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ABSTRAKT 

Název práce: Porovnání softwarových řešení pro výjezdové skupiny ZZS 

Informační technologie dávají záchranným zdravotnickým službám možnost nejen 

usnadnit práci svým zaměstnancům, ale také zkvalitnit, zrychlit a zefektivnit 

poskytovanou péči a chod organizace. Hlavním cílem práce byla sumarizace 

softwarových řešení pro výjezdové skupiny zdravotnických záchranných služeb v ČR. 

Jako dílčí cíle lze uvést komparaci softwarových řešení, určení hlavních nosných funkcí 

softwarů a následný výběr optimálního softwarového řešení. Za hlavní metodu sběru dat 

byl zvolen expertní rozhovor, který byl proveden s členy výjezdových skupin krajských 

ZZS ČR. K analýze bylo využito multikriteriálního rozhodování, konkrétně pak metody 

TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) a SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analýza), analýzy vytvořené pro 

každý kraj zvlášť. Výsledky z metody TOPSIS doplněné o nákladová data z registru 

smluv sloužily jako podklad pro nákladovou analýzu CEA a výpočet ICER. Závěr práce 

obsahuje vyhodnocení komparace softwarových řešení nejen z hlediska nákladového, ale 

i z hlediska uživatelské přívětivosti. Závěry práce pak mohou sloužit jako podklad při 

rozhodovacím procesu managementu ZZS o inovacích jeho stávajících informačních 

systémů, usnadnění práce jeho zaměstnanců a zefektivnění poskytovaných služeb.  

Klíčová slova 

Zdravotnická dokumentace, Zdravotnická záchranná služba, software ve zdravotnictví, 

dokumentace v přednemocniční péči, výjezdová skupina.   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The title of the Thesis: Comparison of software solutions for emergency services 

IT technologies are giving to the emergency medical services an opportunity not only to 

make their employees’ work easier but also to speed up and improve the quality and 

efficiency of the provided care and the management of the organization. The main goal 

of this paper is to make a summary of software solutions for emergency medical services 

in the Czech Republic. The partial goals include comparation of software solutions, 

identification of their main features and selection of the optimal software solution. Major 

method used for data acquisition was expert interview, which was made with the members 

of emergency medical services in the Czech Republic. For the data analysis multi-criteria 

decision analysis TOPSIS and SWOT analysis were used for each solution separately. 

The outcomes from TOPSIS were used for cost-effectiveness analysis and also to count 

the ICER. The conclusion of this paper contains evaluation of the software solutions 

comparation from the cost and user friendliness point of view. This thesis can serve for 

the management of emergency medical services to make their decisions on innovation of 

their current IT solutions and also to make their employees’ work easier and to improve 

the effectiveness of provided care. 

 

Keywords 

Medical documentation, emergency medical service, software in healthcare, 

documentation in pre-hospital care, emergency service. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Zkratka Význam 

AHP Analytický hyerarchický proces 

APGAR 
Škála pro hodnocení novorozenců, počáteční písmena slov Appearance, 

Pulse, Grimace, Activity, Respiration. 

ARO Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

AVPU 
Škála pro hodnocení vědomí, počáteční písmena slov alert, verbal, pain, 

unresponsive 

CBA Cost-benefit analysis 

CEA Cost-efectiveness analysis 

CPU Centrální procesorová jednotka 

EKG Elektrokardiograf 

EKP Elektronická karta pacienta 

EMS Emergency medical services 

EU Evropská unie 

GCS Glasgow Coma Scale 

GPS Ground Possition System 

HDD Harddisk 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio 

IČP Identifikační číslo provozovny 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KOS Krajské operační středisko 

KZOS Krajské zdravotnické operační středisko 

MZD Mobilní zadávání dat 

NIS Nemocniční informační systém 

RAM Random acces memory – operační paměť 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

RV Randezvous 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

SZP Střední zdravotnický pracovník 

TOPSIS Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky  

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

ZZS JMK Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje  
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1 Úvod 

Softwarové zajištění pro výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby (ZZS) se 

přímo opírá o zdravotnickou dokumentaci, resp. jde o prostředek, jakým se zdravotnická 

dokumentace tvoří. Doposud neexistuje dokument, který by analyzoval současný stav této 

problematiky u zdravotnické záchranné služby v České republice (ČR) [1]–[5]. 

Obsah zdravotnické dokumentace je zakotven v českém právním systému stejně jako 

rozsah poskytované péče a požadavky na odbornost zdravotnického personálu. Postup při 

poskytování zdravotní přednemocniční péče je také jednotný dle aktuálních guidelines či 

doporučení České resuscitační rady apod. [6], [7]. Struktura pacientů, jimž je 

poskytována neodkladná přednemocniční péče, se v rámci území České republiky liší 

pouze v nuancích. Ze stejných vstupů ale vychází různá podoba zdravotnické 

dokumentace. Softwarové zajištění výjezdových skupin ZZS je v České republice 

nejednotné. Existuje proto větší množství více či méně vhodných softwarů podporujících 

práci zdravotnického záchranáře a lékaře konajících službu u ZZS [1]–[5]. 

