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I. Základní informace o evaluaci intervence 
Kapitola zahrnuje základní informace o cílech intervence a jejích klíčových krocích a o parametrech evaluačních 
výstupů (plánovaných a skutečných). Kapitola slouží k souhrnnému přehledu o nastavení evaluace a vytváře-
ných evaluačních výstupech. 

1 Klíčové kroky intervence, jejich metodiky a metodiky jejich evaluace 

Intervence řeší identifikovaný problém a jejím cílem je řešení tohoto problému. Intervence je rozdělena do 
klíčových kroků, jejichž realizace vede ke splnění dílčích cílů. Pro každý krok intervence je identifikována (1) 
metodika realizace a (2) metodika hodnocení realizace. Metodiky jsou vytvořené v rámci projektu nebo převza-
té z vnějších zdrojů. Vytvořené nebo převzaté metodiky musí být v souladu s dosaženým stavem poznání 
v daném oboru (odpovědnost odborného garanta). Metodiky jsou ve formě přílohy součástí evaluačního plánu 
(pokud jsou k dispozici z vnějších zdrojů), případně průběžné evaluační zprávy (pokud jsou vytvářeny v rámci 
projektu) a tvoří následně jádro evaluačního výstupu metodiky intervence. 

1.1 Cíl a dílčí cíle intervence 

1.1.1 Co je cílem intervence na konci projektového řešení a případně po jeho skončení? 

Cílem intervence je dosažení výsledku, kterým je řešení klíčového problému cílové skupiny nebo komunity (viz 
3.1.1) prostřednictvím výstupů projektu, případně zprostředkujících výsledků. Obsah výstupů, zprostředkují-
cích výsledků a výsledků musí odpovídat formulované strategii intervence a matici logického rámce (viz kapitola 
0). Při formulaci cíle je nutno jasně rozlišit výsledky dosažitelné na konci projektu a výsledky dlouhodobé, které 
jsou předpokládány a tedy případně prokázány až po jeho skončení. Výsledky dosažitelné až po skončení pro-
jektu nemohou být předmětem povinných evaluačních výstupů. Hodnocení se v jejich případě omezuje na 
otázku, zda byly pro dosažení dlouhodobých výsledků vytvořeny odpovídající předpoklady. Klíčové tedy je, aby 
byly stanoveny především cíle měřitelné a tedy hodnotitelné na konci projektu, protože vůči nim bude vytváře-
na evaluace a bude hodnocena její kvalita. 

1.1.2 Jaké jsou klíčové kroky realizace intervence a metodiky jejich hodnocení? 
Klíčový krok1 Období realizace Metodika realizace a její 

odborný garant 
Metodika hodnocení a 
její odborný garant 

Motivace klienta 
k zapojení do programu  

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/21 -23 měsíc 

 

  

                                                           
1 Doplněn je počet řádků podle počtu klíčových kroků. Zahrnuty jsou pouze věcně specifické kroky řešení, tj. bez 
administrativních, řídících a evaluačních. 
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Registrace klienta do 
programu, komunikace 
s jeho ambulantním psy-
chiatrem, rodinným pří-
slušníkem 

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/21 -23 měsíc 

 

  

Osoby zapojení v pro-
gramu – modely fungo-
vání  

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/21 -23 měsíc 

 

  

Edukace klienta, jeho 
rodinného příslušníka 

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/21 -23 měsíc 

 

  

Činnost Komunitního 
týmu při ALERTU 

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/21 -23 měsíc 

 

  

Zapojení Komunitního 
týmu při přerušení vypl-
ňování  

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/21 -23 měsíc 
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Činnost Komunitního 
týmu při skončení 
ALERTU 

Zpracování/ 0-1 měsíc  

Ověřování 1/ 2 – 7 měsíc 

Revize 1 /10-11 měsíc 

Ověřování 2 /14 -20 mě-
síc 

Revize 2/24 měsíc 

 

  

Metodika vzdělávacího 
programu 

Vytvoření pilotní verze – 
2 měsíc 

Revize 1/12 měsíc 

Revize 2/22-24 měsíc 

  

2 Evaluační etapy a výstupy, harmonogram evaluace 

Evaluační výstupy lze rozlišit na povinné (1-7) a nepovinné, na výstupy vznikající v rámci projektu (1-8) a po jeho 
skončenía na výstupy s předepsanou strukturou (šablonou) a výstupy s projektově specifickou strukturou (3, 7-
10). Projektově specifická struktura znamená, že výstup musí splnit stanovené informační nároky v odpovídající 
kvalitě, ale způsob tohoto splnění je konkretizován podle specifik daného projektu (např. evaluační otázky PEZ, 
externí oponentura metodiky intervence, obsah metodiky intervence atd.). 

 
 

Výstup  Termíny předložení a schválení výstupů Výstup za 
období 
(od-do) 

Plánovaný 
termín 

Plánovaný 
termín po 

změně 

Skutečný  
termín 

Schválení 
výstupu2 

1. Evaluační plán (EP) 31.3.2017 31.3.2017    
2. Analýza výchozího stavu CS (AVS) 31.3.2017 31.3.2018    
3. Průběžná evaluační zpráva 1 (PEZ 

1)3 
31.1.2017 (po 
ukončení 
pilotní fáze) 

