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1 Úvod  

Evaluace projektu „Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického 

informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacit 

(Rozvoj technologické platformy NZIS)“ bude zpracována společností HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r. o. v období od března 2017 do poloviny února 2019.  

Evaluace je zaměřena na tři evaluační okruhy: na procesní část evaluace, dopadovou část evaluace  

a zhodnocení stanovených evaluačních kritérií.  

Cílem Vstupní zprávy je představení připravovaného evaluačního designu a specifikace metodologie 

evaluace. Součástí je tak i návrh způsobu sběru dat v souvislosti s edukačními aktivitami, přičemž sběr 

dat bude probíhat po celou dobu realizace klíčové aktivity 7.   

2 Představení projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“  

Projekt „Rozvoj technologické platformy NZIS“ je zaměřen na metodický rozvoj registrů NZIS, zvýšení 

jejich informační kapacity a hodnoty a vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rozvoj 

registrů nabídne cílové skupině možnost využití stávajících cenných dat obsažených v NZIS, které nyní 

není možné. Projekt rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní 

správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS jako takových.  

Mezi příčiny stavu, na něž projekt reaguje, patří:  

 Zanedbání dlouhodobé péče o NZIS jako celek, dlouhodobé podfinancování aktivit správce 

registru a nedostatečná demonstrace možností využití dat NZIS státní správou a ostatními 

institucemi cílové skupiny.  

 Většina úkolů v oblasti zdravotních informačních systémů byla v minulosti realizována 

subdodavatelsky, bez hlubšího vhledu do dodávaných systémů. Zcela chybí interní resortní tým 

specialistů, kteří by byli schopni provádět analytická hodnocení i základní SW vývoj realizovat 

interními silami resortu, případně kvalifikovaně kontrolovat a spravovat dodávaná SW řešení.  

 Neexistuje standardizovaná informační platforma pro cílové skupiny, která by umožňovala 

jednotlivým institucím adekvátně hodnotit, řídit a optimalizovat jim příslušející část zdravotního 

systému ČR. Tento segment standardizované analytické informační podpory dosud zcela chybí. 

Orgány státní správy nemají dostatek informací o možnostech použití datových výstupů a 

způsobu jejich interpretace. Neexistuje analytický reporting nad daty NZIS, využitelný 

bezbariérově na internetu.  

 Metodické dokumenty pokrývající hlášení údajů do všech registrů NZIS zcela chybí nebo jsou 

zastaralé a nedostatečné. Metodické sjednocení postupů při zadávání dat je s ohledem na cca 

30 000 poskytovatelů přispívajících do NZIS nezbytné.  

 Doposud neexistuje společné datové úložiště, které by umožnilo přijímat data od zdravotních 

pojišťoven. Využití tohoto obsáhlého datového zdroje může přispět k významné optimalizaci 

údajů sbíraných v registrech NZIS a k omezení dosud běžících redundantních sběrů dat.  

 Automatizace sběru dat, tedy možnost sběru dat formou zasílání dávky dat přímo 

z nemocničních informačních systémů (NIS) je nedostatečná.  
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Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS: Cíl 

projektu bude realizován nově ustaveným interním týmem odborníků, kteří vytvoří jádro interní kapacity 

resortu MZ pro tento typ činností a budou nositelem dlouhodobé udržitelnosti výstupů a výsledků 

projektu.  

Dílčími cíli jsou:  

 Zajištění realizace a udržitelnosti projektu prostřednictvím vybudování interního týmu 

specialistů. Cíl bude realizován v rámci Klíčové aktivity 1.  

 Vytvoření nových a modernizace stávajících metodických dokumentů, které pokrývají hlášení 

údajů do všech registrů NZIS. Zavedením jasných postupů pro vyplňování dat v NZIS se zvýší 

kvalita, validita a homogenita dat. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím KA 2.  

 Nově vybudovat analytický reporting z NZIS, poskytovaný dle potřeb jednotlivých segmentů 

cílové skupiny. Tak vznikne optimalizovaná a standardizovaná informační platforma pro cílové 

skupiny. Cíl bude naplněn prostřednictvím KA 3.  

 Podpora nastavení a rozvoje procesů vedoucích ke zlepšení kvality vykazovaných dat. Klíčovou 

komponentou bude vybudování datového úložiště dat plátců zdravotní péče, které umožní 

přijímat data od zdravotních pojišťoven. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo v rámci KA 5 a 6.  

 Vytvoření nových nebo inovace stávajících metodických postupů a validačních kontrol a jejich 

zahrnutí do datových standardů relevantních registrů NZIS. Díky realizaci tohoto cíle dojde 

k zavedení automatizovaného elektronického sběru dat formou zasílání dávky z NIS a zvýšení 

počtu zpravodajských jednotek. Automatizace sběru dat výrazně přispěje k udržitelnosti výstupů 

projektu a sníží administrativní zátěž. Tento cíl bude naplněn v KA 4.  

 Systematické informování a cílené vzdělávání jednotlivých segmentů cílové skupiny v oblasti 

užití dat a analytického reportingu NZIS: Cíle bude dosaženo prostřednictvím KA 7.  

Cílové skupiny projektu:  

 Obce a kraje a jejich zaměstnanci – zejména všech 14 krajů, včetně hl. m. Prahy, statutární 

města a zaměstnanci zdravotnických zařízení zřizovaných kraji a městy. 

 Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci – zejména MZČR a ÚZIS a jejich 

zaměstnanci.  

 Státní příspěvkové organizace a jejich zaměstnanci – zejména KHS, přímo řízení poskytovatelé 

zdravotnických služeb – fakultní nemocnice, specializovaní poskytovatelé lůžkové zdravotní 

péče.  

Přehled klíčových aktivit projektu:  

 KA 1 – odborné personální zázemí – realizace v 0. – 12. měsíci,  

 KA 2 – tvorba metodik – realizace v 0. – 36. měsíci,  

 KA 3 – analytický reporting – realizace v 0. – 36. měsíci,  

 KA 4 – vazby a datové standardy – realizace v 0. – 36. měsíci,  

 KA 5 – aplikace a číselníky – realizace v 0. – 36. měsíci,  

 KA 6 – datové rozhraní a úložiště – realizace v 0. – 36. měsíci,  

 KA 7 – edukace cílové skupiny – realizace v 0. – 36. měsíci,  



 

©HaskoningDHV, 06/2017 

Evaluace projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“ 

  

 

 

5 

 KA 8 – řízení a publicita – realizace v 0. – 36. měsíci,   

 KA 9 – sebe-evaluace projektu – realizace v 6. – 36. měsíci.  

3 Přehled výstupů evaluace  

V rámci evaluace projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“ bude zpracováno kromě Vstupní 

zprávy několik dalších výstupů. Jejich přehled je uveden níže.  

3.1 Průběžná evaluační zpráva 1 

Průběžná evaluační zpráva 1 bude obsahovat základní vstupní data shrnující stav před začátkem projektu 

v oblastech pokrytých klíčovými aktivitami 2 (Tvorba a publikace inovovaných metodik) a 3 (Návrh a 

implementace analytického reportingu) – tedy v oblasti datových standardů a reportingu.  

Zpráva tak bude představovat zjištění ze šetření sbírajícího data reflektující výchozí stav vybraných 

registrů, datových standardů a reportingových nástrojů. Stav bude zjišťován v souladu s dále uvedeným 

evaluačním designem, který bude akceptací Vstupní zprávy odsouhlasen. Součástí bude vyhodnocení 

sebraných dat a jejich interpretace.  

Konkrétně budou výchozí data týkající se stavu před začátkem projektu ve stanovených oblastech 

zajištěna díky spolupráci s příjemcem projektu, který evaluačnímu týmu poskytne v průběhu přípravy 

Průběžné evaluační zprávy 1 náhledy relevantních webových stránek z doby před zahájením projektu. 

Evaluační tým na základě těchto dat popíše výchozí stav před realizací projektu, který bude následně 

v Závěrečné evaluační zprávě srovnán se stavem v době přípravy Závěrečné evaluační zprávy.  

Kromě analýzy dat (náhledů relevantních webových stránek z doby před zahájením projektu) bude 

v průběhu přípravy Průběžné evaluační zprávy 1 uspořádán i rozhovor se zástupcem příjemce projektu, 

konkrétně bylo v průběhu přípravy Vstupní zprávy dohodnuto, že rozhovor bude zajištěn s panem 

doktorem Blahou, a to ideálně již v průběhu prvního týdne přípravy Průběžné evaluační zprávy 1.  

V Průběžné evaluační zprávě 1 nebudou ještě zodpovídány žádné ze stanovených evaluačních otázek.  

Zpráva bude zpracována do 1 měsíce od akceptace Vstupní zprávy.  

3.2 Průběžná evaluační zpráva 2 

Zpráva bude obsahovat procesní evaluaci, zaměří se tedy na ověření funkčnosti nastavení projektu.  

V souladu s výše řečeným bude zpráva primárně odpovídat na otázky ověření funkčnosti nastavení 

projektu – tedy nastavení a realizace procesů řízení, monitoringu a administrace projektu a dále i návrh 

doporučení pro další realizaci. Zpráva bude obsahovat minimálně úvod a kvalitativní výzkum.   

V Průběžné evaluační zprávě 2 budou předběžně zodpovídány evaluační otázky 1.1 – 1.7 s tím, že jejich 

definitivní zodpovězení bude tvořit součást Závěrečné evaluační zprávy.  

