 

Výstupem tohoto kroku je zvolení vhodného evaluačního designu (vzhledem k typu evaluace). 

       V případě, že zadavatel nemá kapacity (ať už 

odborné či časové) pro specifikaci evaluačního 

designu, je vhodné specifikovat základní potřeby a 

využít diskuzí s potenciálními dodavateli v rámci 

předběžných tržních konzultací, případně uvést návrh 

evaluačního design jako součást nabídky. 

https://czecheval.cz/dokumenty/Metodika_na_web_FIN.pdf
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4.4.4.1 Zvolení vhodného evaluačního designu 

Evaluační design určuje celkovou výzkumnou strategii a determinuje dále použité metody. Základní typy evaluačních 

designů jsou: 

4.4.4.2 Formulace evaluačních otázek 

Zásadní částí hodnocení je identifikace klíčových otázek, na které by hodnocení mělo přinést odpověď. Otázky by dále měly 

sloužit jako podklad pro formulaci detailnějších otázek během samotného hodnocení. Návrh otázek zaměřených na určitý 

aspekt elektronického zdravotnictví je nastíněn v tabulce 8. 

Evaluační otázky jsou formulovány již při vytvoření samotného požadavku hodnocení v návaznosti na cíl či účel hodnocení. 

Kromě toho berou v potaz fáze zralosti elektronizace zdravotnictví.  

Tabulka 8: Příklady evaluačních otázek 

Zdroj: Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions, str. 5 (vlastní zpracování) 

4.4.4.3 Volba evaluačních kritérií 

Očekávaný účel hodnocení určí kritéria, která je třeba zahrnout do hodnocení. Kritéria pak mohou být použita k definování 

hodnoticích otázek (viz tabulka 9).  

Aspekt el. zdravotnictví Příklady evaluačních otázek 

Použitelnost 

▪ Jsou systémy elektronického zdravotnictví použitelné cílovou skupinou? Jak zapadají do jejich 
pracovního postupu? 

▪ Jak obtížný je proces osvojení systémů? Po jaké době vykazují subjekty zdatnost v užívání systémů? 

▪ Jaká je míra chybovosti zapříčiněná nesprávným užíváním systému?  

Teoretická účinnost 

▪ Změnila implementace elektronického zdravotnictví procesy (např. čas mezi událostí X a reakcí Y) ve 
výzkumném prostředí? 

▪ Změnila implementace elektronického zdravotnictví výsledky (např. pracovní výkonnost, dodržování 
pokynů, zdraví pacientů) ve výzkumném prostředí? 

Reálná účinnost 

▪ Změnila implementace elektronického zdravotnictví procesy (např. čas mezi událostí X a reakcí Y) 
mimo výzkumné prostředí? 

▪ Změnila implementace elektronického zdravotnictví výsledky (např. pracovní výkonnost, dodržování 
pokynů, zdraví pacientů) mimo výzkumné prostředí? 

Náklady 

▪ Snížila implementace elektronického zdravotnictví náklady spojené s poskytováním zdravotních 
služeb? 

▪ Jsou dodatečné náklady úměrné užitku, který implementace elektronického zdravotnictví přináší? 

1. Experimentální design – populace je náhodně zařazena buď do skupiny vystavené vlivu intervence (intervenční skupina) či 

skupiny intervencí nezasaženou (kontrolní skupina). Dopad intervence pak tvoří rozdíl mezi pozorovanými výsledky těchto 

skupin. Přestože se jedná o vědecky nejrobustnější design, pro sledování dopadů elektronického zdravotnictví není použitelný, 

jelikož nelze zajistit pro obě skupiny stejné podmínky, a tím vyloučit vliv ostatních faktorů. 

2. Kvaziexperimentální design – místo náhodného rozdělení populace na intervenční a kontrolní skupiny jsou členové skupin 

určeni hodnotiteli, případně samovýběrem účastníků experimentu. Dopad intervence je opět definován jako rozdíl mezi 

intervenční a kontrolní skupinou. 

3. Neexperimentální design – je založený pouze na pozorovaných datech, nevyužívá kontrolní skupinu ke zjištění dopadu 

intervence. Hodnocení je založeno na datech týkajících se intervenční skupiny získaných před, v průběhu a po ukončení 

intervence. Na základě tohoto designu vztah mezi intervencí a dopady lze přesně určit pouze v případě, že hodnocení vyloučí 

všechny vlivy mimo intervenci (což je v reálném prostředí nemožné). Vzhledem k plošné povaze elektronického zdravotnictví se 

však jedná o vhodný evaluační design, jelikož neexistuje žádná (intervencí nezasažená) kontrolní skupina.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/252183
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Tabulka 9: Evaluační kritéria 

Kritérium Ukazatel/opatření Otázky 

Relevance 

Rozsah, ve kterém cíle intervence odpovídají potřebám 

stakeholderů a uživatelů. Ze zpětného pohledu mohou být 

otázky týkající se relevance použity k hodnocení cílů a nastavení 

intervence při změněných podmínkách. Vhodnost cílů by měla 

reagovat na socioekonomické potřeby, které jsou v rámci 

intervence adresovány. Otázky týkající se relevance jsou 

nejdůležitější v rámci ex-ante hodnocení, protože záměrem je 

výběr nejlepší strategie (odůvodnění výběru navrhované 

strategie). 

Do jaké míry odpovídají nastavené cíle 

potřebám elektronického 

zdravotnictví? Splňují svůj účel? 

Odpovídají prioritám elektronického 

zdravotnictví? 

 

Efektivnost 

Srovnání dosažených výsledků nebo výstupů s vynaloženými 

zdroji. Jinými slovy, jestli vstupy odpovídají dosaženému efektu. 

Rozsah, ve kterém elektronizace zdravotnictví dosáhla svých cílů 

s ohledem na jejich relativní důležitost. Efektivita je také 

agregovaný ukazatel přínosu aktivit elektronizace zdravotnictví. 