31.5.2018    

4. Analýza cílového stavu CS (ACS) 30.11.2017 31. 5. 2018    
5. Analýza výchozího stavu CS (ACS) 2  30.11. 2018    
6. Analýza cílového stavu CS (ACS) 2 30.11.2017 30. 6. 2019    
7. Závěrečná evaluační zpráva (ZEZ) 30.1.2018 31. 7. 2019   4 
8. Shrnutí intervence 30.1.2017 31. 8. 2019   
9. Metodika intervence  31.12.2017 31. 8. 2019   
10. Externí oponentura metodiky5 30.1.2017    
11. Evaluační výstupy po skončení pro-

jektu6 
     

                                                           
2 Pokud výstup není supervizorem evaluace schválen, musí být přepracován. V takovém případě je do tabulky 
doplněn příslušný řádek pro následující verze až po verzi, která je schválena. 
3 Doplňte řádky pro každou další předpokládanou průběžnou evaluační zprávu. Počet průběžných evaluačních 
zpráv musí odpovídat počtu klíčových kroků intervence (projektového řešení), viz níže. 
4 Závěrečné evaluační výstupy jsou uváděny vždy za období realizace celého projektu. 
5 Externí oponentura metodiky intervence je nepovinný evaluační výstup, který je vhodný zejména v případě 
zájmu o další šíření nebo rozvoj intervence. Externí oponentura může být také zadána dalšími subjekty a být 
zpracována podle jejich metodiky. 
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12. Další evaluační výstupy dle specifi-
kace 

     

 
Předmět průběžných evaluačních zpráv 

Průběžná evaluační zpráva 1:7 

Předmětem průběžné evaluační zprávy bude vyhodnocení přípravné fáze na 10 individuálních přípa-
dech/kazuistikách klientů.

                                                                                                                                                                                     
6 Evaluační výstupy po skončení projektu jsou dobrovolné, pokud na ně nebyla získána navazující projektová 
podpora. 
7 Doplněny jsou případně další PEZ dle potřeby. Oproti ZEZ nemají PEZ stanovenu šablonu a jejich struktura a 
metodika realizace musí být stanovena ad hoc ve spolupráci, resp. se souhlasem supervizora evaluace. 
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II. Klíčové charakteristiky intervence a její evaluace 
Struktura návrhu evaluačního plánu zahrnuje základní hlediska evaluace: analýzu problému, teorii změny, hod-
nocení přínosu a impaktu intervence a předpoklady udržitelnosti, šíření a systémové změny.  

Používané základní pojmy a způsob jejich aplikace stanovuje metodická příloha (MP). V textu EP jsou uváděny 
pouze základní informace o aplikaci, podrobné specifikace jsou obsaženy v přílohách k EP, které musí být číslo-
vány a v textu EP je na ně odkazováno. Samostatný dokument představuje analýza výchozího/cílového stavu. 
Požadováno je vždy objasnění metodik používaných při realizaci intervence a jejím hodnocení a uvedení jejich 
znalostních zdrojů. Zdroje musí být odpovídajícím způsobem citovány tak, aby byly uváděné informace jedno-
značně dohledatelné. Kvalita vytvořených analýz musí odpovídat dosaženému stavu poznání.  

3 Analýza problému a výchozího stavu, který má být změněn 

3.1 Problém, který intervence řeší, jeho příčiny a dopady 

Intervence je zdůvodněna problémem, který vyžaduje řešení. Analýza problému identifikuje jeho příčiny, které 
strukturuje do řetězců od výchozích do bezprostředních příčin. Analýza je založena na dostupných znalostních 
zdrojích a na případné identifikaci faktorů specifických pro danou intervenci. Problém musí být formulován 
dostatečně konkrétně, aby bylo možné stanovit jeho význam a rozsah.  

3.1.1 Jaký je klíčový problém CS/KOM, který intervence řeší? 

Problém je definován tak, aby byl jeho význam a rozsah měřitelný a tedy bylo hodnotitelné jeho řešení. 

Inovace řeší problém nízké adherence účastníků programu ITAREPS zaměřeného na prevenci hospitalizace u lidí 
trpících schizofrenií (TheInformation Technology Aided Relapse PreventionProgramme in Schizophrenia)(1). Do 
původního programu ITAREPS bylo v průběhu 10 let zapojeno více než 1000 pacientů, přičemž v současnosti 
jich aktivně zapojených zůstalo pouze 200 Inovace si tak klade za cíl identifikovat a zmapovat důvody, které 
stojí za tímto poklesem, a implementovat program, který by se jim vyhnul. 

3.1.2 Jaký je význam a rozsah řešeného problému (v lokalitě, regionu, případně na národní úrovni)? 

Podle jakých ukazatelů je význam a rozsah problému měřen a jaké jsou aktuální údaje o tomto významu a roz-
sahu. 

Schizofrenie postihuje cca 1% populace, první ataka(vzplanutí nemoci) se typicky objevuje mezi 15. - 24. rokem 
života, přičemž u mužů existuje obecně o něco vyšší riziko rozvoje nemoci a nemoc také u nich typicky začíná 
dříve v životě (2). Schizofrenie je diagnostikována zhruba u 25 % pacientů psychiatricky hospitalizovaných a 50 
% pacientů přijatých do psychiatrických zařízení za rok. Pro schizofrenii jsou typické opakující se relapsy nemoci, 
které vedou k dlouhodobé hospitalizaci (v průměru 133 dnů). Udává se, že zhruba u jedné třetiny nemocných 
dojde k remisi (uzdravení), u druhé třetiny dochází k opakovaným relapsům s relativním zmírněním symptomů 
v mezidobí a u zbytku dochází k chronickému vývoji nemoci– opakované hospitalizace se tak v ČR týkají přibliž-
ně 66 tis. lidí. 

Prevence relapsu je důležitá z hlediska nemocného, neboť každý relaps a následná hospitalizace zvyšují riziko 
dalšího relapsu(3). Poškození způsobené nemocí se tak prohlubuje a vede ke snížení kvality života a zkrácení 
délky života (v průměru o 10-25 let, (4)). Vyšší množství hospitalizací je také celospolečenským problémem, 
protože finančně zatěžuje zdravotnický systém (u nás stojí více než 0,75 mld. Kč ročně). 

Mezi lety 1998 a 2012 bylo v Česku lůžkově hospitalizováno 22 281 lidí se schizofrenií. Z toho bylo 3 601 hospi-
talizováno více než rok(5). Dlouhodobá hospitalizace přitom nemá prokazatelný terapeutický účinek, naopak 
často vede ke snižování sociálních kompetencí, stigmatizaci a sebestigmatizaci, zhoršení přístupu na trh práce 
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(včetně ztráty zaměstnání), zhoršení přístupu k bydlení (případně ztráta nájemního bydlení), zhoršení rodinných 
vztahů, ztráta vazeb v komunitě. 