Zpráva bude zpracována do 4 měsíců od odsouhlasení Vstupní zprávy.  
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3.3 Průběžné evaluační zprávy 3 a 4  

Průběžná evaluační zpráva 3 se bude věnovat nastavení nových reportingových nástrojů (včetně k nim 

vytvořených metodických materiálů) a jejich využitelnosti pro cílové skupiny a edukačních aktivit s nimi 

spojených. Zpráva bude obsahovat průběžné vyhodnocení dat týkajících se edukačních aktivit.  

Průběžná evaluační zpráva 4 bude hodnotit vznikající model datového rozhraní a jeho srozumitelnost a 

snadnost užití pro cílové skupiny.  

Průběžné evaluační zprávy 3 a 4 budou zpracovány do června 2018. Zprávy budou obsahovat minimálně 

úvod, kvalitativní výzkum u cílových skupin projektu a budou primárně odpovídat na otázky k ověření 

nastavených procesů a jejich dopadů v oblasti reportingu (zpráva 3) a pro oblast číselníků, rozhraní a 

edukačních aktivit (zpráva 4) a návrh doporučení pro další realizaci.  

V Průběžných evaluačních zprávách 3 a 4 budou předběžně zodpovídány evaluační otázky č. 2.1 – 2.7, 

přičemž jejich definitivní zodpovězení bude obsaženo v Závěrečné evaluační zprávě.  

Na vydání evaluační zprávy 4 bude navazovat evaluační workshop.  

3.4 Závěrečná evaluační zpráva  

Závěrečná evaluační zpráva bude navazovat na předchozí evaluační zpráv, zejména dle zadávací 

dokumentace na druhou evaluační zprávu a bude hodnotit stav v době přípravy Závěrečné evaluační 

zprávy. (Vzhledem ke skutečnosti, že tato evaluace je součástí aktivit hodnoceného projektu, nebude 

možné v jejím průběhu hodnotit i stav po samotném ukončení projektu tak, jak bylo původně 

požadováno v zadávací dokumentaci k této evaluaci).  

Zároveň bude tato zpráva shrnovat všechna zjištění v celém procesu evaluace.  

Závěrečná evaluační zpráva bude zpracována do 6 měsíců od odsouhlasení Průběžné evaluační zprávy 4. 

V závěrečné evaluační zprávě budou zhodnoceny pozitivní a negativní dopady realizace projektu, a to jak 

zamýšlené, tak i nezamýšlené. Zahrnuto bude i hodnocení účinnosti, úspornost, užitečnosti a 

udržitelnosti projektu.  

Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat minimálně ověření nastavených procesů a jejich dopadů, 

porovnání výchozího a konečného stavu; zhodnocení hlavních typů dosažených výsledků a faktorů jejich 

dosažení (jaké typy výsledků a v jaké míře byly dosaženy, jaké jsou jejich možné příčiny atd.), a to zvlášť 

u zamýšlených pozitivních výsledků, nezamýšlených pozitivních výsledků a negativních důsledků; 

zhodnocení klíčových problémů či překážek, jejich příčin a realizovaných nebo potenciálních způsobů 

řešení.  

Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat odpovědi na všechny stanovené evaluační otázky.  

Na zpracování Závěrečné evaluační zprávy bude navazovat evaluační workshop zorganizovaný v lednu 

2019.  
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3.5 Workshopy k průběhu evaluace a dvě zprávy z workshopu  

Součástí evaluace je rovněž zajištění prezentace a diskuse k návrhu designu uvedených typů evaluačních 

zpráv pro zástupce zadavatele a uživatele evaluace. Evaluační tým zajistí dva cca dvouhodinové 

workshopy, a to i po organizační stránce (zajistí přípravu prezentace i potřebné fotodokumentace). Dále 

zajistí jejich obsahovou přípravu, vč. vytištění podkladů, vedení a realizace workshopů.  

Prezentace k workshopu budou zadavateli předloženy k odsouhlasení vždy min. 7 pracovních dní před 

konáním workshopu. Schvalovací proces bude probíhat elektronicky.  

Vhodné prostory, techniku, občerstvení a prezenční listiny zajistí zadavatel.  

4 Návrh evaluačního designu 

V této kapitole jsou podrobněji specifikovány evaluační otázky, je zde zpracována jejich operacionalizace 

a definován postup evaluačních šetření.  

4.1 Evaluační otázky  

Evaluační otázky byly stanoveny již v zadávací dokumentaci. Některé však nebyly formulovány formou 

otázek, proto provedl evaluační tým dílčí stylistické úpravy. Zároveň v zadávací dokumentaci byly dvě 

evaluační otázky číslovány jako EQ 2.3, a proto evaluační tým přistoupil k přečíslování části evaluačních 

otázek stanovených pro okruh II k dopadové části evaluace.  

4.1.1 Otázky k procesní části evaluace 

 EQ 1.1 Byl proces realizace projektu v souladu s plánovanými cíli projektu?  

o V rámci hodnocení bude ověřováno, zda všechny zajištěné aktivity projektu byly 

realizovány v souladu se stanovenými plánovanými cíli projektu, tj. zda k dosažení cílů 

přispívaly i zda byly k jejich dosažení skutečně potřebné.  

 EQ 1.2 Odpovídá nastavení vstupů cílům projektu?  

o Za vstupy projektu jsou pro účely tohoto hodnocení považovány finanční prostředky 

určené na realizaci projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že větší část finančních prostředků 

projektu je určena na zajištění interního realizačního týmu příjemce, je nutno při 

zodpovídání této otázky zohlednit také odpověď na následující EQ zaměřenou na 

dostatečnost odborných kapacit příjemce.  

 EQ 1.3 Odpovídá odborná kapacita zaměstnanců realizátora požadavkům projektu? Je realizace 

projektu dostatečně personálně zajištěna?  

o Při zodpovídání EQ budou hodnoceny jak požadavky na odbornost zaměstnanců 

realizátora, tak i způsob stanovení potřebných personálních kapacit interního týmu 

příjemce. Zároveň bude zohledněno, jakým způsobem je zajištěn nábor nových členů 

realizačního týmu a zda probíhá v souladu s původním očekáváním příjemce.  

 EQ 1.4 Byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?  

o Bude hodnoceno, zda se podařilo projekt realizovat v souladu s jeho původním plánem a 

také zda se naplnily všechny předpoklady jeho úspěšné realizace, které byly 

identifikovány již v průběhu přípravy projektové žádostí.  
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 EQ 1.5 Do jaké míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání reálné potřeby účastníků pro jejich 

činnost?  

o Pomocí dotazníků bude ověřováno, zda vzdělávací akce zajištěné v rámci realizovaného 

projektu odpovídaly reálným potřebám jejich účastníků z hlediska jejich každodenní 

činnosti.  

 EQ 1.6 Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu překonat?  

o V průběhu hodnocení bude zjišťováno, s jakými překážkami se příjemce projektu 

v průběhu jeho realizace setkal a také jakým způsobem byly tyto překážky překonávány.  

 EQ 1.7 Jaká je potřeba spolupráce a míra spolupráce s dalšími subjekty (MZČR, KHS, Orgány 

místních samospráv apod.)?  

o Bude ověřeno, zda všechny subjekty, jejichž součinnost je v rámci realizace projektu 

nezbytná, jsou do projektu adekvátním způsobem zapojeny tak, aby bylo možné 

dosáhnout všech stanovených projektových cílů.  

4.1.2 Otázky k dopadové části evaluace 

 EQ 2.1 Plní navrhované podpůrné aplikace, zejména aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 

procedur potřeby cílové skupiny?  

o Naplnění potřeb cílových skupin z hlediska aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 

procedur bude ověřováno pomocí dotazníkových šetření.  

 EQ 2.2 Jsou nové registry a zejména NRHZS a jejich metodické materiály (metodiky a datová 

rozhraní) pro cílové skupiny přehledné a srozumitelné?  

o V rámci zodpovídání této EQ bude po dohodě s objednatelem hodnocena pouze 

srozumitelnost a dostatečnost nového registru NRHZS a jeho metodických materiálů 

(metodik a datových rozhraní) pro cílové skupiny, a to prostřednictvím dotazníkového 

šetření.  

 EQ 2.3 Je vytvářená dokumentace registrů pro uživatele srozumitelná a dostatečná?  

o V rámci zodpovídání této EQ bude po dohodě s objednatelem hodnocena přehlednost, 

srozumitelnost a dostatečnost u Národního registru reprodukčního zdraví a u Národního 

registru poskytovatelů zdravotnických služeb (NRPZS) a jejich metodických materiálů 

(metodik a datových rozhraní), a to prostřednictvím dotazníkových šetření.   

 EQ 2.4 Jaká jsou nejdůležitější doporučení z této evaluace pro zlepšení realizace hodnoceného 

projektu a zvýšení jeho dopadů? Došlo k zefektivnění užívání dat cílovými skupinami?  

o V rámci zodpovídání této otázky budou shrnuta nejdůležitější doporučení evaluátora a 

také dojde k posouzení, zda v průběhu realizace projektu došlo k zefektivnění užívání dat 

cílovými skupinami.  