Posouzení, zda je dosahování cílů definovaných ve strategii, jaké 

byly problémy a výzvy, míry vhodnosti vybraných řešení 

a externích vlivů. 

Byly cíle dosaženy s nejnižšími náklady? 

Mohly by být za současných nákladů 

dosaženy lepší výsledky? Byly dosaženy 

výsledky (očekávaný dopad)? Je způsob 

intervence adekvátní? 

Dopad 

Seskupení positivních, negativních, primárních a sekundárních 

dlouhodobých efektů jakožto důsledek elektronizace 

zdravotnictví, ať už přímých (zamýšlených), tak i nepřímý 

(nezamýšlených) efektů. 

Na měření dopadu se váže komplexní problematika, jenž 

vyžaduje množství metodologických nástrojů pro posouzení 

příčin a přínosu. 

Jsou výsledky zřejmé i po ukončení 

intervence? 

Udržitelnost 

Tvorba užitku i po ukončení podpory, pravděpodobnost 

přetrvání dlouhodobých užitků, odolnost vůči rizikům a čisté 

přínosy v průběhu času. 

Míra udržitelnosti výsledků a výstupů elektronizace 

zdravotnictví. Hodnocení obvykle bere v úvahu udržitelnost 

institucionálních změn i dopadů elektronizace zdravotnictví. 

Jsou výsledky a dopad udržitelné 

v čase? Bude zachován dopad při 

ukončení veřejného financování? 

Zdroj: WHO Evaluation Practice Handbook, str. 20-21 (vlastní zpracování)  

4.4.5 Volba metod sběru a analýzy dat 

Metody sběru dat a jejich analýzy budou zvoleny v souladu s vybraným typem hodnocení. V rámci výběru vhodných metod 

je nutné zvolit vhodnou kombinaci techniky pro sběr a analýzu dat, a také identifikovat důvěryhodné zdroje pro zajištění 

kvality požadovaných dat. 

 

4.4.5.1 Metody sběru dat 

Mezi nevhodnější metody sběru dat v rámci implementace elektronizace zdravotnictví patří: 

▪ Desk research (výzkum od stolu) – metoda výzkumu založená na sběru a zpracování sekundárních dat (sekundární 

data viz podkapitola 3.4.2 Zdroje a metody sběru dat). Důkladný desk research založený na odborné literatuře by 

měl být proveden na začátku každého hodnocení, jelikož získání těchto informací zpravidla není nákladné a jejich 

užití pozitivně ovlivní efektivnost hodnocení. Kromě odborné literatury lze při provádění hodnocení využít i 

statistických dat, výsledků již vypracovaných dotazníkových šetření či záznamů vedených poskytovateli zdravotních 

služeb. Jelikož je elektronizace zdravotnictví v českém prostředí specifickým procesem, nepředpokládá se 

dostupnost dostatečného množství dat pro provedení hodnocení bez realizace vlastního terénního šetření. 

Výstupem tohoto kroku je vypracování přehledu vybraných metod sběru a analýzy dat, které budou užity při hodnocení 

elektronického zdravotnictví. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf;jsessionid=C433372186B45E16D77371FF9664BC90?sequence=1
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▪ Individuální rozhovor (interview) – metoda kvalitativního výzkumu založená na dialogu kvalifikovaného tazatele 

s respondentem. Tazatel pracuje s okruhy témat (polostrukturovaný rozhovor) či přímo pokládá otázky 

(strukturovaný rozhovor), v závislosti na strukturovanosti rozhovoru může tazatel pružně reagovat na změnu 

směru rozhovoru. Nasazení této metody je vhodné obzvláště, pokud je třeba získat větší množství kvalitativních 

informací od vybraných stakeholderů, avšak rozhovor by měl být doplněn dalšími metodami sběru dat. Výhodou 

oproti fokusní skupině je anonymita respondenta, která zmírňuje riziko neaktivity respondenta či záměrného 

podávání nepravdivých informací, proto je nasazení této metody vhodné obzvláště v oblastech pracujících 

s vnímáním, potřebami a očekáváními stakeholderů. Organizace individuálních rozhovorů je jednodušší než 

v případě fokusní skupiny.  

▪ Fokusní skupina (focus group) – metoda sběru dat užívaná především v rámci kvalitativního výzkumu spočívající 

v moderované diskuzi. Hlavní výhodou této metody je zjištění kontextu a příčin daného jevu umocněné 

skupinovou kreativitou, avšak výstupy z diskuze jsou zpravidla náročné na zpracování a účinnost této metody je do 

velké míry závislá na kvalitě moderátora. Velký přínos může mít především v rané fázi implementace při 

nastavování elektronického zdravotnictví, za předpokladu, že do diskuze budou zapojeni představitelé různých 

klíčových stakeholderů.  

▪ Dotazníkové šetření – nejvhodnější metodou dotazníkového šetření pro elektronizaci zdravotnictví je metoda on-

line dotazování (CAWI – Computer Assited Web Interviewing), a to zejména díky nízké nákladnosti a vysokému 

stupni dosahu respondentů. Touto metodou lze získat velké množství dat v poměrně krátkém časovém období. 

Z důvodu snazší vyhodnotitelnosti a komfortu dotazovaných bývá převážně tvořen uzavřenými otázkami. 

Využitelnost této metody pro elektronizaci zdravotnictví tkví především v oslovení velkého množství respondentů, 

například při zjišťování spokojenosti poskytovatelů zdravotních služeb s elektronizací zdravotnictví či zjišťování 

úrovně stavu infrastruktury.  