Tato práce se zabývá softwarovým řešením pro výjezdové skupiny ZZS. Jedná se 

o soubor tvořící výčet informací, sloužících čtenáři jak k subjektivnímu, tak 

k objektivnímu hodnocení softwarů, které využívají při své práci výjezdové skupiny ZZS. 

Vědeckým způsobem jsou postupně hodnoceny softwary, které využívají výjezdové 

skupiny při psaní dokumentace v rámci jednotlivých krajů ČR. 
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2 Přehled současného stavu 

Softwary, jakými je zajištěna podpora výjezdové skupiny ZZS, přímo ovlivňují práci 

jednotlivých pracovníků v terénu, jsou jistou měrou provázány a podílí se na finálové 

podobě zdravotnické dokumentace. Z hlediska této práce je nejdůležitější software pro 

tvorbu zdravotnické dokumentace. Tvoří pomyslnou páteř celého softwarového 

zajištění výjezdových skupin. Dílčí softwary slouží jako vstupy pro tento software, resp. 

pro vytvoření zdravotnické dokumentace. Také výjezdová skupina se nejvíce opírá právě 

o tento software [8]. 

V současnosti je stav softwarového zajištění výjezdových skupin ZZS v souladu 

s mírou jejich technizace. Od doby, kdy je zřizovatelem jednotlivých krajských ZZS 

právě kraj, jsou ZZS přímo závislé na jeho rozpočtu, což se také odráží v jejich vybavení, 

softwarové řešení nevyjímaje. V praxi pak můžeme nalézt ZZS provozující sofistikovaný 

systém několika navzájem spolupracujících softwarů mnohdy i různých zdravotnických 

zařízení, nebo také ZZS, které vedou zdravotnickou dokumentaci papírovou formou bez 

využití softwaru [1]–[5], [9]. 

2.1 Historický úvod 

Při pátrání po počátcích ZZS lze zajít hluboko do historie. Někteří autoři se opírají 

i o Bibli a desatero „pomáhej bližnímu svému“. Je důležité si uvědomit, že ZZS je 

organizovaná skupina poskytující neodkladnou přednemocniční péči. Je proto na místě 

hledat první organizovanou skupinu zřízenou za účelem pomoci člověku se zdravotními 

potížemi [10]. 

2.1.1 Období 1857-1919 

Historický exkurz do problematiky ZZS v českých zemích sahá až do roku 1857. 

V lednu toho roku jistý baron Anton von Päumann, jakožto policejní ředitel, dal vznik 

sdružení s názvem Dobrovolný sbor ochranný. Tento spolek tvořilo při jeho vzniku 36 

dobrovolníků, kterým byl 10. února 1858 zaslán jmenovací dekret. Tím byla zahájena 

činnost tohoto spolku. Toto datum je v České republice považováno za vznik Záchranné 

služby hlavního města Prahy, nejstarší záchranné služby u nás. Lze jej proto právoplatně 

považovat za vznik záchranné služby v českých zemích [11]. 

Rok 1890 znamenal zavedení nepřetržité služby, která trvá dodnes. Pomlku v činnosti 

tvoří 1. světová válka, při které nebylo možné záchrannou službu provozovat kvůli 

mobilizaci. Ve stejném roce (1890) sbor dostal k dispozici také první dopravní 

prostředky. Po první světové válce začal na našem území aktivně působit 

i Československý červený kříž. Ten byl zřizovatelem stanic Československého červeného 

kříže. Tyto stanice zajišťovaly i dopravní zdravotnickou pomoc, ale lidé se zdravotními 
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problémy nebyli odmítnuti ani přímo na stanici. V oblasti Sudet tuto činnost zajišťoval 

Německý červený kříž. Poté přichází 2. sv. válka, během které činnost záchranné služby 

přebírají dobrovolníci z červeného kříže [11]. 

2.1.2 Poválečné období 

V poválečném období byla situace úměrná stavu ekonomiky. Práce záchranné služby 

hlavního města Prahy se plně rozběhla po roce 1949. V tomto období se její činnost začíná 

vysoce profesionalizovat a organizace začíná vystupovat jako samostatný subjekt 

poskytující přednemocniční neodkladnou péči. Situace v ostatních částech republiky je 

dosti tristní. Funkci záchranné služby povětšinou přebírají jednotlivé dopravní 

zdravotnické služby, popřípadě praktičtí lékaři, kteří se o „výjezdu“ dovídají buď od 

spádových nemocnic, kam je voláno o pomoc, nebo od příslušného obecního úřadu apod. 