Výzkumy ukazují, že program ITAREPS je signifikantním způsobem účinný pro snižování počtu a doby hospitali-
zací nemocných (6, 7). Z Cost – benefit analýzy provedené organizací e-heta vyplývá, že náklady na hospitaliza-
ce významně převyšují náklady na zajištění preventivního programu (viz příloha) 

 

3.1.3 Jaké jsoupříčiny a dopady klíčového problému? 

K analýze a prezentaci je používán strom příčin a dopadů dle metodické přílohy (MP). V textu EP uveďte pro 
názornost pouze úroveň bezprostředních příčin a bezprostředních dopadů, kompletní strom nebo stromy uveď-
te v příloze k EP. 

Bezprostřední příčiny hlavního problému, že program ITAREPS je málo využíván, řadíme podle různých struktu-
rálních faktorů do čtyř kategorií: 

a. Systémové nastavení: nefunkční reforma péče o duševní zdraví, nepropojenost sociální a zdravotní pé-
če, tele- a e-health nástroje nejsou rozšířené v oblasti psychiatrie. 

b. Lokální faktory: nízký počet zapojených psychiatrů, malá motivace klientů/pacientů pro zapojení do 
programu 

c. Cílová skupina (lidé s duševním onemocněním): sebestigmatizace, náklady na provoz zařízení, chybí te-
rapeutický vztah 

d. Zájmové skupiny: zdravotní segment nemá zájem předávat kompetence pacientům, v některých kra-
jích je preferována ústavní péče před terénní, ITAREPS není proplácen pojišťovnami 

 

Mezi bezprostřední dopady patří především fakt, že u nemocných dochází k vyšší míře relapsů. To má celou 
řadu individuálních a celospolečenských dopadů, jak již řečeno výše. 

Některé faktory mohou být pochopeny zároveň jako příčiny i dopady, například to, že zapojení aktéři nemají 
zkušenost s programem ITAREPS, obecně pak to, že panuje nedůvěra k využívání informačních technologií (tele-
health, e-health) v psychiatrii. Určité nastavení mentality je jednak příčinou malého využívání programu a záro-
veň dopadem.  

 

3.1.4 Z jakých zdrojů vychází analýza problému a identifikace jeho rozsahu a významu? 

Uveďte přehled znalostních zdrojů, z nichž vychází informace v částech 3.1.1 – 3.1.3. V textu EP uveďte pouze 
základní přehled, podrobnou specifikaci zdrojů prezentujte v příloze k EP. 

3.2 Analýza výchozího/cílového stavu 

Analýza výchozího stavu je klíčový zdroj pro evaluaci, která srovnává stav cílový se stavem výchozím. Zásadní 
podmínkou kvalitní evaluace je kvalita dat, na jejichž základě je analýza vytvořena, a kvalita metodiky, podle níž 
jsou data sbírána a zpracovávána. Analýza výchozího/cílového stavu je samostatným evaluačním výstupem, 
v EP jsou uvedeny pouze základní údaje.  

3.2.1 Podle jakých ukazatelů je měřen výchozí/cílový stav CS/KOM? 

Doplňte počty řádků dle počtu ukazatelů. V textu EP uveďte pouze základní skupiny ukazatelů, jejich podrobný 
seznam je obsažen v metodice AVS/ACS. 

Kód  Ukazatel Jednotka měření 
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1.1 Objem spotřebované péče – zdravotní 
péče 

Hodiny ambulantních ošetření (psychiatrická péče) 
Hodiny hospitalizace (psychiatrická péče) 
Spotřebované léky (SKPS) 

1.2 Objem spotřebované péče –sociální služby Hodiny přímé práce s klientem 
Četnost poskytovaných služeb (SKPS) 

1.3 Objem spotřebované péče – neformální 
péče 

Hodiny podpory pro klienty od neformálních pečova-
telů (rodiny, přátelé) (SKPS) 

2.1 Kvalita života spojená se zdravím (QALY)  AQOL 8D 

2.2 Globální a sociální fungování GAF, HoNOS 

3.2.2 Jakými metodami jsou data pro analýzu výchozího/cílového stavu CS/KOM získávána a zpracovává-
na? 

Uveďte základní informace o způsobu sběru a zpracování dat, podrobné informace jsou obsaženy v metodice 
AVS/ACS. 

V rámci projektu budeme sledovat dopad na sociální fungování a zdravotní stav lidí s duševním onemocněním 
při využívání e-health nástroje R-ITAREPS, dopad využívání tohoto nástroje na veřejné zdroje a vliv propojení 
nástroje R-ITAREPS s komunitními službami na adherenci zapojených cílových skupin (zejména lidí s duševním 
onemocněním). 

V dlouhodobém horizontu pak dopad využívání programu na socioekonomickou integraci lidí se schizofrenií. 

Vstupní analýza bude obsahovat 2 části 

1) rešerše dostupných studií, které se vztahují jak přímo k původnímu nástroji ITAREPS, tak i k dalším 
problémům identifikovaným ve stromu příčin a důsledků. 

2) data u konkrétních zapojených klientů (lidí s onemocněním s okruhy psychotických onemocnění) se 
zaměřením na jejich osobní rozvoj, vývoj a rozsah využívání služeb hrazených z veřejných zdrojů (čer-
pání zdravotní a sociální péče). 

Sběr dat u cílové skupiny  

Respondenti budou klienty zařízení poskytujících komunitní služby pro lidi s duševním onemocněním(Fokus 
České Budějovice, Fokus Mladá Boleslav, Fokus Tábor a Péče o duševní zdraví Pardubice).  

Sběr dat bude probíhat ve dvou fázích. 