▪ Sběr dat o funkčnosti uživatelského rozhraní IT/webových aplikací (např. eye tracking, attention tracking, user 

tracking) – metody založené na měření interakce uživatelů se systémem, vhodné jak pro sledování použitelnosti 

uživatelského rozhraní při vytváření prototypů aplikací (raná fáze zralosti elektronizace zdravotnictví), tak pro 

měření užívání telemedicinských služeb, Portálu apod. (střední fáze), i pro identifikaci slabých míst těchto IT 

systémů/aplikací (pokročilá fáze). 

Příklady různých kombinací zdrojů dat a metod jejich sběru v návaznosti na jednotlivé typy indikátorů jsou uvedeny 

v tabulce 10.  

Tabulka 10: Zdroje dat a frekvence jejich sběru 

Typ indikátoru Doporučená frekvence reportování Příklady metod sběru dat/zdrojů dat 

Vstup nebo aktivita 
Pravidelně (na měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo 

roční bázi) 

Statistiky zdravotních služeb 

Administrativní záznamy 

Dotazníková šetření vypracovaná poskytovateli 

zdravotních služeb (PZS) 

Data zdravotnických zařízení o pacientech 

Výstup 
Pravidelně (na měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo 

roční bázi) 

Statistiky zdravotních služeb 

Dotazníková šetření vypracovávaná PZS 

Data zdravotnických zařízení o pacientech 

Kvalitativní metody 

Výsledek nebo dopad 

1-5 let (v závislosti na metodě sběru dat): 

Statistiky, registr a sledování pacientů – 

čtvrtletně až ročně 

Dotazníková šetření – 2-3 roky 

DHS či jiná rozsáhlá šetření – 3-5 let 

Statistiky zdravotních služeb 

Registr osob (narození a úmrtí) 

Sledování pacientů 

Dotazníková šetření vypracovávaná PZS 

Dotazníky sledující chování 

Demografická a zdravotnická dotazníková šetření 

(DHS) 



 

 
Strana 42 

ZAVEDENÍ METOD A STANDARDŮ ŘÍZENÍ KVALITY SPECIFICKÝCH PRO ELEKTRONIZACI ZDRAVOTNICTVÍ 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví 

Plánování hodnocení Evaluační výstupy Komunikace a využití výsledků 
hodnocení Realizace hodnocení 

Typ indikátoru Doporučená frekvence reportování Příklady metod sběru dat/zdrojů dat 

Kvalitativní metody 

Zdroj: Monitoring and Evaluation Toolkit, str. 19 (vlastní zpracování) 

4.4.5.2 Kvantitativní a kvalitativní metody analýzy dat 

Metody analýzy dat lze podle typu získávaných dat dělit na kvantitativní a kvalitativní, případně smíšené:  

▪ Kvantitativní metody jsou zpravidla vhodnější pro posuzování nezávislých a objektivních informací, jakými jsou 

například jevy spojené s financováním, časovými údaji či počtem pacientů, obecně tedy poskytují informaci 

o výskytu určitého jevu 

▪ Pro porozumění kontextu a příčin jsou vhodnější kvalitativní metody, jež umožňují studovat obtížně 

kvantifikovatelné jevy. Výsledky dosažené touto metodou jsou však obtížněji zobecnitelné a nezachycují frekvenci 

výskytu daného jevu. 

Hodnocení elektronického zdravotnictví by se v praxi nemělo omezit pouze na jednu skupinu metod, ale jejich vhodnou 

kombinací využít silných stránek obou přístupů. Tím je zajištěna tzv. triangulace. V rané (první) fázi implementace 

elektronického zdravotnictví mohou být kvalitativní metody využity k počátečnímu hodnocení systémů a umožnit tak tvorbu 

robustnějších modelů, které pak mohou být testovány kvantitativními metodami. Pokud je systém hodnocení v rané fázi 

dobře nastaven, je možné se v rámci střední fáze omezit na užití kvantitativních metod a získat tak na zdroje méně náročná 

a snadněji vyhodnotitelná data. V pokročilé fázi mohou v rámci revize kvalitativní metody odhalit příčiny nedostatků 

systému, frekvence jejich výskytu zase kvantitativní metody. 

4.4.6 Vytvoření harmonogramu hodnocení 

Při tvorbě harmonogramu se musí zadavatel ujistit, že je nastaven v souladu s rozsahem a časovou náročností realizace 

hodnocení, v potaz by měl zadavatel brát především vybrané metody sběru dat a jejich dostupnost. Pokud jsou termíny 

nastaveny příliš striktně, zvyšuje se i riziko dodání nekvalitních výstupů Je-li délka hodnocení kratší než půl roku, většinou 

není třeba požadovat vypracování detailních průběžných zpráv. Průběžné zprávy je v tomto případě vhodné nahradit 

osobními konzultacemi nebo prezentací průběžných výsledků s následnou diskuzí. U hodnocení období delšího než půl 

roku je vhodné do harmonogramu zakomponovat termíny odevzdání průběžných zpráv, aby byla zajištěna možnost řídit 

průběh hodnocení. 

I v případě, že časový prostor považuje zadavatel za dostatečný, je třeba při tvorbě harmonogramu počítat s rezervou pro 

případ, že se objeví nové okolnosti či problémy. Pokud taková míra flexibility není možná, je nutné v zadávací dokumentaci 

specifikovat, které lhůty a termíny jsou neměnné. 

V harmonogramu je nutné vyčlenit prostor pro aktualizaci výstupů na základě připomínkového řízení, které by mělo být 

vícekolové, přičemž termíny musí být stanoveny nejen pro hodnoticí tým, ale i zadavatele. Počet kol a lhůta na zapracování 

připomínek by se opět měla odrážet od náročnosti hodnocení, avšak počet připomínek (a tedy i dobu na jejich zapracování) 

lze snížit průběžnou komunikací mezi zadavatelem a realizátorem hodnocení. Stejným způsobem lze předejít zpoždění 

dodávky či dodání nekvalitních výstupů hodnocení. 