 EQ 2.5 Splňuje krajský reporting pro kraj Vysočina a město Brno očekávání cílových skupin (KHS, 

MZČR, kraje a statutární města)? Jsou nově zpřístupněná data v rámci pilotáže využívána orgány 

veřejné správy k plánování a vyhodnocování služeb zdravotnictví, Je reporting pro cílové skupiny 

(MZČR a kraje) obsahově dostatečný?  

o U reportingu vytvořeného pro kraj Vysočina a město Brno bude prověřeno, zda splňuje 

očekávání cílových skupin, kterými jsou kromě kraje Vysočina a města Brna také ostatní 

kraje a MZČR. Ověření naplnění očekávání bude zajištěno na vzorku cílových skupin, a to 

formou dotazníkového šetření. Stejným dotazníkovým šetřením bude také ověřeno, zda 
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jsou zpřístupněná data v rámci pilotáže využívána orgány veřejné správy a zda je 

reporting pro cílové skupiny obsahově dostatečný.  

 EQ 2.6 Jaká je míra využitelnosti a kvality výstupů a produktů projektu pro cílovou skupinu? Jsou 

nově zpřístupněná data využívána orgány veřejné správy k plánování a vyhodnocování služeb 

zdravotnictví?  

o Míra využitelnosti a kvality výstupů a produktů projektu bude hodnocena z pohledu 

cílové skupiny, a to formou dotazníkových šetření. Zároveň bude ověřováno, zda jsou 

nově zpřístupněná data využívána orgány veřejné správy k plánování a vyhodnocování 

služeb zdravotnictví.  

 EQ 2.7 Zhodnoťte spokojenost účastníků vzdělávacích aktivit projektu (kvalita, obsah, 

využitelnost v praxi). Do jaké míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání/edukace reálné 

potřeby účastníků pro jejich činnost?  

o Spokojenost účastníků vzdělávacích aktivit projektu s jeho kvalitou, obsahem a 

využitelností v praxi bude hodnocena prostřednictvím dotazníkových šetření 

realizovaných v úzké vazbě na zajištěné vzdělávací akce. Konkrétně budou hodnoceny 

vzdělávací akce zaměřené na krajský reporting a registry a realizované pro zaměstnance 

příjemce projektu, a to v průběhu přípravy Průběžných evaluačních zpráv 1 – 4 a dále 

v průběhu zpracování Závěrečné evaluační zprávy.  

4.1.3 Otázky k hodnocení dle evaluačních kritérií  

 EQ 3.1 Jak celkově hodnotíte naplnění účelnosti projektu na základě zhodnocení jeho reálných 

(čistých) dosažených dopadů? Jak hodnotíte naplnění účinnosti projektu?  

o Účelnost bude hodnocena jako ověření, zda bylo v průběhu realizace projektu skutečně 

dosaženo všech v projektu stanovených cílů a účinnost projektu bude ověřena 

prostřednictvím detailního rozboru způsobu zajištění jednotlivých projektových aktivit.  

 EQ 3.2 Jak hodnotíte naplnění úspornosti/hospodárnosti projektu?  

o V rámci hodnocení úspornosti/hospodárnosti bude zhodnoceno, zda nebylo možno 

stejných výstupů a/nebo výstupů dosáhnout s využitím menšího objemu finančních 

prostředků projektového rozpočtu.  

 EQ 3.3 Jak hodnotíte naplnění užitečnosti projektu?  

o Užitečnost projektu bude hodnocena z pohledu cílových skupin, kterým jsou projektové 

výstupy a výsledky určeny. Užitečnost tak bude v rámci zodpovídání této EQ chápána 

jako využitelnost projektových výstupů a produktů. 

 EQ 3.4 Jak hodnotíte naplnění udržitelnosti projektu? 

o V rámci evaluace, která bude zajištěna po dobu realizace projektu, budou hodnoceny 

zejména předpoklady pro zajištění udržitelnosti projektu, nikoli způsob skutečného 

zajištění udržitelnosti (období udržitelnosti začne až po ukončení evaluace).   

 



 

©HaskoningDHV, 06/2017 

Evaluace projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“ 

  

 

10 

4.2 Operacionalizace evaluačních otázek  

V této kapitole je stanoveno, jakým způsobem bude zajištěno zodpovězení stanovených evaluačních otázek. Zároveň je zde uvedena operacionalizace 

evaluačních otázek, tj. jejich podrobnější specifikace z hlediska sběru dat, které bude pro jejich zodpovězení nezbytné v průběhu evaluace zajistit.  

Tabulka č. 1: Operacionalizace evaluačních otázek  

Evaluační otázka  Evaluační kritérium   Specifikace sbíraných dat  

Procesní část evaluace  

EQ 1.1 Byl proces realizace projektu v souladu s 
plánovanými cíli projektu? 

 Předběžné zodpovězení EQ: PEZ č. 2  

Účelnost, nastavení procesů  Proces realizace projektu  

 desk research – projektová dokumentace  

 rozhovor se zástupci projektového týmu (vč. 
zástupců projektové kanceláře)  

EQ 1.2 Odpovídá nastavení vstupů cílům projektu? Účelnost   Nastavení vstupů projektu  

 desk research – projektová dokumentace  

 rozhovor se zástupci projektového týmu  

EQ 1.3 Odpovídá odborná kapacita zaměstnanců realizátora 
požadavkům projektu? Je realizace projektu dostatečně 
personálně zajištěna? 

Personální kapacity   Odborná kapacita zaměstnanců  

 desk research – projektová dokumentace 
(životopisy členů týmu)  

 rozhovor se zástupci projektového týmu  

EQ 1.4 Byl projekt realizován v souladu s plánem a 
předpoklady? 

Nastavení procesů  Realizace projektu  

 desk research – projektová dokumentace 
(projektová žádost, harmonogram realizace 
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Evaluační otázka  Evaluační kritérium   Specifikace sbíraných dat  

projektu, předpoklady a rizika realizace projektu) 

 rozhovor se zástupci projektového týmu  

EQ 1.5 Do jaké míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání 
reálné potřeby účastníků pro jejich činnost? 

Relevance  Potřeby účastníků vzdělávacích aktivit  

 dotazníky zaměřené na účastníky vzdělávání  

 rozhovor se zástupci projektového týmu  

EQ 1.6 Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace 
projektu překonat? 

Nastavení procesů  Překážky při realizaci projektu  

 desk research (projektová dokumentace)  

 rozhovor se zástupci projektového týmu (včetně 
zástupců projektové kanceláře)  

EQ 1.7 Jaká je potřeba spolupráce a míra spolupráce s 
dalšími subjekty (MZČR, KHS, Orgány místních samospráv 
apod.)? 

Nastavení procesů  Potřeba a míra spolupráce s dalšími subjekty  

 desk research (projektová dokumentace, včetně 
záznamů z pracovních setkání s dalšími subjekty)  

 rozhovor se zástupci projektového týmu  

 dotazníky zaměřené na další subjekty a jejich 
zapojení do realizovaného projektu  

Dopadová část evaluace  

EQ 2.1 Plní navrhované podpůrné aplikace, zejména 
aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur 
potřeby cílové skupiny? 

Dopady  Potřeby cílové skupiny 

 rozhovor se zástupci projektového týmu  

 dotazníky zaměřené na cílové skupiny podpůrných 
aplikací, zejména aplikace pro správu výkonů a 
klasifikačních procedur  
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Evaluační otázka  Evaluační kritérium   Specifikace sbíraných dat  

EQ 2.2 Jsou nové registry a zejména NRHZS a jejich 
metodické materiály (metodiky a datová rozhraní) pro 
cílové skupiny přehledné a srozumitelné? 

Dopady  Srozumitelnost registrů a jejich metodických materiálů  

 desk research – metodické materiály k registrům, 
vlastní registry  

 rozhovor se zástupci projektového týmu – způsob 
ověřování přehlednosti a srozumitelnosti registrů a 
metodických materiálů  

 dotazník zaměřený na cílové skupiny a ověřující 
přehlednost a srozumitelnost registrů a jejich 
metodických materiálů  

EQ 2.3 Je vytvářená dokumentace registrů pro uživatele 
srozumitelné a dostatečná? 

Dopady  Srozumitelnost a dostatečnost dokumentace registrů  

 desk research – vytvářená dokumentace registrů  

 rozhovor se zástupci projektového týmu – způsob 
ověřování srozumitelnosti a dostatečnosti 
vytvářené dokumentace registrů pro jejich 
uživatele  

 dotazníky zaměřené na uživatele vytvářené 
dokumentace registrů  

EQ 2.4 Jaká jsou nejdůležitější doporučení z této evaluace 
pro zlepšení realizace hodnoceného projektu a zvýšení jeho 
dopadů? Došlo k zefektivnění užívání dat cílovými 
skupinami? 

Dopady  Zefektivnění využívání dat cílovými skupinami  

 dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami  

 rozhovor se zástupci cílových skupin  

EQ 2.5 Splňuje krajský reporting pro kraj Vysočina a město 
Brno očekávání cílových skupin (MZČR a kraje)? Jsou nově 
zpřístupněná data v rámci pilotáže využívána orgány 
veřejné správy k plánování a vyhodnocování služeb 
zdravotnictví, je reporting pro cílové skupiny (MZČR a kraje) 

Dopady  Obsahová dostatečnost reportingu  

 dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami  

 rozhovor se zástupci cílových skupin  
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Evaluační otázka  Evaluační kritérium   Specifikace sbíraných dat  

obsahově dostatečný? 

EQ 2.6 Jaká je míra využitelnosti a kvality výstupů a 
produktů projektu pro cílovou skupinu? Jsou nově 
zpřístupněná data využívána orgány veřejné správy k 
plánování a vyhodnocování služeb zdravotnictví? 