V případě dopravní zdravotnické služby se nejednalo o zdravotníky školené v oboru, ale 

většinou pouze o dopravce (řidiče) převážejícího pacienty do nemocnice. O poskytování 

péče v tomto případě úplně mluvit nelze, podstatou bylo pacienta dovézt do nemocnice, 

nikoli jej stabilizovat v terénu [12]. 

2.1.3 Revoluční 70. léta 

V 70. letech minulého století se již situace v přednemocniční zdravotnické 

neodkladné péči stává neúnosnou a začínají se zřizovat jednotlivé záchranné služby, 

jejichž zřizovatelem byly jednotlivé okresní nemocnice. Tyto záchranné služby pak 

spadaly pod ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení). Zde lze hovořit 

o celorepublikové síti výjezdových skupin. Výjezdovou skupinu tvořili lékař, sestra 

a řidič. Tento systém je stále praktikován na mnoha místech České republiky. Po 

zakotvení profesí zdravotnického záchranáře a sestry pro intenzivní péči v legislativě 

slouží střední zdravotničtí pracovníci na stejné pozici i bez odborného vzdělání, což je 

opět na mnoha místech i dnešní praxe. Ve prospěch těchto pracovníků samozřejmě 

přispívá nepoměrně dlouhá praxe v oboru, která zaručuje jejich dostatečnou erudovanost 

[11],[12]. 

2.1.4 Sametová revoluce et status post 

S obnovením volné tržní ekonomiky nastává velký vzestup úrovně záchranných 

služeb. Do této doby byly jednotlivé záchranné služby odkázány na nemocniční vybavení, 

které v terénu bylo značně nevyhovující. S přílivem nových technologií ze zahraničí 

vzrůstá i prestiž tohoto povolání a záchranné služby po celé republice zažívají renesanci. 

Jednotlivé záchranné služby jsou buď osamostatněny od anesteziologicko-resuscitačních 

oddělení (ARO) jako samostatné oddělení, nebo jsou zprivatizovány. Ministerstvo 

zdravotnictví také zřizuje územní střediska záchranné služby. Počátkem 90. let je též silný 

tlak na zakotvení záchranné služby v legislativě. Vzniká proto vyhláška č. 434/1992 
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Sb.[13], o zdravotnické záchranné službě (ta je dnes nahrazena zákonem č. 374/2011 

Sb.[14], o zdravotnické záchranné službě) a vyhláška č. 221/2010 Sb.[15], o požadavcích 

na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení etc. (ta doplňuje zákon 

č. 372/2011 Sb.[16], o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). 

V roce 1997 je pak v důsledku zákona č. 347/1997 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, rozčleněna Česká republika na vyšší územní samosprávné celky, resp. kraje, které 

jsou zřizovateli zdravotnických záchranných služeb. Tento stav přetrvává dodnes. Jedním 

z předpokladů tohoto rozhodnutí byla jistá snaha o systematizaci a unifikaci postupu 

v přednemocniční neodkladné péči. Bohužel jistá anarchie přetrvává do dnešních dnů, 

což je ostatně i jedním z nepřímých předpokladů této práce [14]. 

Legislativní procesy upravující činnost ZZS byly postupně aktualizovány 

a novelizovány. Za zmínku jistě stojí ještě vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci, upravující zdravotnickou dokumentaci [17]. 

S nástupem výpočetní techniky do zdravotnictví započala snaha o elektronizaci 

zdravotnické dokumentace po vzoru zahraničních klinik. Softwarové řešení zdravotnické 

dokumentace bylo zmiňováno takřka ve stejnou chvíli, kdy začala výpočetní technika 

vstupovat do zdravotnických zařízení. Na přelomu tisíciletí se začaly objevovat první 

pokusy o vytvoření elektronické formy zdravotnické dokumentace. Moravskoslezský kraj 

s touto technologií začal pracovat již v letech 1994, tzv. mikrodata. [18]. Jako každá nová 

a neznámá věc byla i tato přijímána velice pozvolna a chladně [8]. 

V roce 2000 MUDr. Jiří Pokorný jr. uvedl:  

„Netroufám si odhadnout, do jaké míry nám v příštích letech usnadní výpočetní 

technika práci v terénu. Netroufám si předpovídat, zdali a jak nám usnadní dokumentaci 

naší činnosti. Zatím nutno konstatovat, že práce spíše přibylo: vede se kniha výjezdů 

a záznam o výjezdu, ze kterého se po skončení výjezdu údaje přepisují do počítače. 

Skutečností zůstává, že minimálně ještě několik let zůstane záznam o výjezdu stěžejním 

dokumentem zdravotnické záchranné služby“ [8]. 