 

4.4.7 Podoba plánu konkrétního hodnocení 

Výše uvedené informace budou zpracovány do detailního plánu konkrétního hodnocení, jehož možná podoba je zachycena 

v následující tabulce. Klíčové je zapojit do diskuze o jednotlivých náležitostech plánu všechny relevantní členy hodnoticího 

týmu a relevantní stakeholdery. 

Tabulka 11: Podoba plánu konkrétního hodnocení.  

Název evaluace 

Cíl Popis cíle evaluace včetně zdůvodnění jejího provádění 

Výstupem tohoto kroku je realistický harmonogram hodnocení. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ME_MonitoringEvaluation_Toolkit_en.pdf
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Název evaluace 

Termín realizace Předpokládaný termín realizace hodnocení 

Předmět a průběh 

hodnocení 
Popis předmětu evaluace a nastavení směru evaluačních otázek 

Typ hodnocení 

▪ Z hlediska fáze programu 

▪ Z hlediska povahy 

▪ Z hlediska zpracovatele 

▪ Z hlediska účelu 

Metody 
▪ Metody sběru dat 

▪ Metody analýzy dat 

Datové požadavky 
Konkrétní popis datových požadavků pro provedení hodnocení (proměnné, zdroje dat, frekvence sběru 

dat apod.) 

Vazba na cíle Strategie 

/ Akčního plánu 
Výpis priorit financování/specifických cílů, které jsou hodnoceny 

Harmonogram 
Příprava plánu evaluace (resp. výběrového řízení v případě externího zpracovatele) – doba realizace – 

závazný termín odevzdání hodnocení 

Spolupráce Výpis resortů/útvarů/institucí, které budou do hodnocení zapojené, a popis spolupráce mezi nimi 

Finanční rámec Indikativní finanční rozsah externího hodnocení 

Práce s výstupy Popis, kdo a jakým způsobem bude pracovat s výstupy evaluací 

Zdroj: Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020, str. 21-22 (vlastní zpracování)

 Realizace hodnocení 

Tato podkapitola popisuje kroky nezbytné k zajištění toho, aby hodnocení bylo prováděno v souladu s jeho cíli. Popisuje, 

jak vhodně vybrat nástroje pro sběr a analýzu dat a poskytnout odpovídající podporu hodnoticímu týmu. Dále popisuje 

systém zajištění a kontroly kvality a řízení. 

4.5.1 Volba/upřesnění metod sběru dat, analýza dat 

Hodnoticí tým by měl zvolit vhodný evaluační design tak, aby vazba mezi účelem hodnocení a vybranými metodami byla co 

nejužší. Nejvhodnější metody sběru dat pro oblast elektronického zdravotnictví jsou popsány v podkapitole 4.4.5 Volba 

metod sběru a analýzy dat. Hodnoticí tým musí při výběru metody sběru dat zvážit: 

▪ Jaká je metodická náročnost zvolených metod 

▪ Zda jsou náklady na provedení určité metody více než vyváženy její efektivitou 

▪ Platnost, spolehlivost a důvěryhodnost zvolených metod.  

Dále jsou data zpracována za účelem získání užitečných informací, které odpovídají na evaluační otázky a naplňují účel 

hodnocení elektronického zdravotnictví. Postup analýzy dat není v Metodice zpracován, jelikož se významně liší v závislosti 

na typu evaluace a zvoleném evaluačním designu.  

 

Výstupem tohoto kroku je vypracování přehled vybraných metod sběru a analýzy dat, které budou užity při hodnocení 
elektronického zdravotnictví. 

Informování a podpora 

hodnoticího týmu 
Zajištění kvality a řízení 

Volba/upřesnění metod 

sběru dat, analýza dat 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9cf7f984-4748-4695-901c-d9b10f12bcd6/MP-evaluace_v4.pdf
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4.5.2 Informování a podpora hodnoticího týmu 

Úspěch hodnocení je do jisté míry závislý na spolupráci 

stakeholderů s hodnoticím týmem, avšak tato spolupráce nesmí 

narušit nezávislost hodnoticího týmu. Zadavatel by měl 

hodnoticímu týmu poskytnout dostatečnou podporu i z důvodu 

zajištění relevance doporučení hodnocení, a to obzvláště pokud 

hodnocení elektronického zdravotnictví provádí externí 

subjekt.  

Při komunikaci s hodnoticím týmem a jeho řízením je třeba 

dodržovat následující principy: 

▪ Hodnoticí tým má dostupné veškeré potřebné informace a je mu poskytnuta dodatečná součinnost v případě 

problémů se sběrem dat 

▪ Hodnoticí tým má dostupné potřebné kontaktní informace stakeholderů 

▪ S hodnoticím týmem je udržována průběžná komunikace za účelem rychlého odstranění případných problémů.  

 

4.5.3 Zajištění kvality a řízení 

Během celého procesu hodnocení je třeba řídit kvalitu. Dobrou praxí v oblasti hodnocení je vypracování checklistu 

hodnocení. Checklist snižuje rizika opomenutí dílčích hodnoticích aktivit a pochybení, navíc zajišťuje standardizaci procesu 

hodnocení.

 Evaluační výstupy 

Příprava výstupů evaluace probíhá v následujících dvou krocích: 

4.6.1 Příprava návrhu hodnoticí zprávy 

Hodnoticí zpráva v písemné formě je hlavním výstupem hodnoticího procesu. Měla by se držet logické struktury 

a obsahovat nálezy založené na důkazech, obecná ponaučení a doporučení. V hodnoticí zprávě elektronického zdravotnictví 

by měly být uvedeny především informace o realizovaných evaluačních aktivitách a jejich výsledcích, konkrétně: 

▪ Co je hodnoceno a za jakým účelem 

▪ Otázky týkající se uživatelů 

▪ Kroky a procedury k zodpovězení těchto otázek 

▪ Nálezy podložené důkazy 

▪ Závěry a ponaučení založená na důkazech 

▪ Návrh konkrétních doporučení vycházejících ze závěrů, jejich limitace a a rizika jejich implementace.  