Přípravná fáze 

Vlastní studii bude předcházet tzv. přípravná fáze, která potrvá 6 měsíců. Tohoto provozu se zúčastní cca 10 
klientů z různých mikroprostředí (různé služby, různé životní situace).Tato studie bude zahrnovat pouze klienty, 
kteří budou R-ITAREPS využívat (nebude zde tedy žádná kontrolní skupina) a jejím cílem bude zhodnotit, jestli je 
fungování systému vzhledem ke klientovi správně nastaveno, případně zjistit, co můžeme udělat pro to, aby 
klienti byli motivováni v programu zůstat.  

Evaluace bude probíhat pouze kvalitativní formou. V jejím rámci se bude dokumentovat, kolika a jakým klien-
tům byla nabídnuta účast na studii, včetně důvodů, které daný komunitní tým vedly k této nabídce. Dále se 
bude zaznamenávat, jestli klient souhlasil se vstupem do studie a v případě, že ne, jaké uvedl důvody.  

Evaluace bude obnášet následující prvky: 
 vstupní individuální rozhovor s klienty 
 výstupní individuální rozhovor s klienty 
 výstupní individuální rozhovor s case managery 

Úvodní rozhovor bude vést klíčový pracovník klienta a jeho cílem bude komplexně zmapovat sociálně-zdravotní 
situaci, v níž se daný klient nachází. Rozhovor bude zaměřen na následující oblasti:  
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 jestli se rodina klienta jeví jako spolupracující 

 jak reagoval psychiatr na nabídku spolupráce v rámci R-ITAREPS 

 důvody klienta pro vstup do programu 

 jakou má klient náplň dne (práce, studium, využívání služeb) 

 povaha kontaktu se službou (jak dlouho a jak často, v jakém vztahu, klientova „zakázka“) 

Na závěr přípravné fáze budou evaluátorem vedeny individuální polostrukturované rozhovory s klienty a case-
managery, v ideálním případě též se zapojenými rodinnými příslušníky a psychiatry). Budou se dotýkatnásledu-
jících otázek: 

 Jak probíhala komunikace mezi jednotlivými stranami? 

 Jaký byl přínos programu? Naplnila se očekávání?  

 Co bylo případně obtížné, složité, obtěžující? 

 Chce klient nadále být v programu? Pokud ne, proč? 

 Jaký je pohled psychiatra, rodiny? 

 Jestliže došlo k ALERTu, jak probíhala reakce, jak byl klient a ostatní zapojení spokojeni? 

 Jsou nějaké návrhy na změny? (design, funkčnost, způsob reakce profesionálů) 

Rozhovory nebudou z důvodu rozhodnutí zapojených case-managerů, jejichž přáním je respektovat citlivost 
příslušníků cílové skupiny, nahrávány ani natáčeny, budou z nich nicméně pořizovány zápisy. Zápis bude rovněž 
pořízen a rozhovorů s case-managery. 

Přípravnou fázi zařazujeme zejména proto, že během ní se mohou objevit problémy, které dopředu nejsme 
schopni odhadnout – proto je design evaluace kvalitativní a otevřený pohledu klienta samotného. 

Analýza přípravné fáze může vést jednak k vhodnějšímu nastavení samotného programu (např. kdo má kdy 
koho kontaktovat, jestli má být od způsob komunikace definovaný před začátkem nebo se spoléhat na ad hoc 
řešení atd.) a dále může posloužit k lepšímu definování oblastí, které budeme zkoumat kvantitativně během 
samotné studie.  

Pilotní fáze 

Původní záměr byl uskutečnit randomizovanou kontrolovanou studii, kde by v kontrolní i aktivní skupině bylo 
zahrnuto cca 50 klientů. Z důvodu nedostatku klientů jsme však přistoupili ke změně. Budou vytipováni vhodní 
klienti k oslovení pro vstup do programu a všem bude nabídnuta aktivní účast, nebude tedy žádná kontrolní 
skupina. Zároveň s oslovením klientů budou osloveni pro spolupráci jejich ambulantní psychiatři.  

Klientů bude zapojeno cca 50. Po jejich nastoupení do programu jim bude do telefonu nainstalována aplikace 
pro R-ITAREPS, případně se její členové domluví se svým klíčovým pracovníkem, jakým jiným způsobem se bu-
dou moci programu účastnit (v případě, že nevlastní „chytrý“ telefon). Klienti projdou úvodní instruktáží. Všich-
ni účastníci dostanou intervenci tak, jak je popsána v Metodice intervence. Účastníci vyplní na začátku a na 
konci k vyplnění baterii dotazníků (viz níže). Intervence bude probíhat po dobu šesti měsíců.  

Podmínky účasti 

Podmínkou zařazení do studie je, aby klient podepsal informovaný souhlas o průběhu studie a způsobu zpraco-
vání dat (viz přiložený informovaný souhlas). Do studie nemůže vstoupit osoba starší 65 let. Neexistují žádné 
další kontraindikace – může se jednat o člověka po první atace schizofrenie i po několika, neexistuje omezení na 
počet hospitalizací, které by měl absolvovat v posledních letech, jako tomu bylo u původního ITAREPSu, pro-
gram je naopak otevřen lidem s první zkušeností. Klient může mít duální diagnózu a může odmítat léky.  
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Měřicí nástroje 

Měřicí nástroje budou zahrnovat instrument měřící spotřebu péče za účelem zjišťování nákladové efektivity 
programu, dále nástroje měřící sociální a globální fungování a nástroj měřící kvalitu života spojenou se zdravím 
zaměřený na psychosociální oblast. Spotřeba péče bude měřena pomocí české alternativy Client Service Rece-
ipt (8) (Soupis klientem přijatých služeb, SKPS), která byla vyvinuta a úspěšně otestována pracovníky Výzkum-
ného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví. Se zdravím související kvalita života 
bude měřena pomocí dotazníku AQOL 8D (9, 10). Tento dotazník je sebehodnotící a částečně pokrývá též oblast 
zotavení. Globální fungování bude měřeno pomocí dotazníku Global Assessmentof Functioning(11). Sociální 
fungování bude měřeno nástrojem HoNOS (12, 13). Oba posledně zmíněné nástroje zároveň částečně pokrývají 
oblast psychopatologie. 