V článku časopisu Urgentní medicína dále MUDr. Jiří Pokorný jr. [8] uvádí současný 

stav zdravotnické dokumentace (rok 2000) v přednemocniční péči. Vše je psáno ručně 

a teprve posléze je přepisováno do elektronické podoby. Autor článku [8] si také všímá 

problémů, které s sebou tento postup přináší. Podstata zdravotnické dokumentace spočívá 

v dohledatelném zaznamenání provedených úkonů v rámci přednemocniční péče, 

stručného popisu situace a všech okolností tak, aby z nich mohl čerpat zdravotnický 

personál následné péče a co nejvíce z ní profitoval pacient. Bohužel, vyplňování této 

dokumentace značně ztěžují podmínky, za nichž je vyplňována, a přepis do elektronické 

podoby navíc opět zdržuje. V časopise je také možné zhlédnout aktualizovanou 

zjednodušenou podobu těsnopisu pro vyplnění dokumentace [8], [19]. 
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V zásadě se jedná o stále stejný těsnopis, který je s drobnými úpravami používán dnes 

ve chvílích, kdy dochází k poruše na softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace. 

Ukázka papírové dokumentace rok 2000 vs. 2019 je uvedena v příloze A. Na obou 

těsnopisech lze nalézt shodná předepsaná pole. Oba obsahují jméno, příjmení, rodné 

číslo/číslo pojištěnce. Po vyplnění lze také z obou vyčíst stejné informace. Nastává však 

situace, kdy pro stejné vstupy (legislativou předepsané náležitosti a údaje o pacientovi) 

a pro stejné výstupy (vyplněná zdravotnická dokumentace) existují dva různé těsnopisy 

[20],[8]. 

2.2 Legislativní rámec 

V této kapitole jsou uvedeny některé právní normy ovlivňující výslednou podobu 

softwarů, které využívá výjezdová skupina ke své práci. Nejedná se pouze o normy, které 

přímo zasahují do funkcí softwaru. Mnohdy výslednou formu ovlivní právní předpis 

nepřímo např. skrze úpravu kompetence zdravotnického pracovníka. Výčet norem, které 

takto podobu softwaru ovlivňují, by byl neúměrně dlouhý, na následujících řádcích jsou 

proto uvedeny ty nejdůležitější. Do oblasti využívání softwarů mírně zasahuje i různost 

systémů přednemocniční neodkladné péče v západním světě. Liší se tím celý průběh 

poskytování přednemocniční péče a požadavky na softwary. 

Abychom mohli zasadit softwary pro tvorbu zdravotnické dokumentace do správné 

perspektivy, je dobré nejprve představit jejich hlavní uživatele. Definici výjezdové 

skupiny obsahuje zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. [14] V § 13 je 

uvedeno hned několikeré členění výjezdových skupin. Výjezdová skupina je nejméně 

dvoučlenná a tvoří ji zdravotničtí pracovníci vykonávající činnost zdravotnické 

záchranné služby. Podle složení lze výjezdové skupiny rozčlenit na: 

1. Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), členem této skupiny je lékař. 

2. Výjezdovou skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), členem této skupiny je 

zdravotník nelékařského zdravotnického povolání [14]. 

V základě lze systémy přednemocniční neodkladné péče rozdělit na 

frankogermánský, v kterém je lékař součástí výjezdové skupiny, a na angloamerický, 

někdy nazývaný také paramedický, ve kterém se o pacienta v terénu stará vyškolený 

zachránce (paramedik), který stabilizuje jeho stav, dopraví do nemocnice a předá lékaři, 

popř. ošetří a ponechá na místě [10]. 

Současný stav v České republice je jakýmsi hybridem obou systémů. Existují 

posádky, v nichž operuje lékař, tak i posádky bez lékaře. Jistá inklinace 

k angloamerickému (paramedickému) systému v české legislativě se již objevuje. Český 

zákon zná pojem Záchranář pro urgentní medicínu, přičemž záchranáři s tímto 

vzděláním se výrazně zvyšují kompetence [21]. Vzdělání nutné pro získání těchto 

kompetencí je zakotveno v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního 
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vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 

způsobilostí [21]. Takto vyškolený specialista dokáže v terénu více zastoupit lékaře. Za 

hlavní důvody postupného přechodu k tomuto systému lze uvést nedostatek 

kvalifikovaných lékařů a náklady, které záchranným službám vznikají při zaměstnání 

lékaře [21], [22], [23]. Různé kompetence a různost výjezdových skupin klade na 

softwary pro tvorbu zdravotnické dokumentace specifické požadavky. Program musí 

umožnit vyplnit zdravotnickou dokumentaci jak střednímu zdravotnickému 

pracovníkovi, tak atestovanému lékaři. 