Dopady  Využitelnost a kvalita výstupů pro cílové skupiny  

 dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami  

 rozhovor se zástupci cílové skupiny  

EQ 2.7 Zhodnoťte spokojenost účastníků vzdělávacích 
aktivit projektu (kvalita, obsah, využitelnost v praxi). Do jaké 
míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání/edukace 
reálné potřeby účastníků pro jejich činnost? 

Dopady  Spokojenost účastníků vzdělávacích akcí  

 dotazníkové šetření mezi účastníky vzdělávacích 
akcí  

Otázky k hodnocení dle evaluačních kritérií  

EQ 3.1 Jak celkově hodnotíte naplnění účelnosti projektu na 
základě zhodnocení jeho reálných (čistých) dosažených 
dopadů? Jak hodnotíte naplnění účinnosti projektu? 

Účelnost, účinnost  Účelnost a účinnost projektu  

 desk research  

 výsledky dotazníkových šetření  

 závěry z provedených rozhovorů  

 syntéza  

EQ 3.2 Jak hodnotíte naplnění úspornosti/hospodárnosti 
projektu? 

Úspornost  Úspornost / hospodárnost projektu  

 desk research  

 závěry z provedených rozhovorů  

 syntéza 

EQ 3.3 Jak hodnotíte naplnění užitečnosti projektu? Užitečnost Užitečnost projektu  

 desk research  

 výsledky dotazníkových šetření  
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Evaluační otázka  Evaluační kritérium   Specifikace sbíraných dat  

 závěry z provedených rozhovorů  

 syntéza 

EQ 3.4 Jak hodnotíte naplnění udržitelnosti projektu? Udržitelnost  Udržitelnost projektu  

 desk research  

 závěry z provedených rozhovorů  

 syntéza 
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4.3 Návrh postupu hodnocení  

Evaluace projektu NZIS bude postavena na kombinaci několika evaluačních metod, mezi nimiž budou 

mít výsadní postavení desk research, dotazníková šetření a rozhovory se zástupci příjemce a cílových 

skupin projektu. Do rozhovorů budou v průběhu realizace projektu zapojeni i další zainteresované 

skupiny subjektů a osob, čímž bude možné pro tuto evaluaci aplikovat i metodu Outcome Harvesting 

a pokusit se pomocí ní identifikovat i neplánované efekty realizovaného projektu.  

Pokud jde o zhodnocení dopadů projektu, bude evaluace využívat přístupu TBIE, která 

prostřednictvím kvalitativního zhodnocení projektové teorie změny umožní zjistit, zda projekt přináší 

očekávané dopady, co je ovlivňuje a také jak a proč projekt funguje, příp. nefunguje.  

4.4 Nastavení a odůvodnění vzorku pro hloubkové rozhovory  

Rozhovory budou v průběhu realizace tohoto projektu zajištěny jak se zástupci realizovaného 

projektu, tak i se zástupci jeho cílových skupin.  

V případě rozhovorů se zástupci příjemce budou rozhovory realizovány v rámci přípravy každého 

evaluačního výstupu popsaného v kapitole 3 této Vstupní zprávy.  

V případě rozhovorů se zástupci vybraných cílových skupin předpokládáme uskutečnit první rozhovor 

v průběhu roku 2017, a to v rámci zpracování Průběžných evaluačních zpráv 2, 3 a 4, a dále v průběhu 

roku 2018 ve vazbě na přípravu Závěrečné evaluační zprávy.  

Pokud jde o rozhovory se zástupci cílové skupiny, jsou předpokládány jak u pilotních regionů, tj. kraje 

Vysočina a statutárního města Brna, tak i ostatních regionů, z nichž bude po dohodě se zadavatelem 

vybrán ještě jeden kraj a jedno město, s jejichž zástupci budou tyto rozhovory provedeny.  

Dále se předpokládá uskutečnění rozhovoru se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, a to v kontextu 

vývoje Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur určené přímo pro tento rezort. Rozhovor 

bude zajištěn se zástupci odboru, do jehož gesce tato aplikace spadá.  

Další rozhovor se předpokládá uskutečnit s vybraným zástupcem dodavatele vybraného 

poskytovatele zdravotních služeb, jehož prostřednictvím bude možné ověřit, zda bylo nové rozhraní 

připraveno vhodným způsobem. Tento rozhovor bude zajištěn na základě doporučení objednatele 

pravděpodobně s dodavateli IKEM, a to již v průběhu přípravy Průběžné evaluační zprávy 1.  

Okruhy otázek pro zástupce příjemce projektu i pro zástupce cílových skupin jsou uvedeny v příloze č. 

2 této Vstupní zprávy.  

4.5 Plán dotazníkových šetření  

V rámci realizace této evaluace je plánováno několik dotazníkových šetření. Všechna dotazníková 

šetření budou zajištěna elektronicky (tj. technickou CAWI), kdy vyplnění dotazníku bude možno 

prostřednictvím distribuovaného odkazu na elektronický dotazník odkudkoli z počítače připojeného 

k internetu.  
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Dotazníková šetření budou dvojího typu. První typ dotazníkových šetření bude zaměřen na cílové 

skupiny projektu, tj. budou do něj zapojeni zástupců krajů a měst a také KHS, kterým jsou registry 

NZIS primárně určeny. Tato dotazníková šetření bude realizováno ve dvou vlnách, kdy první vlna 

bude spuštěna již v roce 2017 a druhá vlna bude spuštěna na konci roku 2018. V rámci tohoto 

dotazníkového šetření budou ze strany evaluačního týmu osloveni všichni zástupci cílových skupin, na 

které budou evaluačnímu týmu ze strany objednatele zprostředkovány kontaktní údaje (instituce, 

jméno a příjmení, e-mailová adresa).  

Druhý typ dotazníkových šetření bude přímo zacílen na všechny účastníky vzdělávacích akcí 

realizovaných v průběhu KA 7 hodnoceného projektu. Tento typ dotazníkových šetření bude spuštěn 

vždy po ukončení jednotlivých vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci hodnoceného projektu tak, 

aby ke každé vzdělávací akci bylo možné prostřednictvím této evaluace získat zpětnou vazbu od 

účastníků vzdělávací akce. Předmětem tohoto hodnocení tak budou všechny vzdělávací akce určené 

pro zaměstnance ÚZIS, které budou uspořádány v době zpracování Průběžných evaluačních zpráv 1 – 

4, resp. v průběhu přípravy Závěrečné evaluační zprávy.  

Návrhy dotazníků pro výše uvedená dotazníková šetření jsou uvedeny v příloze č. 3 této Vstupní 

zprávy.  

4.6 Účast zástupců zadavatele na šetřeních  

Zadavatel má právo účastnit se šetření spolu s evaluátorem. Podoba a rozsah účasti zadavatele na 

šetřeních však bude vždy předem dohodnuta s uchazečem tak, aby nenarušovala průběh šetření.  

5 Harmonogram evaluace  

Tabulka č. 2: Harmonogram evaluace   

Termín  Činnost  

Příprava Vstupní zprávy  

25. 4.   Setkání se zástupci projektu NZIS nad hrubým 
návrhem Vstupní zprávy  

3. 5.  Setkání se zástupci MPSV nad hrubým návrhem 
Vstupní zprávy  

17. 5.  Zaslání návrhu Vstupní zprávy zástupcům 
projektu NZIS 

18. 5. – 26. 5.   Komentování návrhu Vstupní zprávy  

29. 5. – 9. 6.  Vypořádání připomínek a komentářů k návrhu 
Vstupní zprávy 

12. 6. – 14. 6.  Finalizace Vstupní zprávy  

15. 6.  Odevzdání Vstupní zprávy  

Příprava Průběžné evaluační zprávy č. 1  

První až druhý týden přípravy Průběžné evaluační 
zprávy č. 1  

Studium dokumentace nutné ke zpracování 
Průběžné evaluační zprávy č. 1  

V prvním týdnu po akceptaci Vstupní zprávy  Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

Do 1 měsíce od akceptace Vstupní zprávy  Odevzdání Průběžné evaluační zprávy č. 1 
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Příprava Průběžné evaluační zprávy č. 2  

První až druhý měsíc přípravy Průběžné evaluační 
zprávy č. 2  

Studium dokumentace nutné ke zpracování 
Průběžné evaluační zprávy č. 2  

V prvním měsíci po akceptaci Vstupní zprávy  Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

Do 4 měsíců od odsouhlasení Vstupní zprávy  Odevzdání Průběžné evaluační zprávy č. 2  

Příprava Průběžné evaluační zprávy č. 3 a 4  

Průběžně po celou dobu přípravy Průběžné 
evaluační zprávy 3 a 4  

Studium dokumentace nutné pro přípravu 
Evaluační zprávy č. 3 a 4  

První až druhý měsíc přípravy Průběžných 
evaluačních zpráv 3 a 4  

Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

Poslední čtvrtletí roku 2017  Dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami 

První čtvrtletí roku 2018   Hloubkové rozhovory se zástupci cílových skupin  

Do konce června 2018 Odevzdání Průběžné evaluační zprávy č. 3 a 4  

P0říprava Závěrečné evaluační zprávy  

Průběžně po celou dobu přípravy Závěrečné 
evaluační zprávy  

Studium dokumentace nezbytné pro přípravu 
Závěrečné evaluační zprávy  

První až druhý měsíc přípravy Závěrečné 
evaluační zprávy 

Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

Poslední čtvrtletí roku 2018  Dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami 
projektu  

Listopad – prosinec 2018 Hloubkové rozhovory se zástupci cílových skupin 
projektu  

Do 6 měsíců od odsouhlasení Průběžné evaluační 
zprávy č. 4  

Odevzdání Závěrečné evaluační zprávy  

 

6 Analýza rizik  

Při realizaci každého evaluačního projektu se evaluační tým může setkat s řadou rizik, které mohou 

v případě, že jim není věnována dostatečná pozornost, negativně ovlivnit průběh, ale i výsledky 

evaluačního projektu. Z tohoto důvodu byla již při zpracování této nabídky evaluačním týmem 

připravena výchozí analýza rizik, která by byla v případě realizace zakázky dále průběžně 

aktualizována.  