Zároveň budou zrealizovány rozhovory, příp. fokusní skupinová diskuse s case-managery, případně též se zú-
častněnými psychiatry, pokud budou časově dostupní (podle stejného scénáře jako v přípravné fázi). 

Paralelně s pilotní fází budou nadále zapojeni klienti z Přípravné fáze, s nimiž budou opět uskutečněny výstupní 
rozhovory. 

3.2.3 Z jakých zdrojů vychází metodika analýzy výchozího/cílového stavu CS? 

Uveďte přehled znalostních zdrojů, z nichž vychází informace v částech 3.2.1-3.2.2. V textu EP uveďte základní 
přehled, podrobnou specifikaci uveďte v metodice AVS/ACS.  

Viz seznam použité literatury 

4 Teorie změny intervence 

4.1 Strategie intervence 

Intervence řeší identifikované příčiny problému, a to obvykle pouze jejich část. Řešení postupuje v krocích, 
které na sebe navazují. Tyto návaznosti představují teorii změny intervence, tj. realizované aktivity vedou 
k předpokládaným výstupům a výsledkům (řetězci impaktu). Teorie změny vychází z dosaženého stavu poznání. 

4.1.1 Jaké jsou klíčové kroky (strategie) intervence?  

K analýze a prezentaci je používán strom cílů a dopadů dle metodické přílohy (MP). Ve stromu jsou vyznačeny 
kroky relevantní pro realizovanou intervenci (tj. které intervence přímo, případně nepřímo ovlivňuje). V textu 
EP uveďte strategii intervence, kompletní analýzu s využitím stromu cílů a dopadů uveďte v příloze k EP. 

Strategie intervence se v rámci projektu zaměřuje na propojení komunitních (většinou sociálních nebo sociálně- 
zdravotních) služeb s programem (technologickým řešením). 
Hlavním cílem inovace je Snížení míry medicínských intervencí ve prospěch sociálních intervencí. 
Dílčími cíli Inovace jsou: 

1) Zvýšení míry adherence a kompetencí klienta v programu 
2) Snížení spotřeby sociální a zdravotní péče při využívání R-ITAREPS  
3) Zapojení Komunitních týmů do procesu řešení ALERTNÍCH situací 

 

4.1.2 Na jakých znalostních zdrojích je teorie změny/strategie intervence založena? 

Uveďte přehled znalostních zdrojů, z nichž vychází teorie změny/strategie intervence. V textu EP uveďte pouze 
základní přehled, podrobnou specifikaci zdrojů prezentujte v příloze k EP. 

Viz seznam použité literatury 
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4.1.3 Jaké jsou metodiky klíčových kroků intervence a hodnocení jejich realizace? 

Pro jednotlivé klíčové kroky intervence uveďte metodiky jejich realizace (ze stávajících znalostních zdrojů, pří-
padně metodiky vytvořené v rámci řešení) a metodiky hodnocení této realizace. 

Vytvoření Metodiky Intervence je součástí realizace projektu, její první verze je přílohou Monitorovací zprávy. 

4.1.4 Jaké jsou klíčové kroky intervence v metodice matice logického rámce?  

K souhrnné prezentaci teorie změny je používána matice logického rámce dle metodické přílohy (MP).Vyplněná 
matice je vložena do EP. 

 
Intervenční logika 

Ukazatele dosa-
žení 

Zdroje a způsoby 
ověření 

Předpoklady a rizika 
dosažení 

Dopady - systémová 
změna 

systémový cíl, splnění 
inovační poptávky po-
skytovatele podpory 

 

Zlepšení sociální a eko-
nomické integrace lidí 
s duševním onemocně-
ním 

Řešení je zavede-
no jako standard-
ní součást politik a 
intervencí, trvalé 
snížení nároků na 
veřejné zdroje 

Pokles výdajů pro-
kazatelně způsobe-
ný inovací 

 

Šíření výsledků / ups-
caling do dalších využití  

 

 

Šíření programu po celé 
ČR – do všech služeb 

Využití programu v rámci 
Center duševního zdraví 

Program je využí-
ván u dalších 
poskytovatelů 
komunitní péče o 
lidi s duševním 
onemocněním 

Vícenásobná nezá-
vislá evaluace dosa-
ženého impaktu 

Změna deklarova-
ného přístupu ČR 
k transformaci 
psychiatrické péče 

Výsledky 

cíle projektu - užitek 
nebo pozitivní změna 
pro cílovou skupinu 
nebo problémovou 
oblast; (předpoklad 
pro) snížení nároků na 
zdroje 

Snížení odpečovaných 
hodin u klientů zapoje-
ných do projektu 

Zefektivnění péče 
v důsledku včasné 
predikce krize 

Evaluace projektu a 
validace metodik 

Zajištění možností 
financování pro-
gramu jako součásti 
základních činností 
v sociálních služ-
bách  

Zprostředkující výsled-
ky 

dílčí cíle, propojují vý-
stupy a výsledky  

Zvýšení adherence 
klientů 

Zvýšení zájmu 
ambulatních psychiatrů 

Změna v přístupu 
k využívání e-
health nástroje 
(vyšší kompetence 
klientů) 

Snížení adminis-
trativní a další 
zátěže spojené 
s využíváním pro-
gramu (převedení 
kompeten-
cí/zátěže do ko-
munitních týmů) 

Průběžná validace 
metodik 

Sjednocení vykazo-
vání psychiatrické 
(sociální a zdravot-
ní) péče pro účely 
projektu 

Cost benefit analý-
za, výpočet QALY 
(dnů dosažených 
v dobrém zdraví – 
prognóza) 

Dlouhodobá adhe-
rence klientů 

Využívání programu 
v komunitních tý-
mech 
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Výstupy 

vytvořené aktivitami 

Metodika pro využívání 
R-ITAREPS v komunitní 
péči (verze 1, 2,3) 

 Syntéza ověřených po-
stupů v různých mikro-
prostředích (písemný 
dokument) 