Podobu softwarů, resp. to, jak je vývojáři tvoří, výrazně ovlivňuje legislativa, která 

upravuje zdravotnickou dokumentaci. Ta sice umožňuje elektronické předávání 

zdravotnické dokumentace, není ale nijak definována její forma a ze zákona pro ni 

vyplývají stejné propozice jako pro dokumentaci papírovou [17]. 

Jedním z těchto předpisů je vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, 

kde jsou uvedeny náležitosti, které zdravotnická dokumentace musí obsahovat ve svém 

obecném rámci. Pro účel této práce je důležitá příloha č.1, která upravuje minimální obsah 

samostatných částí zdravotnické dokumentace, ZZS nevyjímaje.[17]. 

Jedná se o: 

• místo, odkud je výjezd realizován; 

• datum a čas výjezdu výjezdové skupiny včetně typu výjezdové skupiny; 

• datum a čas příjezdu výjezdové skupiny na místo události; 

• stručný popis klinického stavu a anamnestické údaje, jsou-li známy; 

• pracovní diagnózu; 

• popis poskytnuté přednemocniční neodkladné péče; 

• čas a místo předání pacienta do zdravotnického zařízení včetně 

identifikačních údajů přijímajícího poskytovatele a zdravotnického 

pracovníka nebo čas a místo ukončení výjezdu, pokud pacient nebyl předán 

poskytovateli; 

• jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnických pracovníků, kteří 

přednemocniční neodkladnou péči poskytli. 

Záznam o výjezdu je předán cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, popřípadě 

pacientovi, v listinné podobě, nedohodnou-li se na předání v elektronické podobě. Kopie 

záznamu je uchovávána v listinné nebo elektronické podobě u poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby [17]. 

Z výše uvedeného vyplývají jasné požadavky na tvůrce programového vybavení. 

Zároveň vyvstává hned několik aspektů, na které je třeba se zaměřit u jednotlivých 

softwarů, resp. všechny musí plnit výše zmíněný zákonný výčet. 

V zákoně č. 372/2011., o zdravotních službách jsou pro téma této práce důležité 

informace o nahlížení do zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, a to nejen v případě 
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stížnosti. V dnešní době je jedna z funkcí zdravotnické dokumentace stávat se 

relevantním a často jediným důkazem, ke kterému se přihlíží v případě pochybení nebo 

stížnosti na zdravotnického pracovníka. Přesně podle hesla „co je psáno, to je dáno“. 

Pracovník vyplňuje zdravotnickou dokumentaci s vědomím, že se jedná o jeho vlastní 

ochranu, což jej nutí vyplňovat dokumentaci maximálně svědomitě. Vyvstává zde otázka, 

do jaké míry jsou softwary pro tvorbu zdravotnické dokumentace vybaveny funkcemi, 

které uživatele donutí vypsat dokumentaci svědomitě. Např. program neumožní tisk 

dokumentace při nevyplnění některých položek (pojišťovna, rodné číslo/číslo pojištěnce 

apod.) [16]. 

2.3 Rozdělení softwarů 

Níže uvedené informace se týkají funkcí dílčích softwarů, které podporují činnost 

výjezdových skupin. Postupně jsou představeny funkce jednotlivých softwarů v obecné 

rovině. Klíčovou roli hraje software pro tvorbu zdravotnické dokumentace. Ten je různou 

měrou provázán s ostatními. 

2.3.1 Software krajského operačního střediska (KOS) 

Tyto softwary se na práci výjezdové skupiny podílejí nepřímo. Jejich obsluha 

dispečer KOS/KZOS (krajské zdravotnické operační středisko), prostřednictvím těchto 

softwarů vytváří výzvy a komunikuje se softwary jednotlivých výjezdových skupin. 

Zákonný limit pro nabrání tísňové výzvy není, většina organizací v ČR se řídí 

doporučením České lékařské společnosti J. E. Purkyně, konkrétně pak Společnosti 

medicíny a medicíny katastrof. Tato společnost stanovuje jako časové optimum pro 

nabrání a odeslání výzvy s nejvyšší urgencí <120 sec. Software proto musí být 

jednoduchý, zřetelný a intuitivní. Tísňová výzva je po zpracování odeslána výjezdové 

skupině. Obsahuje: adresu, popř. souřadnice místa zásahu, jména postižených osob, 

stručný popis situace + stav postiženého, číslo volajícího, pracovní diagnózu a orientační 

věk + volný text, který obsahuje dle dispečera užitečné informace pro posádku, jako jsou 

údaje součinnosti jiných složek IZS (integrovaného záchranného systému), informace 

o váze postiženého, prostupnosti okolního terénu apod. Výzva zpravidla také obsahuje 

označení výjezdové skupiny včetně jmen jednotlivých členů, stejně tak i jméno dispečera, 

který výzvu zpracoval [24]. 