Tyto informace by měly být uspořádány standardizovaným způsobem, návrh struktury hodnoticí zprávy včetně obsahové 

náplně jednotlivých částí shrnuje tabulka 12. 
 

Tabulka 12: Struktura hodnoticí zprávy. 

Manažerské shrnutí 

▪ Nejdůležitější část pro většinu stakeholderů. Jedná se o krátký a jednoduchý přehled hlavních závěrů, doporučení a ponaučení 

z hodnocení – tj. účel, kontext a rozsah hodnocení, metody, hlavní nálezy, ponaučení a doporučení. 

Úvod (kontext) 

▪ V úvodu je prezentován rozsah hodnocení a krátký přehled hodnocených projektů v rámci implementace elektronického 

zdravotnictví- tj. logika a předpoklady, status jednotlivých projektů (aktivit), cíle hodnocení a evaluační otázky. 

Výsledkem tohoto kroku je otevřená komunikace mezi zadavatelem a realizátorem hodnocení. 

     U hodnocení prováděných externími subjekty je 
klíčové, aby spolu zadavatel a realizátor často a otevřeně 
komunikovali. Forma a intenzita komunikace mezi 
zadavatelem a hodnoticím týmem je nastavena na bázi 
dohody mezi oběma stranami. Dobrou praxí jsou 
periodické status cally či setkání, kde zástupci externího 
hodnotitele informují o provedeném pokroku a mají 
možnost ujistit se, že postupují podle představy 
zadavatele.  

Příprava finální verze 

hodnoticí zprávy 

Příprava návrhu hodnoticí 

zprávy 
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Zdroj: WHO Evaluation Practice Handbook, str. 61-63 (vlastní zpracování)  

 

4.6.2 Příprava finální verze hodnoticí zprávy 

Do závěrečné zprávy je zapracována zpětná vazba a komentáře, které byly obdrženy v reakci na návrh hodnoticí zprávy. 

Zpětnou vazbu a komentáře poskytuje především manažer evaluačního týmu, případně zadavatel při externí evaluaci. 

Komentáře by měly být omezeny na problémy týkající se metodiky, faktických chyb a opomenutí, v žádném případě by 

prostřednictvím komentářů neměla být dotčena nezávislost hodnoticího týmu. Kvalitní závěrečná hodnoticí zpráva 

elektronizace zdravotnictví by měla naplňovat stejné charakteristiky jako zpráva průběžná (viz podkapitola 4.6.1 Příprava 

návrhu hodnoticí zprávy) a dodržovat standardní strukturu. 

 Komunikace a využití výsledků hodnocení 

Tato podkapitola popisuje, jak využít výsledky hodnocení, aby byl přínos hodnocení co největší. Dále jsou popsány postupy 

pro sdílení zjištěných poznatků a reakcí na ně. 
 

Metody sběru dat 

▪ Tato část reportu osvětluje důvody pro hodnocení v dané fázi elektronizace zdravotnictví, popř. vysvětluje výběr určitých projektů 

(aktivit) k hodnocení. 

▪ Popisuje vybrané metody sběru dat (dotazníkové šetření, fokusní skupiny, oficiální data, rozhovory apod.) 

▪ Prezentace limitů vybraných metod hodnocení společně s problémy (např. nedostupnost osob či dokumentů), jež se vyskytly 

v průběhu sběru dat, limitace indikátorové soustavy. 

Nálezy 

▪ Zpráva o nálezech (co a kdy se událo, skutečné vs. plánované výsledky, pozitivní a negativní dopady, ať už zamýšlené či 

nezamýšlené, efekt na cílovou skupinu atd.) Veškeré nálezy by měly být podpořeny důkazy. 

Závěry 

▪ Závěrečné posouzení elektronizace zdravotnictví v závislosti na evaluačních kritérií a výkonnostních standardech. 

▪ Závěr odpovídá na klíčové otázky a naplňuje cíle hodnocení. 

Získané poznatky (lessons learned) 

▪ Poznatky obecnějšího rázu, jejichž použití přesahuje použití v rámci elektronického zdravotnictví, měl by být však uveden kontext, 

v jakém jsou dané poznatky relevantní. Poučení lze například získat z problémů a chyb, jež byly objeveny při hodnocení 

elektronického zdravotnictví. 

Doporučení 

▪ Doporučení obsahuje návrhy akcí, které mohou stakeholdeři podniknout v rámci reakce na zjištěné nedostatky, ať už na úrovni 

elektronického zdravotnictví, tak na úrovni jednotlivých projektů (aktivit). Z doporučení musí být patrné, jaký nedostatek je 

adresován. Kvalitní doporučení by mělo naplňovat následující charakteristiky: 

- Lze jej zapracovat v rámci stanoveného časového rámce s dostupnými prostředky 

- Je úměrně náročné na kapacity implementujících subjektů 

- Výsledky zapracování těchto doporučení jsou měřitelné. 

Přílohy 

▪ Příloha obsahuje zadávací podmínky, seznam osob, se kterými byl veden rozhovor, zkoumané dokumenty apod. 

▪ V pozdější fázi mohou být dodány opoziční posudky a aktivity podniknuté v reakci na hodnocení elektronického zdravotnictví. 

Výstupem tohoto kroku je strukturovaný návrh hodnoticí zprávy. 

Výstupem tohoto kroku je strukturovaná finální verze hodnoticí zprávy. 