Analýza rizik je zpracována v souladu s Metodickým pokynem NOK.  

Tabulka 1: Analýza rizik 

Identifikované 

riziko 

 

Dopad 

rizika 

Pravděpo-

dobnost 

výskytu 

rizika 

Stupeň 

význa-

mnosti 

rizika 

Navrhovaná opatření k řízení daného 

rizika 

Obecná rizika (spojená s realizací většiny evaluačních zakázek) 

Vysoká náročnost 

realizace zakázky 

z hlediska jeho 

odborného zaměření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření k předcházení riziku: Evaluační tým je 

složen z expertů, kteří mají prokazatelné zkušenosti 

v oblasti evaluací. Všichni členové evaluačního týmu 

jsou navíc interními zaměstnanci uchazeče, proto se 

vzájemně dobře znají a vědí, jaké jsou silné stránky 

každého z členů týmu.  
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2 

 

8 

Opatření při výskytu rizika: V případě, že bude 

potřeba tým rozšířit o další experty, dojde po 

dohodě mezi zástupci evaluačního týmu a zástupci 

zadavatele k jeho rozšíření.  

Odůvodnění: Vysoká náročnost evaluačních zakázek 

je dle praktických zkušeností evaluačního týmu vždy 

nejsnáze a nejrychleji řešitelná právě vhodným 

složením evaluačního týmu, resp. připraveností 

uchazeče evaluační tým v případě potřeby dále 

rozšířit.  

Nízká ochota 

stakeholderů 

poskytovat 

evaluačnímu týmu 

potřebnou součinnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Opatření k předcházení riziku: Nízká ochota 

stakeholderů poskytovat evaluačnímu týmu 

potřebnou součinnost by byla základním limitem 

této evaluace, jejíž evaluační design je do značné 

míry opřen právě o úzkou spolupráci se všemi 

relevantními stakeholdery.   

Evaluační tým proto navrhuje rozeslat 

stakeholderům před jejich zapojením do evaluace 

pověřovací dopis zadavatele s žádostí o poskytnutí 

součinnosti evaluačnímu týmu. 

Opatření při výskytu rizika: V případě, že 

stakeholdeři nebudou poskytovat evaluačnímu 

týmu součinnost, navrhuje evaluační tým oslovit 

zástupce zadavatele s žádostí o zaslání písemné 

výzvy stakeholderům přímo ze strany vybraného 

(vedoucího) zástupce zadavatele.  

Odůvodnění: Obdobný postup byl již využit 

evaluačním týmem při realizaci jiné zakázky, kde 

přímé kontaktování stakeholderů ze strany zástupce 

zadavatele zvýšilo jejich ochotu zapojit se do 

evaluačních šetření. Jde tedy o již prakticky ověřený 

přístup.  

Včasné nezachycení 

všech hlavních rizik 

této evaluace 

v aktualizacích této 

analýzy rizik  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

Opatření k přecházení riziku: Tato zpracovaná 

analýza rizik bude v průběhu realizace zakázky ze 

strany evaluačního týmu pravidelně aktualizována.  

Opatření při výskytu rizika: Evaluační tým při 

výskytu jakéhokoli jiného rizika navrhuje ihned 

svolat jednání se zástupci zadavatele k jejich 

prodiskutování a přijetí opatření k jejich zmírnění či 

úplné eliminaci.  

Odůvodnění: I při důkladném plánování a řízení rizik 

je možné, že se v průběhu realizace projektu 

vyskytne i jiné riziko, než které bylo při analýzách 

rizik identifikováno. Vhodným řešením v tomto 

případě je jeho okamžité řešení v úzké součinnosti 

evaluačního týmu a zástupců zadavatele.  
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Specifická rizika (spojená specificky se zaměřením této konkrétní evaluace ) 

Dlouhodobost 

zakázky, která 

představuje velký 

závazek všech členů 

evaluačního týmu 

k zadavateli z hlediska 

jejich nasazení při 

plnění evaluačních 

úkolů v průběhu celé 

realizace zakázky.   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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Opatření k předcházení riziku: Evaluační tým je 

složen výhradně z kmenových zaměstnanců 

uchazeče. Tým je proto možno považovat za 

dostatečně sehraný na to, aby dokázal zajistit 

kvalitní a bezchybné plnění této dlouhodobé 

zakázky.   

Opatření při výskytu rizika: Uchazeč je připraven 

evaluační tým dále rozšířit v případě potřeby a po 

dohodě se zástupci zadavatele o další experty, kteří 

mohou být případně do řešení projektu také 

zapojeni.  

Odůvodnění: V případech, kdy je časová náročnost 

plnění zakázky zásadní překážkou pro dodržení 

stanovených termínů, je dle praktických zkušeností 

evaluačního týmu nejefektivnějším opatřením 

rozšíření evaluačního týmu o další zkušené experty, 

kteří se mohou do plnění zakázky ihned zapojit.  

 

7 Zdroje dat  

Níže je uveden přehled dat využitých pro zpracování Vstupní zprávy.  

Tabulka č. 3: Zdroje dat využité pro zpracování Vstupní zprávy  

Zdroje dat  

Zadávací dokumentace  

Smlouva o dílo mezi ÚZIS a společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  

Projektová žádost  

Zprávy o realizaci projektu a jejich přílohy  

http://reporting.uzis.cz/ 

  

http://reporting.uzis.cz/
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8 Přílohy  

8.1 Příloha 1: Seznam zkratek  

Tabulka č. 3 : Seznam zkratek  

Zkratka    Význam zkratky  

ČR Česká republika  

EQ Evaluační otázka  

KA Klíčová aktivita  

KHS Krajská hygienická stanice  

MZČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

NIS Nemocniční informační systém  

NRHZS Národní registr hrazených zdravotních služeb  

NZIS  Národní zdravotnický informační systém  

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky  

 

8.2 Příloha 2: Otázky do rozhovorů se zástupci příjemce a se zástupci 
cílových skupin projektu   

Dále jsou uvedeny scénáře pro rozhovory se zástupci příjemce a pro rozhovory se zástupci cílových 

skupin hodnoceného projektu.  

ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI PŘÍJEMCE V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY PRŮBĚŽNÉ EVALUAČNÍ ZPRÁVY Č. 1 

 Můžete blíže vysvětlit cíle, kterých chcete realizací tohoto projektu dosáhnout v oblasti 

metodik upravujících sběr a využívání dat analytického reportingu?  

 Co bylo hlavním důvodem vytyčení těchto cílů?  

 Jakým způsobem byly před zahájením realizace projektu ověřovány potřeby cílových skupin, 

jímž jsou metodiky upravující sběr a využívání dat analytického reportingu určeny?  

 Můžete popsat stav v oblasti metodik upravujících sběr a využívání dat analytického 

reportingu před zahájením realizace projektu? Můžete tento stav něčím doložit?  

 Můžete blíže vysvětlit cíle, kterých chcete dosáhnout realizací tohoto projektu v oblasti 

analytického reportingu?  

 Co bylo hlavním důvodem vytyčení těchto cílů?  

 Jakým způsobem byly před zahájením realizace projektu ověřovány potřeby cílových skupin, 

jímž jsou výstupy v oblasti analytického reportingu určeny?  
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 Můžete popsat stav v oblasti analytického reportingu před zahájením realizace projektu?  

Můžete tento stav něčím doložit?  

ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI PŘÍJEMCE V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY PRŮBĚŽNÉ EVALUAČNÍ ZPRÁVY Č. 2 

 Jaké byly stanoveny předpoklady úspěšné realizace hodnoceného projektu při jeho přípravě? 

Změnil se nějak pohled na tyto předpoklady od začátku realizace projektu? Byly v dosavadní 

realizaci projektu všechny uvažované předpoklady plně naplněny? Pokud ne, které, a 

z jakého důvodu?  

 Byly dosud všechny realizované aktivity projektu zajištěny v souladu s původně stanovenými 

projektovými cíli, či v některých případech došlo k nějakému odklonu od původního 

očekávání realizačního týmu projektu? Pokud ano, popište prosím tyto případy.  

 Setkali jste se při dosavadní realizaci projektu s nějakými překážkami jeho hladké realizace? 

Pokud ano, co jimi bylo a jakým způsobem jste postupovali při jejich překonávání?  

 Existují nějaké překážky pro úspěšnou a hladkou realizaci projektu, s nimiž jste se zatím 

nesetkali, nicméně o nichž si jste vědomi, že by mohly v případě svého výskytu realizaci 

projektu výrazněji znesnadnit či přímo ohrozit dosažení projektových cílů?  

 Jak byl připravován projektový rozpočet? V případě, že byste jej mohli např. i významněji 

s odstupem času změnit, navrhovali byste nějaké jeho změny? Pokud ano, tak jaké?  