2.3.2 Software pro tvorbu zdravotnické dokumentace 

Jedná se o software, který je s prací výjezdové skupiny nejvíce spojen. Ve většině 

případů neúplně nahrazuje papírovou formu zdravotnické dokumentace, zákon umožňuje 

vést dokumentaci pouze v elektronické formě, ovšem za splnění určitých náležitostí, které 

upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách [16]. Za nejzásadnější lze 

považovat nutnou přítomnost elektronického podpisu, jehož podobu upravuje zákon 
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [25]. V praxi 

to znamená, že všichni, kdo oficiálně tvoří, popř. přebírají zdravotnickou 

dokumentaci, musí vlastnit elektronický podpis a software musí obsahovat funkci jeho 

použití. Tento elektronický podpis je nejčastěji používán formou tzv. Tokenu, což je 

kvalifikovaný prostředek, kterým lze vytvořit elektronický podpis v souladu s nařízením 

eIDAS [26]. Existuje zde však alternativa v podobě dynamického biometrického podpisu. 

K této problematice vydal stanovisko. Úřad pro ochranu osobních údajů a v praxi tak není 

tento způsob potvrzování převzetí zdravotnické dokumentace překážkou [27]. 

V současnosti je zdravotnická dokumentace uchovávána dvojím způsobem. Elektronicky 

a papírově, přičemž pouze papírová forma je fyzicky potvrzena podpisem přebírajícího 

zdravotnického pracovníka. Toto však neplatí v případě Královéhradeckého kraje, ve 

kterém lze dokumentaci vést čistě v elektronické podobě. Je na místě zmínit, že 

dokumentace ZZS je stejně jako dokumentace ambulantní archivována po dobu 5 let [14], 

[16], [25], [28]. 

Tyto softwary umí komunikovat jak se softwarem u krajského zdravotnického 

operačního střediska (KZOS), tak se softwarem zajišťujícím navigaci posádky na místo 

zásahu a v mnoha případech i se softwary diagnostických přístrojů výjezdové skupiny. 

U této skupiny softwarů připadají zpravidla 2 softwary na zajištění jedné výjezdové 

skupiny. Jeden v mobilní verzi přímo ve vozidlech ZZS a druhý na základně ZZS [1]–

[5]. 

2.3.3 Software pro navigaci v terénu 

Softwary využívané k navigaci jsou zpravidla spojeny s konvenčními GPS (ground 

position systém) navigacemi nebo s mobilními aplikacemi [1]–[5].  

Benefit, který přináší výjezdovým skupinám, spočívá v možnosti určování tzv. 

statusů pomocí. Tento status lze definovat jako vyžadovaný polohový údaj v čase. 

Přítomnost tohoto údaje ve zdravotnické dokumentaci poskytovatelů přednemocniční 

zdravotnické péče je daná zákonem. Jednoduše řečeno, jedná se o rychlé zaznamenání 

času výjezdu, času příjezdu na místo zásahu, času transportu, příjezdu do zdravotnického 

zařízení, předání pacienta a času uvolnění posádky jednoduchým stlačením příslušného 

tlačítka. Tyto časy se pak zpětně propisují jednak do softwaru, který využívá KOS, čímž 

vzniká zpětná kontrola a pojem dispečera o pozici výjezdové skupiny v čase a také do 

softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace. Odpadá tak hlídání časů a ruční 

dopisování do zdravotnické dokumentace, čímž se výrazně zkracuje její tvorba. Z toho 

pak profituje jak výjezdová skupina, tak pacient. Volba statusů je zajištěna manuálním 

externím přístrojem (statusovačem) komunikujícím s KZOS. V dnešní době je pro určení 

statusu nejčastěji využíváno přístroje CarPC od společnosti RADIUM s. r. o., na kterém 

je spouštěna aplikace Sygic GPS Navigation. Ta je doplněná o dotyková pole pro volbu 

statusů [vlastní]. 
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2.3.4 Software diagnostických přístrojů výjezdových skupin 

Jednotlivé diagnostické nebo i podpůrné přístroje pracují v určitém uživatelském 

rozhraní. Vzhledem k tématu stojí za zmínku diagnostické přístroje, které jsou schopny 

softwarově komunikovat s ostatními softwary používanými výjezdovou skupinou. 

Jedním takovým může být monitor vitálních funkcí. Tuto možnost však nesdílí všechny 

kraje ČR. Některé výjezdové skupiny jsou vybaveny multifunkčním monitorem 

s možnostmi monitorace 3–12svodového elektrokardiogramu, srdeční stimulací, 

neinvazivním měřením krevního tlaku, kapnometrie, saturace O2 či CO2 pomocí 

prstového skřipcového čidla a dalšími. Současně přístroj dokáže zaznamenat do vnitřní 

paměti již provedená měření a následně je dál odesílat, případně zpětně generovat. Jednou 

z možností, jak této funkce využít, je odeslání dat na společný server, díky čemuž je 

možné vkládat naměřené hodnoty přímo do zdravotnické dokumentace prostřednictvím 

softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace. Tím je opět velmi usnadněna práce 

výjezdové skupiny. Další možností je komunikace se specializovaným zdravotnickým 

zařízením, konkrétně zvoleným kardiocentrem. Specialistovi (kardiologovi) je přeposlán 

záznam 12svodového elektrokardiogramu a telefonicky poskytnuty informace 

o současném klinickém stavu pacienta. To opět výrazně přispívá ke zpřesnění diagnózy 

a následnému směřování pacienta [29]. 