Vzdělávací modul (verze 
1,2) 

Realizace programu pro 
60 klientů (Přípravná 
fáze, Pilotní ověření) 

 

Propagační balíček pro 
program R-ITAREPS 

8 proškolených 
pracovníků  

10 klientů 
v různých mikro-
prostředích zapo-
jených do pro-
gramu R- 
ITAREPS,  ověření 
fungování pro-
gramu, adherence 
klientů, počet dní 
bez hospitalizace 

6  proškolených 
komunitních týmů 

50 klientů, kterým 
je zajištěna pod-
pora komunitního 
týmu s využitím 
programu R-
ITAREPS 

Krátké video, 
webové stránky 
v jazykových mu-
tacích, letáky pro 
psychiatry 

Vzdělávací model, 
který odpovídá 
výstupům z pilo-
táže 

Prezentace 
v rámci odborných 
seminářů, konfe-
rencí, individuální 
schůzky se zájmo-
vými skupinami 

Hodnocení  pro-
gramu R-ITAREPS 
pro jednotlivá pro-
středí (písemný 
dokument) 

Upravená a valido-
vaná metodika 

 

Zájem ambulant-
ních psychiatrů 

Zájem rodinných 
příslušníků 

Ověření funkčnosti 
modelu R-ITAREPS 
na prvních 10 klien-
tech 

Úprava technolo-
gického řešení dle 
zjištěných informací 
z pilotního testování 

Aktivity 

realizované k dosažení 
výstupů 

1.Přípravná fáze  

1.1 Sestavení metodiky 
pro měření impaktu v 
programu v různých 
mikroprostředích 

1.2 Sestavení metodiky 
pro komunitní péči  

1.3 Proškolení zapoje-
ných pracovníků (case 

Lidské zdroje 
(komunitní týmy, 
lektoři, projektový 
tým, grafici) 

Dodavatel pro 
sestavené meto-
diky 

Aplikace R-
ITAREPS 

Metodika interven-
ce, Metodika měře-
ní impaktu, Vstupní 
a výstupní analýza 

 

 

 

Vyřešené smluvní 
vztahy s dodavate-
lem licence 
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managerů, zdravotních 
sester – pracovníků ko-
munitních týmů) 
v metodikách 

1.4 Pilotní provoz pro-
gramu R-ITAREPS 
v různých mikroprostře-
dích (v různých životních 
situacích klienta ) v ko-
munitním modelu péče  

1.5 Vyhodnocení úspěš-
nosti programu v různých 
prostředích 

1.6 Výběr vhodných pří-
stupů pro plošné fungo-
vání preventivního pro-
gramu 

1.7 Úprava a validace 
metodiky 

1.8 Vytvoření vzdělávací-
ho modulu pro využívání 
R-ITAREPSu Komunitními 
týmy 

2) Pilotáž výsledků 
z přípravné fáze 

2.1 Výběr klientů 

2.2 Proškolení zapoje-
ných komunitních týmů 

2.3 Zajištění programu R-
ITAREPS  pro 50 zapoje-
ných klientů v Komunit-
ním modelu péče 

2.4 Evaluace preventiv-
ního programu R-
ITAREPS v komunitním 
modelu péče, validace 
metodiky 

2.5 Úprava metodiky pro 
využívání R-ITAREPSu 
v komunitní péči 

3) Příprava na upscalling 

3. 1 Příprava informač-
ních materiálů pro různé 

- 
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zájmové skupiny (pojiš-
ťovny, lékaři, sociální 
pracovníci, rodiny..) 

3.2 Úprava vzdělávacího 
modulu a jeho nabídka 
dalším organizacím  

3.2 Informování zapoje-
ných subjektů o progra-
mu (advocacy), činnost 
ambasadora 

 

4.2 Rizika intervence a jejich management 

Realizace intervence je spojena s riziky, která jsou vyhodnocena podle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti 
dopadu. Pro jednotlivá rizika je formulována konkrétní strategie jejich řešení (managementu). Uváděna jsou 
pouze rizika zásadní pro věcné řešení, tj. nikoli rizika provozní, administrativní apod. 

4.2.1 Jaká jsou rizika a nejistoty dosažení cílůintervence a jaký je způsob jejich managementu? 

 
Riziko Význam rizika Pravděpodobnost 

výskytu 
Závažnost dopadu Strategie řešení 

Experimentování 
klientů s léčbou  

 

Klienti mohou 
na základě dat i 
R-ITAREPSU 
měnit svou 
medikaci bez 
konzultace 
s lékařem 

Nízká Vysoké Sociální pracov-
ník/zdravotní sestra 
sledují dodržování 
medikace. 

Protesty veřejnos-
ti v kontextu me-
diální prezentace 
lidí se schizofrenií 

 

Riziko se objeví 
ve chvíli, kdy 
dojde 
k násilnému 
činu spojenému 
se schizofrenií. 

Střední Střední Součástí týmu bude 
specialista na práci 
s veřejností, i mimo 
projekt probíhají 
destigmatizační kam-
paně. 

Odmítnutí části 
odborné veřejnos-
ti (psychiatrů) 

 

Psychiatři ne-
mají důvěru 
k využívání 
technologií  

Vysoká Střední V projektu budou 
zapojeni ambulantní 
psychiatři – ambasa-
doři 

4.2.2 Z jakých zdrojů vychází identifikace rizik a přístup k jejich managementu? 

Identifikace rizik a způsob jejich řešení jsou založeny na dostupných znalostních zdrojích nebo vlastním výzku-
mu/praxi, případně jejich kombinaci. 

Viz seznam použité literatury 
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4.3 Role stakeholderů a jejich sítí při intervenci 

Metodika analýzy stakeholderů a sítí je obsažena v MP. Zahrnuje identifikaci klíčových stakeholderů a jejich sítí 
pro úspěšnou realizaci intervence (s pozitivním i negativním vlivem) a způsob jejich zapojení (využití, aktivizace 
atd.). Pokud je analýza stakeholderů a sítí rozsáhlá, do EP uveďte pouze základní informace a podrobnosti od-
kažte do přílohy k EP. 