 Jakým způsobem byly stanoveny požadavky na odbornost realizačního týmu?  

 Jakým způsobem byly stanoveny potřebné personální kapacity pro realizaci takto 

zaměřeného projektu?  

 Pokud by bylo možné v současné době ještě změnit strukturu realizačního týmu, např. posílit 

kapacitně některé pozice v týmu či změnit požadavky na předepsanou kvalifikaci členů 

realizačního týmu, bylo by to pro projekt prospěšné? Pokud ano, u kterých pozic by tomu tak 

bylo a proč?  

 Jakým způsobem bylo zajištěno obsazení pozic v realizačním týmu? Byla organizována nějaká 

výběrová řízení? Kdy a s jakým výsledkem?  

 Podařilo se obsadit všechny pozice v realizačním týmu v souladu s očekávaným plánem 

realizace jednotlivých aktivit projektu?  

 Jaká je situace v oblasti fluktuace členů realizačního týmu? Již někteří členové realizačního 

týmu projekt opustili? Pokud ano, z jakého důvodu a jakým způsobem a v jakém časovém 

období byla zajištěna jejich náhrada?  

 Popište prosím způsob, jakým je projekt řízen, včetně vymezení odpovědností hlavních členů 

realizačního týmu (včetně projektové kanceláře).  

 Považujete způsob nastavení řízení projektu za zcela optimální či by bylo možné provést ještě 

nějaké dílčí změny či zlepšení?  

 Jak je ve Vaší organizaci zajištěn proces monitorování projektu?  

 Představují postupy stanovené pro oblast monitorování projektů OPZ pro Vaši organizaci 

dostatečnou oporu pro každodenní manažerské rozhodování o tomto projektu, nebo si pro 

účely vlastní organizace vedete ještě nějaké další záznamy a evidence?  

 Jaké změny projektu byly od jeho začátku již provedeny a proč?  

 Je způsob administrace změn projektů OPZ z Vašeho úhlu pohledu nastaven adekvátně 

potřebám Vašeho projektu či Vašeho realizačního týmu?  
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 Bylo by možné v nastavení projektu ještě něco změnit tak, aby bylo možno dosáhnout ještě 

lepších výstupů a výsledků?  

 Pokud jde o plánování a realizaci vzdělávacích aktivit projektu, jakým způsobem je 

stanovován obsah a forma předávaných informací v rámci jednotlivých školících akcí? Jakým 

způsobem jsou ověřovány vzdělávací potřeby cílové skupiny?  

 Pokud jde o spolupráci s dalšími subjekty, můžete popsat, jakým způsobem probíhá 

spolupráce s MZČR?  S KHS? S orgány místních samospráv? Případně s dalšími relevantními 

subjekty, s nimiž v průběhu realizace projektu spolupracujete?  

 Jak hodnotíte nastavený způsob spolupráce s orgány diskutovanými v předchozích otázkách 

z hlediska potřeby jejich součinnosti při realizaci projektových aktivit? Je nastavený způsob a 

míra spolupráce pro potřeby projektu z Vašeho úhlu pohledu optimální?  

 Předpokládáte v průběhu další realizace projektu spolupracovat při realizaci projektu ještě 

s dalšími subjekty, než s těmi diskutovanými v předchozích otázkách? Pokud ano, s jakými, 

z jakého důvodu a jakým způsobem?  

ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI PŘÍJEMCE V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY PRŮBĚŽNÉ EVALUAČNÍ ZPRÁVY Č. 3 A 4 

 Jaké podpůrné aplikace byly v průběhu dosavadní realizace projektu vytvořeny?  

 Komu jsou tyto aplikace primárně určeny?  

 Co je hlavním cílem těchto jednotlivých aplikací?  

 Jakým způsobem jsou v průběhu realizace projektu ověřovány potřeby cílových skupin, 

pokud jde o Aplikaci pro správu výkonů a klasifikačních procedur?  

 Domníváte se dle svých zkušeností, že tyto podpůrné aplikace odpovídají plně potřebám 

cílových skupin či nikoli? Pokud nikoli, v čem nejsou dle Vašeho názoru aplikace plně 

odpovídající z pohledu cílových skupin a proč? A dále jakým způsobem v takovém případě 

plánujete dále při realizaci projektu postupovat tak, aby i tyto potřeby byly plně naplněny?  

 Jaké všechny metodiky a datová rozhraní byly v průběhu dosavadní realizace projektu 

vytvořeny pro NRHZS?  

 Kterým cílovým skupinám je tento registr primárně určen?  

 Co je jeho hlavním cílem? Co je hlavním cílem jednotlivých vytvořených metodik a datových 

rozhraní?  

 Jakým způsobem byly buď před zahájením realizace projektu či v průběhu jeho realizace 

ověřovány potřeby cílových skupin týkající se NRHZS?  

 Domníváte se, že jsou potřeby cílových skupin ohledně NRHZS, jeho metodik a datových 

rozhraní plně naplněny či víte o potřebách, které zatím naplněny zcela nejsou. Pokud ano, 

které to jsou a jak hodláte dále při realizaci projektu postupovat, aby byly i tyto potřeby 

naplněny?  

 Domníváte se dle svých zkušeností, že jsou vytvářené metodické materiály k NRHZS 

dostatečně přehledné? Dostatečně srozumitelné? Dostatečné pro potřeby cílové skupiny? 

Pokud ne, co se chystáte ještě v těchto metodických materiálech změnit tak, aby se staly 

přehlednějšími, srozumitelnějšími či dostatečnějšími?  

 Jaké všechny metodiky a datová rozhraní byly v průběhu dosavadní realizace projektu 

vytvořeny pro Národní registr reprodukčního zdraví?  

 Kterým cílovým skupinám je tento registr primárně určen?  
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 Co je jeho hlavním cílem? Co je hlavním cílem jednotlivých vytvořených metodik a datových 

rozhraní?  

 Jakým způsobem byly buď před zahájením realizace projektu či v průběhu jeho realizace 

ověřovány potřeby cílových skupin týkající se Národního registru reprodukčního zdraví?  

 Domníváte se, že jsou potřeby cílových skupin ohledně Národního registru reprodukčního 

zdraví, jeho metodik a datových rozhraní plně naplněny či víte o potřebách, které zatím 

naplněny zcela nejsou. Pokud ano, které to jsou a jak hodláte dále při realizaci projektu 

postupovat, aby byly i tyto potřeby naplněny?  

 Domníváte se dle svých zkušeností, že jsou vytvářené metodické materiály k Národnímu 

registru reprodukčního zdraví dostatečně přehledné? Dostatečně srozumitelné? Dostatečné 

pro potřeby cílové skupiny? Pokud ne, co se chystáte ještě v těchto metodických materiálech 

změnit tak, aby se staly přehlednějšími, srozumitelnějšími či dostatečnějšími?  

 Jaké všechny metodiky a datová rozhraní byly v průběhu dosavadní realizace projektu 

vytvořeny pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb?  

 Kterým cílovým skupinám je tento registr primárně určen?  

 Co je jeho hlavním cílem? Co je hlavním cílem jednotlivých vytvořených metodik a datových 

rozhraní?  

 Jakým způsobem byly buď před zahájením realizace projektu či v průběhu jeho realizace 

ověřovány potřeby cílových skupin týkající se Národního registru poskytovatelů zdravotních 

služeb?  

 Domníváte se, že jsou potřeby cílových skupin ohledně Národního registru poskytovatelů 

zdravotních služeb, jeho metodik a datových rozhraní plně naplněny či víte o potřebách, 

které zatím naplněny zcela nejsou. Pokud ano, které to jsou a jak hodláte dále při realizaci 

projektu postupovat, aby byly i tyto potřeby naplněny?  

 Domníváte se dle svých zkušeností, že jsou vytvářené metodické materiály k Národnímu 

registru poskytovatelů zdravotních služeb dostatečně přehledné? Dostatečně srozumitelné? 

Dostatečné pro potřeby cílové skupiny? Pokud ne, co se chystáte ještě v těchto metodických 

materiálech změnit tak, aby se staly přehlednějšími, srozumitelnějšími či dostatečnějšími?  

 Máte k dispozici nějaké informace ohledně možného zefektivnění využívání dat 

zprostředkovaných registrů ze strany cílových skupin? Pokud ano, jaké? Máte nějaké 

informace ohledně využívání těchto dat ze strany orgánů veřejné správy při plánování a 

vyhodnocování služeb zdravotnictví? Pokud ano, jaké? Máte k dispozici nějaké dokumenty, 

které by tyto informace dokládaly?  

 Jakým způsobem zajišťujete vysokou kvalitu výstupů a produktů projektu? Jak jsou nastaveny 

procesy řízení kvality v rámci hodnoceného projektu?  

 Jak jste spokojeni s dosavadní kvalitou projektových výstupů a produktů? Na škále 1 – 5 ji 

prosím ohodnoťte pro každý jednotlivý registr, který byl diskutován výše.  