2.4 Struktura komunikace mezi softwary výjezdových 
skupin ZZS 

Následující diagram na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. znázorňuje provázanost 

a komunikaci mezi jednotlivými softwary. Schéma se může u jednotlivých organizací 

lišit, v obecné rovině však zůstává stejné. Dispečer krajského operačního střediska 

odebere výzvu od volajícího. Tuto výzvu zpracuje a následně odesílá vybrané výjezdové 

skupině adresu a stručný popis z místa události do softwaru pro navigaci v terénu. Stejná 

informace putuje i na centrální server. Odtud se informace o výjezdu propisují do 

elektronické karty pacienta v hardwaru výjezdové skupiny. Software diagnostického 

monitoru vitálních funkcí posílá na příkaz výjezdové skupiny naměřená data na centrální 

server. Tato data se v centrálním serveru propisují do elektronické karty pacienta a jsou 

následně aktualizována i v elektronické kartě pacienta v hardwaru výjezdové skupiny. 

Data je také možné odeslat z diagnostického monitoru do specializovaného kardiocentra. 

Následná komunikace probíhá telefonicky [vlastní]. 
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Obrázek 2-1: Obecné schéma komunikace mezi softwary ZZS [vlastní] 
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2.5 Přehled současných používaných softwarů 

V této části práce jsou uvedeny softwary, které jsou používány různými ZZS v České 

republice. Součástí jsou i softwary vyvinuté zahraniční firmou. V tabulce 2-1 je pak 

přehled jednotlivých softwarů včetně jejich dodavatele rozřazených podle krajů. 

Výsledky jsou přímo úměrné ochotě jednotlivých krajských ZZS komunikovat 

prostřednictvím mailu, telefonu nebo k osobnímu setkání.  

V České republice je nejpoužívanější software pro mobilní podporu posádek MZD 

(mobilní zadávání dat). Tento software je mobilní verzí softwaru EKP (elektronická karta 

pacienta). Fakt, že EKP je nejpoužívanějším softwarem, není překvapivý. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že se jedná v každém kraji o totožný software a není zde co 

analyzovat. Je nutné uvést, že jednotlivé ZZS si pomocí externích dodavatelů software 

upravují takříkajíc k obrazu svému a stejné softwary mnohdy obsahují různé funkce. 

Ochotu komunikovat navíc neprojevila ani polovina oslovených, přičemž lze s jistotou 

říci, že minimálně 2 krajské organizace pracují na úplně odlišném rozhraní, než je 

EKP[1]–[5]. 

Tabulka 2-1: Přehled současných používaných softwaru v ČR [1]–[5] 

Zřizovatel ZZS 
Software 

KZOS 
 Software používaný výjezdovými skupinami 

Hlavní město Praha SOS MZD 

Jihočeský kraj PROFIA MZD 

Jihomoravský kraj SOS MZD 

Karlovarský kraj SOS MZD 

Kraj Vysočina SOS MZD 

Královehradecký kraj SOS MZD 

Liberecký kraj SOS MZD 

Moravskoslezský kraj PROFIA MobileDoc 

Olomoucký kraj PROFIA MobileDoc 

Pardubický SOS MZD 

Plzeňský kraj SOS MZD 

Středočeský kraj PROFIA papírová forma 

Ústecký kraj SOS MZD 

Zlínský kraj MediumSoft MZD 
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2.6 Softwary v zahraničí 

Pohled na zahraniční softwary je nutné zasadit do perspektivy jejich uživatelů 

i vývojářů. Podoba zdravotnické dokumentace a tím pádem i softwarů, ve kterých se 

zdravotnická dokumentace tvoří, je ovlivněna legislativou, resp. systémem, ve kterém 

daný software má fungovat. Zahraniční softwary pro tvorbu zdravotnické dokumentace, 

tzv. ePCR (electronic patient care report), jsou mnohdy rozdílné od těch užívaných 

v České republice právě i kvůli rozdílné legislativě. 

Již MUDr. Pokorný v roce 2000 zmiňuje jako absolutní špičku v oboru zdravotnické 

dokumentace německé těsnopisy. V dnešní době německé firmy patří také k nejlepším na 

trhu. Jedním ze zástupců softwaru používaného pro tvorbu zdravotnické dokumentace je 

software Medical Ped [8], [26]. 