4.3.1 Jaké jsou role stakeholderů ve vztahu k intervenci?  

Doplňte počty řádků dle počtu klíčových stakeholderů. 

 Stakeholder Typ stakeholdera8 Role při řešení Motivace pro zapojení 
Lidé se schizofrenií Soukromé osoby Klienti intervence Intezivnější vztah se 

sociálním pracovníkem 
Ambulantní psychiatři Soukromý podniky Aktéři intervence Snížení rizika relapsu u 

pacientů bez navýšení 
administrativy 

Rodinní příslušníci Soukromé osoby Aktéři intervence Snížení rizika relapsu, 
hospitalizace u rodin-

ných příslušníků 
Komunitní týmy Neziskové organizace Aktéři intervence Zlepšení „dohledu“ nad 

klienty 
NUDZ Výzkumná organizace Dodavatelé softwaru Získání podkladů pro 

další šíření technologic-
kého řešení 

4.3.2 Jaký význam, vliv a zájem mají stakeholdeři ve vztahu k intervenci, jaké stakeholdeři představují 
hrozby či příležitosti a jaké jsou možnosti spolupráce pro intervenci? 

Doplňte počty řádků dle počtu klíčových stakeholderů. 

Stakeholder Význam Vliv/moc Zájem Hrozba Spolupráce 
Lidé se schi-
zofrenií 

Vysoký Velká Střední Vysoká Střední 

Ambulantní 
psychiatři 

Vysoký Střední Malý Střední Nízká 

Rodinní pří-
slušníci 

Střední Střední Malý Střední Střední 

Komunitní 
týmy 

Vysoký Vysoký Vysoký Vysoká Vysoká 

NUDZ Vysoký Vysoký Střední Vysoká Střední 

4.3.3 Jaké jsou charakteristiky sítí stakeholderů a jejich role v intervenci?  
Tento bod není pro projekt relevantní. 

4.3.4 Z jakých zdrojů vychází metodika analýzy stakeholderů a sítí a jejich role v intervenci?  
Tento bod není pro projekt relevantní. 

 

4.3.5 Jak budou získávána a zpracovávána data pro analýzu stakeholderů/sítí? 

                                                           
8 Typ stakeholdera uvádí základní informace např. o institucionálním sektoru – soukromý podnik, zprostředkují-
cí organizace, výzkumná organizace, správa/samospráva atd. 
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Tento bod není pro projekt relevantní. 

5 Přínos intervence, dosažená změna a jejich prokázání 

Přínos intervence spočívá v řešení identifikovaného problému a může být rozlišen ve vztahu k cílové skupině, 
komunitě, veřejným rozpočtům, systémovému uspořádání a dalším hlediskům. Parametry přínosu musí být 
definovány precizně, aby bylo možné jeho posouzení ve vztahu ke stanoveným cílům intervence a ve vztahu ke 
stávajícím alternativním přístupům. Hodnocení přínosu intervence představuje klíčové hledisko její úspěšnosti a 
případného navazujícího využití, jeho metodika musí tedy mít odpovídající kvalitu (vypovídací schopnost). 

5.1.1 Jaké jsou metody hodnocení přínosů a impaktu intervence a jejich ověření (ve srovnání 
s alternativami, s kontrolní skupinou)? 

Viz body 3.2.1 a 3.2.2. 

 

5.1.2 Z jakých zdrojů vychází metodika hodnocení přínosů a impaktu intervence (včetně identifikace čis-
tého impaktu)? 

Viz seznam literatury 

5.1.3 Jak jsou získávána a zpracovávána data pro hodnocení přínosů a impaktu? 
Nábor respondentů do studie bude probíhat přímo uvnitř komunitních týmů, administraci dotazníků sledujících 
kvalitu života, sociální fungování, čerpání služeb a dalších parametrů budou zajišťovat klíčoví pracovníci 
v sociálních službách. Sběr dat v přípravné fázi bude probíhat formou polostrukturovaného rozhovoru (viz vý-
še). Sběr kvantitativních dat v pilotní fázi bude probíhat formou strukturovaného rozhovoru case-managera s 
klientem za účelem vyplnění dotazníku SKPS, dále case-manageři budou externě vyplňovat dotazníky HoNOS a 
GAF o stavu klientů. Klienti sami budou dále vyplňovat dotazník AQOL 8D zaměřený na kvalitu života související 
se zdravím. Všichni tazatelé budou před začátkem sběru dat proškoleni, jak sbírat data. V souvislosti s účastí na 
projektu budou vyžadovány osobní identifikační údaje, zpracování dat však bude anonymizováno. 

5.1.4 Jaké mohou vznikat konfliktní nebo nežádoucí dopady intervence a jak jsou identifikovány? 

1. Technické problémy 
a. klienti nemají přístup k technologii (smartphone, počítač s internetem), klient je z toho 

důvodu nucen vyplňovat dotazník spolu s klíčovým pracovníkem, což může ovlivňovat 
výsledky 

b. technologické zpracování nefunguje správně (např. nefunguje funkce notifikace) 
2. Psychosociální problémy 

a. klient začne vnímat zařízení negativně, jako nástroj externí kontroly 
b. aplikace bude zdrojem stresu z důvodu vnitřní kontroly (obsesivní zaobírání se symptomy 

místo zaměření se na recovery)  
 

Tyto situace budou identifikovány na základě individuálních rozhovorů s klienty v přípravné fázi a zpětné vazby 
od case-managerů.  

6 Udržitelnost a šíření intervence 

Intervence může být jednorázovým řešením nebo je žádoucí její pokračování, případně rozšíření. Vytvořený 
efekt intervence by měl být udržitelný minimálně pro účastníky projektu, případně by měl být vytvářen efekt 
nový (pro nové účastníky). Podmínkou je vedle prokazatelnosti přínosu intervence (viz kapitola 5) také odpoví-
dající nabídka realizace a poptávka po této realizaci. Udržitelnost a šíření intervence jsou konkretizovány pře-
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devším v závěrečných evaluačních výstupech, v EPjsou uvedeny základní předpoklady a představy realizátorů 
na počátku intervence. 