 Pokud jde o vzdělávací akce zaměřené na krajský reporting a registry, realizované pro 

zaměstnance příjemce projektu, jste spokojeni s jejich dosavadním průběhem? Pokud ne 

zcela, co uvažujete pro další realizaci projektu upravit a jakým způsobem to chcete zajistit?  
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ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI PŘÍJEMCE V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY ZÁVĚREČNÉ EVALUAČNÍ ZPRÁVY  

Za účelem finálního zodpovězení všech evaluačních otázek této evaluace budou při rozhovoru se 

zástupci příjemce realizovaného v průběhu přípravy Závěrečné evaluační zprávy kladeny nejprve 

obdobné otázky, jaké budou kladeny příjemci v průběhu přípravy Průběžných zpráv 1 – 4. Otázky však 

budou již vztaženy k celé dosavadní realizaci projektu. Zároveň budou tyto otázky rozšířeny o otázky 

týkající se hodnocení jednotlivých v evaluaci stanovených evaluačních kritérií. (Viz dále).  

 Podařilo se již ke dni realizace tohoto rozhovoru dle Vašeho názoru plně dosáhnout všech 

stanovených projektových cílů? Pokud ještě ne, co k jejich plnému dosažení ještě zbývá a 

jakým způsobem to bude do konce realizace projektu ze strany projektového týmu zajištěno?  

 Proběhly všechny projektové aktivity přesně v souladu s původním plánem zpracovaným 

v průběhu příprav projektové žádosti? Pokud ne, co se v průběhu realizace nakonec od 

původního plánu lišilo a proč?  

 Došlo v průběhu realizace projektu k zajištění nějakých úspor? Pokud ano, v jakých kapitolách 

rozpočtu a jakým způsobem? Domníváte se, že kdyby byly prostředky těchto rozpočtových 

kapitol vyčerpány plně, bylo by v projektu dosaženo lepších či kvalitnějších výstupů a 

produktů?  

 Jak byste ohodnotili vytíženost členů realizačního týmu v průběhu realizace projektu? Byla 

v průběhu realizace projektu zaznamenána období zvýšených přesčasů některých členů týmu 

či naopak byla v některém období realizace projektu vytíženost členů týmu nižší?  

 Kdybyste podobně koncipovaný projekt měli připravovat dnes po zkušenostech získaných 

s jeho realizací, jak byste koncipovali projektové cíle a projektové aktivity? Jak byste 

koncipovali odbornou a personální kapacitu realizačního týmu?  

 Jakým způsobem plánujete zajistit udržitelnost projektu po jeho skončení? Jaké jsou 

nezbytné předpoklady pro zajištění této udržitelnosti? Domníváte se, že se podaří tyto 

předpoklady po celou dobu udržitelnosti projektu zajistit?  

ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI CÍLOVÝCH SKUPIN V PRŮBĚHU ROKU 2017  

 Od kdy spolupracujete s ÚZIS a jak tato spolupráce probíhá?  

 Byli jste informováni o pilotním projektu krajského reportingu? 

 Od kdy jste zapojeni do příprav a realizace projektu ÚZIS zaměřeného na vytvoření krajského 

reportingu a jak probíhá tato spolupráce?  

 Můžete spolupráci s ÚZIS zhodnotit z hlediska Vaší spokojenosti s tím, jakým způsobem je 

zajištěna, jak probíhá a jak často k ní dochází?  

 Pokud byste na zavedeném způsobu spolupráci s ÚZIS mohli něco změnit, tak aby byla tato 

spolupráce pro Vás ještě přínosnější, co by to bylo?  

  S jakými konkrétními výstupy a produkty tohoto projektu jste se již setkali?  

 Kdo (jaké útvary) a jakým způsobem tyto výstupy a produkty na Vašem úřadě využívá?  

 Do jaké míry odpovídají tyto výstupy a produkty potřebám Vašeho úřadu?  

 Co byste doporučili na výstupech a produktech ještě upravit, aby tyto výstupy a produkty 

ještě lépe odpovídaly Vašim potřebám?  
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 Účastnili jste se nějakého workshopu, semináře či pracovního setkání organizovaného ÚZIS 

ke krajskému reportingu? Pokud ano, můžete tuto akci zhodnotit z hlediska jejího přínosu pro 

Vaši práci? Byly Vám na této akci poskytnuty zcela nové informace? Považujete tyto 

informace za užitečné?  

 Je něco, co byste doporučili při realizaci tohoto projektu upravit tak, aby projekt mohl 

dosahovat ještě lepších výstupů a produktů?  

ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI CÍLOVÝCH SKUPIN NA KONCI ROKU 2018   

 S jakými všemi výstupy a produkty projektu NZIS jste se v průběhu roku 2018 pracovali či jste 

se s nimi alespoň seznámili?  

 Měli jste možnost ovlivnit jejich podobu? Pokud ano, kdy a jakým způsobem k tomu 

docházelo? Jaké byly Vaše hlavní podněty pro vývoj a přípravu těchto výstupů a produktů?  

 Byly všechny Vaše hlavní podněty pro vývoj a přípravu těchto výstupů a produktů při jejich 

reálné přípravě zohledněny? Pokud ne, které a z jakého důvodu zohledněny nebyly?  

 Jak hodnotíte užitečnost jednotlivých výstupů a produktů projektu NZIS pro Váš úřad?  

 Jaké útvary, jak často a jakým způsobem tato data využívají?  

 Domníváte se, že díky zprostředkování těchto dat dochází k zefektivnění Vaší práce?  

 Domníváte se, že díky zprostředkování těchto dat dochází k zefektivnění plánování a 

vyhodnocování služeb zdravotnictví v rámci Vašeho úřadu?  

 Čím konkrétně Vám produkty a výstupy projektu NZIS pomáhají a v čem jsou pro Vás 

nenahraditelné?  

 Přineslo zpřístupnění dat prostřednictvím projektu NZIS Vašemu úřadu ještě nějaké další 

efekty, s nimiž třeba ani nebylo předem počítáno?  

 Uvítali byste pro své zaměstnance ještě nějaká dodatečná školení, workshopy či semináře 

zaměřené na práci s takto zpřístupněnými daty? Pokud ano, na koho by měly být zaměřeny a 

co přesně by mělo být jejich předmětem?  

8.3 Příloha 3: Otázky do dotazníkových šetření pro zástupce cílových skupin 
a otázky do dotazníkových šetření pro účastníky vzdělávacích akcí    

Dotazníková šetření budou probíhat ve dvou vlnách, kdy pro první vlnu budou využity zde zpracované 
dotazníky a pro druhou vlnu budou dotazníky připraveny až v první polovině roku 2018.  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (Národní registr 
reprodukčního zdraví – konkrétně Národní registr rodiček)  

On-line dotazník bude distribuován mezi vybraný vzorek zástupců poskytovatelů zdravotních služeb 
na základě kontaktních údajů předaných prostřednictvím zástupců ÚZIS. Vzhledem k tomu, že Národní 
registr reprodukčního zdraví je složen z 5 dílčích registrů, pro zpětnou vazbu byl metodikem NRRZ 
vybrán nejvytíženější z registrů, tedy Národní registr rodiček. 

1. Napište prosím název subjektu, který při vyplňování tohoto dotazníku zastupujete  

A  
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2. Zhodnoťte prosím přehlednost, srozumitelnost a dostatečnost Národního registru 

reprodukčního zdraví, konkrétně Národního registru rodiček, včetně jeho metodických 

materiálů (metodiky a datového rozhraní), a to na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší 

hodnocení).  

 Přehlednost  Srozumitelnost  Dostatečnost  

A 1 1 1 

B 2  2  2  

C 3 3 3 

D  4 4 4 

E 5 5 5 

 

3. V případě, že jste přehlednost Národního registru reprodukčního zdraví, konkrétně 

Národního registru rodiček a jeho metodických materiálů, ohodnotili více než 2 body, 

vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za nepřehledné a jak by bylo možné 

přehlednost tohoto registru zlepšit.  

A  

 

4. V případě, že jste srozumitelnost Národního registru reprodukčního zdraví, konkrétně 

Národního registru rodiček včetně jeho metodických materiálů ohodnotili více než 2 body, 

vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za nesrozumitelné a jak by bylo možné 

srozumitelnost tohoto registru zlepšit.  

A  

 

5. V případě, že jste dostatečnost Národního registru reprodukčního zdraví, konkrétně 

Národního registru rodiček včetně jeho metodických materiálů ohodnotili více než 2 body, 

vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za nedostatečné a jak by bylo možné 

tento registr dále vylepšit.  

A  

6. Zhodnoťte prosím, jak se Vám spolupracuje s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem 
reprodukčního zdraví.  

A Výborně  
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B Dobře  

C Ne zcela dobře  

 

7. Uveďte prosím, co by bylo možné na spolupráci s ÚZIS ještě zlepšit.  

A  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA POJIŠTOVNY (Národní registr hrazených zdravotních služeb)  

On-line dotazník bude distribuován mezi vybraný vzorek zástupců pojišťoven na základě kontaktních 
údajů předaných prostřednictvím zástupců ÚZIS.  

1. Napište prosím název subjektu, který při vyplňování tohoto dotazníku zastupujete  

A  

 

2. Zhodnoťte prosím přehlednost, srozumitelnost a dostatečnost Národního registru hrazených 

zdravotních služeb, včetně jeho metodických materiálů (metodiky a datového rozhraní), a to 

na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší hodnocení).  

 Přehlednost  Srozumitelnost  Dostatečnost  

A 1 1 1 

B 2  2  2  

C 3 3 3 

D  4 4 4 

E 5 5 5 

 

3. V případě, že jste přehlednost Národního registru hrazených zdravotních služeb, včetně jeho 

metodických materiálů ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na tomto registru 

považujete za nepřehledné a jak by bylo možné přehlednost tohoto registru zlepšit.  