 

Realizace doporučení a 

follow-up 

Hodnocení kvality 

evaluačního procesu 

Komunikace výsledků 

hodnocení 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf;jsessionid=C433372186B45E16D77371FF9664BC90?sequence=1
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4.7.1 Komunikace výsledků hodnocení 

Průběžná setkání subjektů zapojených do hodnocení elektronizace zdravotnictví umožňují, aby v hodnoticí zprávě byly 

zachyceny všechny podstatné obsahové a formální náležitosti. V rámci setkání mohou být dále diskutovány méně podstatná 

zjištění, která sice nejsou obsahem závěrečné zprávy, ale kterým by se měla věnovat pozornost při vypracovávání hodnocení 

elektronického zdravotnictví v budoucnu. 

Hodnoticí zprávu by měli obdržet všichni stakeholdeři, jenž byli identifikováni jako významní při plánování hodnocení. 

Seznam příjemců však může v průběhu hodnocení podléhat změnám v důsledku identifikace podstatných nálezů a měl by 

být uveden v příloze nebo zadávacích podmínkách. Přestože hlavními příjemci jsou subjekty, jež mohou na základě 

doporučení ve zprávě konat změny v rámci implementace elektronického zdravotnictví, dobrou praxí je poskytnutí zprávy 

i osobám v hodnoticím procesu (zpětná vazba). Distribucí zprávy je v případě externího hodnocení obvykle pověřen 

zadavatel, nicméně tato povinnost musí být vyhrazena v zadávacích podmínkách. 

 

4.7.2 Realizace doporučení a follow-up 

Hodnocení hraje velmi důležitou roli jakožto důkaz o (ne)dosažení plánovaných výsledků a dopadů elektronizace 

zdravotnictví, čímž vede ke zlepšení implementace elektronického zdravotnictví. Hlavní přidanou hodnotou hodnocení jsou 

doporučení, resp. jejich použitelnost, která je určena především: 

▪ Správným načasováním 

▪ Důvěryhodností, která je zajištěna nezávislostí hodnoticího týmu, jasnou metodologií a kvalitně vypracovanou 

hodnoticí zprávou 

▪ Mírou přijetí doporučení – musí být zapracovatelné 

▪ Vhodnou reakcí řídicí struktury elektronického zdravotnictví 

▪ Šířením nálezů v rámci hodnocení. 

Každé hodnocení by mělo mít identifikovaného vlastníka, který zajišťuje odpovídající reakci na hodnoticí zprávu. Do 

procesu vytváření reakce by měly být zapojení všichni případní stakeholdeři, jichž se doporučení týkají. V rámci tohoto 

procesu by rovněž měly být identifikovány strany, které budou nést odpovědnost za realizaci následných opatření. Reakce 

na hodnoticí zprávu musí být vypracována bez zbytečného odkladu, aby byla zajištěna nejvyšší míra přesnosti přijatých 

opatření. Z pohledu řízení elektronického zdravotnictví se doporučuje stanovení termínu pro vypracování reakce na 

hodnocení, popř. určení okolností, za jakých tento termín může být odsunut. 

Reakce na hodnoticí zprávu má po obsahové stránce zpravidla následující části: matice doporučení, související zpětné vazby 

(přijato, částečně přijato, nepřijato) a seznam následných opatření. Reakce na hodnoticí zprávu je vypracovávána v rámci 

čtvrté fáze hodnocení elektronického zdravotnictví, avšak nejedná se o aktivitu konečnou, proces musí být opakován 

v souladu s hodnoticím cyklem. Zároveň se jedná o proces, který má širší vazbu na elektronické zdravotnictví, především na 

přípravu a plánování implementace. 

Doporučení, která by měl implementující subjekt zapracovat v podobě přijatých opatřeních, tvoří největší část přidané 

hodnoty hodnocení. Aby hodnocení zcela naplnilo svůj potenciál, je třeba sledovat i samotná přijatá opatření (respektive 

míru jejich plnění). Tímto je zpravidla pověřen řídicí/koordinující orgán implementace elektronizace zdravotnictví, kterým 

je v českém prostředí NCeZ. I v této fázi hodnocení je třeba nepřestávat otevřeně komunikovat s implementátory 

a realizátory hodnocení, popřípadě i s dalšími stakeholdery. 

 

4.7.3 Hodnocení kvality evaluačního procesu (u externích dodavatelů) 

Na konci procesu evaluace (po akceptaci výstupů zadavatelem) by mělo dojít ke zhodnocení kvality tohoto procesu, a to jak 

ze strany zadavatele evaluace, tak se strany realizátora: 

1. Ze strany zadavatele 

▪ Zhodnocení kvality výstupů hodnocení z pohledu obsahu výstupu, jeho úplnosti, srozumitelnosti, kvality, 

využitelnosti a odbornosti. 

Výsledkem tohoto kroku je průběžná komunikace s relevantními stakeholdery a distribuce hodnoticí zprávy všem stakeholderům. 
 

Výstupem tohoto kroku je strukturovaná reakce na hodnoticí zprávu. 
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▪ Zhodnocení spolupráce s externím dodavatelem.  

2. Ze strany realizátora evaluace. 

▪ Zhodnocení kvality zadávací dokumentace (jednoznačnost a srozumitelnost specifikace zadání, relevance 

a vhodnost zadaných metod apod.). 

▪ Zhodnocení kvality a dostatečnosti poskytnutých informací a dat. 

▪ Zhodnocení rozsahu požadovaných prací s ohledem na vymezený čas a finanční prostředky. 

▪ Zhodnocení spolupráce se zadavatelem a součinnosti ostatních zapojených subjektů. 

Závěrečné zhodnocení kvality evaluačního procesu by mělo být přínosné pro obě strany, přesto však doporučujeme zanést 

požadavek na závěrečné zhodnocení již do zadávací 

dokumentace, případně smlouvy s dodavatelem.  

Je vhodné písemně zaznamenat hodnocení obou stran a využít 

získané poznatky během tvorby zadávací dokumentace na další 

hodnocení.  