6.1.1 Jaké faktory ovlivní pokračování/udržitelnost intervence po skončení projektové podpory? Jak je 
hodnoceno jejich naplnění? 

Udržitelnost intervence bude ovlivněna 2 hlavními faktory  

1) Transformace psychiatrické péče s důrazem na komunitní služby 
2) Ochota pojišťoven hradit program jako součást aktivit služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním – k větší ochotě může přispět pozitivní výsledek analýzy cost-efektivity nástroje a záro-
veň proces transformace psychiatrické péče jako takové.  

6.1.2 Jaké jsou podmínky pro šíření intervence do dalších využití (lokalit, regionů, CS)? Jak je hodnoceno 
jejich naplnění? 

Šíření intervence je ovlivněno stejnými aspekty jako v bodě 6.1.1. Dalším aspektem je dobře připravené a sro-
zumitelné PR a design celého procesu, který zohlední potřeby jednotlivých zapojených aktérů. 

6.1.3 Jak intervence ovlivní změny systému? Čím je úspěšnost tohoto vlivu podmíněna? 
Na základě projektu propojíme sociální a zdravotní péči o lidi s duševním onemocněním s technologickým řeše-
ním. Propojením těchto dvou oblastí by mělo dojít ke snížení počtu odpečovaných hodin a zefektivnění systému 
péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. 

Tím by mohlo dojít ke změnám nejen v péči o lidi s duševním onemocněním, ale i ke změnám a využívání tech-
nologií v dalších sociálních službách. 
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Příloha č. 1 
Strom příčin a problémů 
Příloha č.2 
Strom cílů a aktivit 
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ITAREPS je málo 
využíván

nefukční reforma péče 
o duševní zdraví

Chybí zákon o 
duševním zdraví

Změny na MZ (péče o 
duševní zdraví není 

dlouhodobou 
prioritou)

Nepropojení sociálí a 
zdravotní péče

Profesionálové si 
nemohou předávat 

informace mezi 
resorty

Nevyužívání tele a e-
health nástrojů v  

psychiatrii

Psychiatrie je založená 
na osobním úsudku 

psychiatrů

Nízký počet 
zapojených psychiatrů

Nedůvěra AP v nové 
technologie

Nevhodně zvolené PR

Obavy AP z nárůstu 
agendy

Hospitalizace jako 
podmínka udržení si 
Invalidního důchodu

Autostigmatizace

Pravidelný kontakt s 
nemocí

Nemoc jako životní 
role

Náklady na provoz 
zařízení

Finanční situace 
klientů

Preferenc e  jiných 
potřeb (jídlo, cigarety)

Chybí terapeutický 
vztah

Zpětná vazba jen v 
případě porblému

Obavy sz hospitalizace

Lékaři nemajízájem 
předávat kompetence  
pacientům/klientům

Pacient /klient je 
objektem péče

Systém vzděllávání 
lékařů je postaven na 
specializacích, chybí 

holistický pohled

preference ústavní 
péče před komunitní

Krajské koncepce 
nemusí ýt v souladu s 

koncepcemi MPSV

Pojišťovny neproplácí 
tento typ péče

objem uspořených 
peněz není pro 

pojišťovny zajímavý 

chybí tlak zdola

Strom příčin a problémů 

Příloha č. 1 
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Itareps je málo využíván

Nové metody práce jsou 
blokovány

V čele péče o lidi s DO je 
zdravotnický přístup

Legislativa komplikuje 
efektivní komplexní péči o 

lidi s DO

Pracovníci zdravotních a 
sociálních služeb spolu nesmí 

sdílet informace
Péče nemůže být komplexní

Zapojení aktéři nejsou zvyklí 
využívat technologie v péči

Zapojení aktéři důvěřují 
pouze závěrům na základě 

vlastního úsudku

Zapojení aktéři péče nemají 
zkušenosti s Itarepsem

Zapojení aktéři péče nemají 
motivaci ITAREPS v yužívat

Zapojení aktéři nemají 
informace o fungování 

ITAREPSu 

Se systéS ITARESPSEM se 
pojí mnoho mýtů

Lidé s DO chtějí hospitalizace
ID je podmíněn 

zhořšováním/nezlepšování 
m  zdravotního stavu

Opakované RELAPSY

Zhoršování zdravotního 
stavu/sociální situace

Nenastartuje se prpoces 
RECOVERY

Lidé s DO nejají zájem o 
sledování svého zdravotního 

stavu

Lidé s DO jsou v iziku 
RELAPSU nemoci

Llidé s DO mají zhoršené 
iplatnění ve společnosti

Itareps je vytvořen pro 
lékaře, ne pro klienty

ITAREPS nemotivuje klienty k 
dlouhodobému využívání

KLienti vnímají ITAREPS jako 
"velkého bratra"

Strom cílů a aktivit 

Příloha č. 2 
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Snížení čerpání sociální a 
zdravotní péče

Zvýšení adherence klientů

Zlepšení prostředí 
technologického řešení

Terapeutický vztah jako 
součást programu

Navýšení kompetencí 
zapojených klientů

Zapojení širšího pole 
odborníků

Snížení míry medicínských 
intervencí

Osobní vyhodnocení 
situace s klientem

Komuntiní tým reaguje na 
krizové situace "dřív" než 

dojde k RELAPSu

Zapojení Komunitních 
týmů

Rozšíření přístupů do 
technologického řešení

Vytvoření a otestování 
metodiky postupu

Proškolení zapojených 
týmů

Zvýšení adherence 
zapopjených ambulatních 

psychiatrů

Zjednodušení 
administrativi programu

Předání části kompetencí v 
programu  Komunitním 

týmům

Zlepšení PR 
programu/inofmovanosti 

zapojených psychiatrů