A  

 

4. V případě, že jste srozumitelnost Národního registru hrazených zdravotních služeb, včetně 

jeho metodických materiálů ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na tomto 

registru považujete za nesrozumitelné a jak by bylo možné srozumitelnost tohoto registru 

zlepšit.  
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A  

 

5. V případě, že jste dostatečnost Národního registru hrazených zdravotních služeb, včetně jeho 

metodických materiálů ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na tomto registru 

považujete za nedostatečné a jak by dále bylo možné tento registr zlepšit.  

A  

6. Zhodnoťte prosím, jak se Vám spolupracuje s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem 
hrazených zdravotních služeb. 

A Výborně  

B Dobře  

C Ne zcela dobře  

 

7. Uveďte prosím, co by bylo možné na spolupráci s ÚZIS ještě zlepšit.  

A  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA KRAJE (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb)  

On-line dotazník bude distribuován mezi vybraný vzorek ze zástupců krajů na základě kontaktních 
údajů předaných prostřednictvím zástupců ÚZIS.  

1. Napište prosím název subjektu, který při vyplňování tohoto dotazníku zastupujete  

A  

 

2. Zhodnoťte prosím přehlednost, srozumitelnost a dostatečnost Národního registru 

poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), a to na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší 

hodnocení).  

 Přehlednost  Srozumitelnost  Dostatečnost  

A 1 1 1 

B 2  2  2  

C 3 3 3 

D  4 4 4 
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E 5 5 5 

 

3. V případě, že jste přehlednost Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), 

ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za 

nepřehledné a jak by bylo možné přehlednost registru zlepšit.  

A  

 

4. V případě, že jste srozumitelnost Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, 

ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za 

nesrozumitelné a jak by bylo možné srozumitelnost registru zlepšit.  

 

A  

 

5. V případě, že jste dostatečnost Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, 

ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za 

nedostatečné a jak by bylo možné registr dále zlepšit.  

A  

 

6. Splnil Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Vaše očekávání a naplňuje 

Vaše potřeby?  

A ANO  

B NE  

 

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO, uveďte prosím, v čem přesně naplnění 

očekávání a potřeb ze strany Vaší organizace spatřujete.  

A  

 

8. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku (otázku č. 6) NE, uveďte prosím důvody své 

odpovědi.  

 

A  

 

9. Jste seznámeni s krajským reportingem vytvořeným pro kraj Vysočina a město Brno?  

A ANO  
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B NE  

 

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO, zhodnoťte prosím, zda tento reporting 

splňuje i Vaše očekávání a naplňuje i Vaše potřeby.  

 

A ANO  

B NE  

 

11. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli NE, vysvětlete prosím, co by se muselo ještě na 

tomto reportingu změnit, aby plně vyhovoval i Vašim potřebám a očekáváním.  

A  

 

12. Jak často využívá Vaše organizace data dostupná v registrech pro plánování a vyhodnocování 

služeb zdravotnictví?  

A Často  

B Méně často  

C Prakticky nikdy  

 

13. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli méně často či prakticky nikdy, vysvětlete prosím, 

co by se muselo změnit, aby byla zpřístupněná data využívána častěji.  

A  

 

14. Na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší hodnocení) uveďte, jak celkově hodnotíte míru 

využitelnosti změn a úprav v registru provedených v rámci projektu NZIS?  

A 1 

B 2  

C 3 

D  4 

E 5 
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15. Pokud jste využitelnost změn a úprav registru provedených v rámci projektu NZIS ohodnotili 

více než 2 body, vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby došlo ke zvýšení využitelnosti 

těchto změn.  

 

A  

 

16. Na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší hodnocení) uveďte, jak celkově hodnotíte 

kvalitu změn a úprav registru provedených v rámci projektu NZIS?  

A 1 

B 2  

C 3 

D  4 

E 5 

 

17. Pokud jste kvalitu změn a úprav registru provedených v rámci projektu NZIS ohodnotili více 

než 2 body, vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby došlo ke zvýšení využitelnosti 

těchto výstupů a produktů.  

 

A  

 

18. Popište prosím, jakým způsobem s ÚZIS při úpravě registru a vytváření nových funkcí 

participujete. 

A  

 

19. Uveďte prosím pomocí škály 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení), do jaké míry 

považujete stávající způsob Vaší spolupráce s ÚZIS při vytváření nových funkcionalit a aplikací 

pro Vás vyhovující?  

A 1 

B 2  

C 3 

D  4 

E 5 
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20. Pokud máte podněty ke spolupráci s ÚZIS, uveďte je prosím zde.  

  

A  

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ (Aplikace pro správu 

výkonů a klasifikačních procedur)  

On-line dotazník bude distribuován mezi zástupce MZ ČR využívající zmíněnou podpůrnou aplikaci a 
tona základě kontaktních údajů předaných prostřednictvím zástupců ÚZIS.  

1. Ohodnoťte prosím, do jaké míry odpovídá Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 

procedur Vašim potřebám. Hodnocení prosím proveďte na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 

je nejhorší hodnocení).  

A 1 

B 2  

C 3 

D  4 

E 5 

 

2. Pokud jste výše uvedenou otázku ohodnotili méně než 4 body, uveďte prosím, co by se 

muselo změnit, aby Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur plně odpovídala 

Vašim potřebám?  

A  

 

3. Zhodnoťte prosím srozumitelnost a dostatečnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 

procedur, včetně jejích metodických materiálů (manuálu/uživatelské příručky), a to na škále 

1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší hodnocení).  

 Srozumitelnost  Dostatečnost  

A 1 1 

B 2  2  

C 3 3 
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D  4 4 

E 5 5 

 

4. V případě, že jste srozumitelnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur, 

včetně uživatelské příručky/manuálu ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na 

této aplikaci považujete za nesrozumitelné a jak by bylo možné srozumitelnost aplikace 

zlepšit.  

A  

 

5. V případě, že jste dostatečnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur, včetně 

uživatelské příručky/manuálu ohodnotili více než 2 body, vysvětlete prosím, co na této 

aplikaci považujete za nedostatečné a  jak by bylo možné aplikaci dále zlepšit.  

A  

 

6. Naplňuje Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur Vaše očekávání a Vaše 

potřeby?  

A ANO  

B NE  

 

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO, uveďte prosím, v čem přesně naplnění 

očekávání a potřeb ze strany Vaší organizace spatřujete.  

A  

 

8. Pokud jste na předchozí otázku (otázku č. 6) odpověděli NE, vysvětlete prosím důvody své 

odpovědi.  

A  

 

9. Jste spokojeni s komunikací a rozvojem aplikace ze strany podpory aplikace, tedy ze strany 

ÚZIS? 

A Ano 

B Ne 
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10. Pokud jste na předchozí otázku (otázku č. 9) odpověděli NE, navrhněte prosím, jak by bylo 

možné komunikaci a rozvoj ze strany ÚZIS zlepšit. 

A  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ – top management 
(Národní registr hrazených zdravotních služeb)  

On-line dotazník bude distribuován mezi vybrané zástupce managementu MZ ČR, a to na základě 
kontaktních údajů předaných prostřednictvím zástupců ÚZIS.  

1. Naplňuje Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) Vaše očekávání a potřeby?  

A ANO  

B NE  

 

2. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO, uveďte prosím, v čem přesně naplnění 

očekávání a potřeb ze strany Vaší organizace spatřujete.  

A  

 

3. Pokud jste na předchozí otázku (otázka č. 1) odpověděli NE, vysvětlete prosím svou 

odpověď.  

A  

 

4. Jak často využívá Vaše organizace data zpřístupněná v registrech pro plánování a 

vyhodnocování služeb zdravotnictví?  

A Často  

B Méně často  

C Prakticky nikdy  

 

5. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli méně často či prakticky nikdy, vysvětlete prosím, 

co by se muselo změnit, aby byla zpřístupněná data využívána častěji.  
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A  

6. Na škále 1 – 5 (kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší hodnocení) uveďte, jak celkově hodnotíte 
míru využitelnosti výstupů a produktů projektu NZIS?  

A 1 

B 2 

C 3  

D 4 

E 5 

7. Zhodnoťte prosím, jak se Vám spolupracuje s ÚZIS v případě práce s Národním registrem 
hrazených zdravotních služeb.  

A Výborně  

B Dobře  

C Ne zcela dobře  

 

8. Uveďte prosím, co by bylo možné na spolupráci s ÚZIS ještě zlepšit.  

A  

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  

Vyplnění krátkého dotazníku Vám zabere max. 5 minut. Díky Vašim odpovědím bude mít ÚZIS 

zpětnou vazbu, do jaké míry byly pro vás získané informace potřebné a přínosné. Za vyplnění 

dotazníku předem děkujeme. 

1. Uveďte prosím termín, název a místo konání vzdělávací akce, které jste se zúčastnil/a. 

A  

 

2. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) srozumitelnost 

předaných informací. 
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A  

 

3. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) praktickou využitelnost 

předaných informací. 

A  

 

4. Specifikujte prosím konkrétní přínos získaných informací pro Vaši práci. 

A  

 

5. Co vás na aktivitě nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

A  

 

6. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předávány? 

A ANO 

B NE  

 

6a. Uveďte Vaše případné návrhy vhodnějšího způsobu předávání informací. 

A  

 

7. Chcete ke vzdělávací aktivitě ještě cokoli doplnit či okomentovat?  

A  

 

 

Pozn.: Bude případně doplněno pro jednotlivé typy vzdělávacích akcí  