V případně provádění interních hodnocení by taktéž mělo dojít 

ke zhodnocení evaluačního procesu, avšak toto hodnocení 

bude méně formální a obsáhlé a bude obsahovat zejména diskuzi získaných poznatků (lessons learned), dobré a špatné 

praxe.  

 

 Návaznost na hodnoticí aktivity ESIF 

V předcházejících kapitolách byla částečně naznačena návaznost na hodnoticí aktivity probíhající v rámci projektů 

a programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zohlednění hodnocení realizovaných 

v rámci ESIF je důležité z následujících důvodů: 

1. Rozšíření portfolia dostupných informací o pokroku a úspěšnosti aktivit elektronického zdravotnictví 

2. Zamezení duplicitního hodnocení stejných nebo obdobných informací napříč jednotlivými subjekty zapojenými do 

elektronického zdravotnictví 

3. Poskytování odborné podpory zadavatelům, kteří nemají s hodnocením aktivit v oblasti elektronického 

zdravotnictví dostatečnou zkušeností. 

Hlavní přidanou hodnotou využití hodnocení realizovaných v rámci ESIF je celkové zefektivnění systému hodnocení 

elektronického zdravotnictví. 

Následující schéma shrnuje specifika hodnocení ESIF, která je nutné vzít v potaz v průběhu jednotlivých fází hodnocení 

představených výše: 

Výstupem tohoto kroku je realizace hodnocení evaluačního procesu, po němž jsou zadavatel i realizátor hodnocení obeznámeni 
s názorem protistrany na proběhlé hodnocení. 

      Závěrečné zhodnocení může být méně formálního 

charakteru, aby se obě strany cítily komfortně při 

vyjadřování svých postojů k proběhlému hodnocení 

a spolupráci s protistranou. 
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         Veškeré evaluace realizované v rámci projektů i programů ESIF jsou k dispozici v Knihovně evaluací, která je veřejně přístupná. 

Provoz knihovny zajišťuje Evaluační jednotka Ministerstva pro místní rozvoj, která zároveň zpracovává krátká shrnutí hlavních závěrů 

vybraných evaluací pro snazší práci s obrovským množstvím dokumentů. 

Definovat jasné kompetence a odpovědné pracovníky zodpovědné 

za monitorování aktivit elektronického zdravotnictví v rámci ESIF 

Zmapovat projekty a programy zaměřené na elektronizaci 

zdravotnictví a zahrnout plánovaná hodnocení do evaluačního plánu 

Využít poznatky z dosud realizovaných evaluací v oblasti 

elektronického zdravotnictví pro efektivnější naplánovaní a realizaci 

konkrétního hodnocení 

Realizace konkrétního 

hodnocení 

Zpracování evaluačního plánu 

Stanovení řídicí struktury 

hodnocení 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci
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5  
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5 Řídicí struktura pro monitorování a hodnocení 

 

Důležitou součástí monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví je nastavení řídicí struktury, která je klíčovým 

předpokladem pro funkčnost systému monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví. 

Řídicí struktura spojuje úsilí různých zájmových skupin a je odlišná od struktury řízení implementace elektronizace 

zdravotnictví, která zajišťuje celkovou správu a dohled nad implementací elektronizace zdravotnictví, avšak tuto strukturu 

doplňuje.  

 

 Identifikace odpovědných institucí 

Odpovědné strany musí být identifikovány co nejkonkrétněji, např. na úrovni organizace, skupiny či funkce/role, avšak ne 

přímo jako konkrétní osoby, které se časem mění. Odpovědná strana může být např. definována jako „Národní centrum 

elektronického zdravotnictví“ (instituce) či „ředitel NCeZ“ (funkce).  

 

Optimální počet odpovědných stran zapojených do řídicí struktury monitorování není jasně daný. Je-li řídicí struktura 

roztříštěná mezi příliš velké množství institucí, může dojít ke ztížení domluvy a efektivní komunikace těchto stran. Řídicí 

struktura by však neměla být soustředěna mezi úzký okruh stran, v takovém případě by mohlo dojít k přehlížení zájmů 

skupin nezapojených do monitorování a hodnocení, případně k chybějícímu pohledu nezúčastněných stran. 

 Souhrn odpovědností hlavních aktérů 

Následující tabulka shrnuje odpovědnosti hlavních aktérů řídicí struktury monitorování a hodnocení podle výše uvedených 

aspektů. Přiřazení odpovědností konkrétním institucím / útvarům bude závislé na preferencích odpovědných institucí 

a diskuzích s relevantními stakeholdery. 

Řídicí struktura se řídí následujícími principy: 

▪ Efektivní vynakládání nákladů a důraz na efektivitu řízení 
▪ Práce s informacemi odpovídajícími potřebám každé úrovně řízení – správné informace jsou poskytovány relevantním 

uživatelům a ve správný čas 
▪ Oddělení funkcí monitorování a hodnocení od standardních řídicích struktur při zachování jejich vzájemné komplementarity 
▪ Maximální využití již existujících řídicích struktur. 

Konkrétní útvary a jejich role by měly zohledňovat následující aspekty:  

▪ Mandát: instituce musí disponovat odpovídajícími kompetencemi vyplývajícími ze strategických dokumentů či legislativy, nebo 

musí být jinak právně ukotvené pro zajištění odpovídající funkce 

▪ Legitimita: instituce musí být vnímána jednotlivými stakeholdery jako legitimní implementátor elektronického zdravotnictví, který 

nebude narážet na odpor při sběru informací potřebných pro monitorování a hodnocení od širšího spektra subjektů 

▪ Vliv: instituce musí mít dostatečný kredit vůči odborné veřejnosti a klíčovým zainteresovaným stranám v sektoru zdravotnictví, 

aby mohla účinně vykonávat svou roli a vyjednat a prosadit jednotlivá opatření 

▪ Zdroje: instituce musí disponovat potřebnými kapacitami pro výkon monitorování a hodnocení, zejména na úrovni:  

- Personální: definice minimálního počtu úvazků a s tím související odbornosti, zejména zajištění odborníka se zkušeností 

s hodnocením projektů/programů. Alternativním řešením je zajištění hodnocení formou externí dodávky 

- Informační: instituce by měla disponovat nebo alespoň mít přístup k základním informacím potřebným pro monitorování 

a hodnocení, a to jak z hlediska legálního, tak z hlediska legitimity, zmiňované výše 

- Technická: pro zpracování informací je nutné zajistit přístup k pokročilejším nástrojům práce s velkými objemy dat 

- Komunikační: důležitou součástí implementace elektronického zdravotnictví je jeho propagace a komunikace, k čemuž by 

měla instituce zodpovědná za monitorování a hodnocení poskytovat adekvátní podklady a výstupy. 

Kapitola doplňuje konkrétnější pokyny pro stanovení řídicí struktury v rámci předchozích kapitol o obecné principy pro 
nastavení řídicí struktury. Zaměřuje se na zasazení řídicí struktury do širšího kontextu a identifikaci dalších institucí 
odpovědných za monitorovací a hodnoticí činnosti a agendu těchto institucí v rámci provádění vstupujících do 
monitorování a hodnocení. Zároveň shrnuje navržené odpovědnosti hlavních institucí v ČR v oblasti implementace 
elektronického zdravotnictví.  
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Identifikace odpovědných institucí Souhrn odpovědností hlavních aktérů 

Tabulka 13: Odpovědnosti vybraných aktérů řídicí struktury. 

Instituce / 
stakeholder 

Aktivity, které instituce / stakeholder vykonává 

NCeZ 

▪ Pravidelné vyhodnocování plnění cílů Strategie a akčních plánů  

▪ Řízení monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví v ČR 

▪ Tvorba strategických dokumentů, implementačních plánů apod.  

▪ Příprava a schvalování finálních verzí monitorovacích a hodnoticích zpráv a dalších výstupů 

▪ Zpracování monitorovacího a evaluačního plánu 

▪ Řízení rizik spojených s hodnocením a monitorováním 

▪ Stanovení výsledkových, výstupových a kontextových indikátorů a příslušných výchozích a cílových 

hodnot ve spolupráci s ÚZIS a expertní skupinou5 

▪ Řízení revize indikátorové soustavy 

▪ Řízení sběru dat, sběr dat potřebných pro monitorování a hodnocení ve spolupráci s ÚZIS, SÚKL 

a dalšími stakeholdery 

▪ Nastavení a koordinace komunikace mezi klíčovými stakeholdery 

▪ Plánování a sledování investic spojených s elektronickým zdravotnictvím 

▪ Poskytování konzultací, metodické pomoci a podpory poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotním 

pojišťovnám a územním samosprávným celkům v oblasti monitorování a hodnocení elektronizace 

zdravotnictví 

▪ Výkon kontroly a dohledu nad plněním povinností uložených subjektům v oblasti monitorování 

a hodnocení elektronizace zdravotnictví 

ÚZIS 

▪ Podpora NCeZ při stanovení výsledkových, výstupových a kontextových indikátorů a příslušných 

výchozích a cílových hodnot 

▪ Poskytování již existujících dat potřebných pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví, 

získávání potřebných dat z mezinárodních databází, spolupráce s dalšími institucemi shromažďujícími 

potřebná data (např. SÚKL, ČSÚ) 

▪ Analýza získaných dat a jejich reportování NCeZ 

▪ Příprava a provedení sběru kvalitativních dat potřebných pro monitorování a hodnocení 

elektronického zdravotnictví, příprava dotazníků pro sběr kvalitativních dat (např. pro poskytovatele 

zdravotní péče či spotřebitele) 

SÚKL 
▪ Sledování a poskytování relevantních dat a expertizy spojené s ePreskripcí 

▪ Podpora při sběru a analýze potřebných dat z agendy SÚKL 

Zdravotní pojišťovny 
▪ Poskytování potřebných dat pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví 

▪ Podpora NCeZ při revizi výchozích a cílových hodnot vybraných indikátorů 

                                                                 
5 Expertní skupina by měla zahrnovat všechny klíčové stakeholdery (primární a sekundární) zmíněné na počátku metodiky.  
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Seznam použitých zkratek 

AP   Akční plán NSeZ 2016 – 2020 

CAWI   Computer assisted web interviewing 

ČSÚ   Český statistický úřad 

EMRAM   Electronic Medical Record Adoption Model 

ESI   viz ESIF 

ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy 

GDHI   Global Digital Health Index 

GDPR   General Data Protection Regulation, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HIMSS   Health Information and Management Systems Society 

CH   Cílová hodnota 

ICT   Informační a komunikační technologie 

IDRR   Informační a datové resortní rozhraní 

IROP   Integrovaný regionální operační program 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV ČR  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MZ ČR   Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NCeZ   Národní centrum elektronizace zdravotnictví 

NOK   Národní orgán pro koordinaci 

NRPZS   Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb 

NRZP   Národní registr zdravotnických pracovníků 

NSeZ   Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 

NZIP   Národní zdravotnický informační portál 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OP Z   Operační program zaměstnanost 

OP   Operační program 

PF   Priorita financování 

PZS   Poskytovatelé zdravotních služeb 

SC   Specifický cíl 

SÚKL   Státní ústav pro kontrolu léčiv 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VH   Výchozí hodnota 

WHO   Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

ZD   Zadávací dokumentace 

ZP   Zdravotnický pracovník 
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Příloha č. 1 – Shrnutí postupu monitorování a hodnocení včetně výstupů
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