2.6.1 EMD – ePCR (EKP) 

Slovenská firma EMD European Medical Distribution je hlavním dodavatelem 

softwaru EKP (elektronická karta pacienta). Tento software má v České republice různé 

subdodavatele, viz výše. Firma tento systém nedistribuuje pouze v České republice a na 

Slovensku. Mezi další země, které jejich produktů využívají, patří Chorvatsko, 

Maďarsko, Kazachstán a Polsko. Software v těchto regionech je, stejně jako v ČR, 

upravován subdodavatelskými firmami. Kontakt s touto firmou bude stěžejní pro 

relevantní informace [29].  

2.6.2 Vitruvius 

Software Vitruvius je produktem firmy Prosoft s. r. o. Tato firma má své sídlo 

v Košicích a software pro tvorbu zdravotnických dokumentací je jen jeden z dílčích 

produktů této firmy zabývající se tvorbou softwarů pro zdravotnictví. Vitruvius je 

softwarem používaným ve Slovenské republice společností Falck Záchranná a. s., která 

zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči na 39 % území Slovenska, především pak na 

severu a jihu Slovenska, v Bratislavě i v Trnavě. Používaným hardwarem je 10palcový 

tablet od firmy Lenovo, potažmo Samsung [31], [32]. 

2.6.3 Medicalped  

Software Medicalped vyvinula německá firma Tech2go, která se vývojem softwarů 

s využitím výjezdovými skupinami ZZS zabývá již déle než 20 let. Jedná se o intuitivní 

software dodávaný jak v anglickém, tak v německém jazyce. Česká verze bohužel zatím 

chybí. Z hlediska struktury komunikace s ostatními softwary je schéma velmi podobné 

již nastíněné struktuře. Viz obrázek 2-2. [30]. 
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Tento software je doporučen pro tablety, ovšem lze jej používat i na standardním 

stolním počítači nebo notebooku. Součástí softwaru je i možnost sběru dat do centrálního 

serveru, jejichž kritéria si navolí uživatel (ZZS). Software je tak připraven jako vstupní 

brána pro data budoucích studií. Dalším benefitem softwaru Medicalped je možnost 

komunikace s KOS i s cílovým nemocničním zařízením v reálném čase. Nabízí tak 

možnost úplné absence papírové dokumentace. Bohužel, v českém zdravotnictví 

prozatím není přesně legislativně ošetřeno předávání pacientů, resp. předání pacienta do 

cílového nemocničního zařízení sice určuje výjezdová skupina ZZS, zdravotnické 

zařízení má však možnost přijetí pacienta odmítnout (vyjma přímého ohrožení života). 

Tento problém odpadá v případě okresních nemocnic, které mají centrální příjem. Tento 

software je hojně využíván na území Evropy a díky volnému trhu Evropské unie (EU) by 

neměl být problém aplikovat tento software i v ČR. Bohužel, komunikace s firmou 

Tech2go prozatím nepřinesla žádné výsledky [30], [33].  

2.6.4 Prestige ePCR 

Software Prestige ePCR je produktem firmy EMS consultant. Jedná se o americkou 

firmu sídlící ve státě Georgia. Je důležité zmínit, že její software je využíván 

angloamerickým systémem, který je (na rozdíl od toho, jež je využíván v Německu) dosti 

odlišný od systému využívaného v ČR. Navzdory tomuto faktu se lze inspirovat u tohoto 

systému. Má například již od vývojářů nastavenou kompatibilitu s Cardiac Monitor 

Interface with Zoll (E-Series, M-Series, and X-Series) i Physio-Control Lifepak 12 a 15, 

což jsou nejčastěji využívané typy přenosných multifunkčních defibrilátorů 

v přednemocniční neodkladné péči v rámci ČR [34]. 

Obrázek 2-2: Schéma medicalpad [33] 
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 Na první pohled se může tento software zdát pro analýzu nedostupný, ale firma EMS 

consultant sdílí svá instruktážní videa na kanálu youtube.com. Funkčnost tohoto softwaru 

a případná komparace se softwary používanými v ČR proto není zcela nereálná [34],[35]. 

2.6.5 NEMSIS 

Tento software je výtvorem firmy Trauma soft sídlící v americkém státě Michigan. 

Pro americký (paramedický)1 systém platí v přednemocniční péči stejná guidelines jako 

v Evropě. Software proto umožňuje vyplňovat dokumentaci podle stejných, případně 

srovnatelných hodnotících škál. To platí o všech systémech pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace v přednemocniční péči používaných ve Spojených státech. Firma Trauma 

soft má v nabídce i ostatní softwary používané pro tvorbu nemocniční zdravotnické 

dokumentace a NEMSIS je s nimi plně kompatibilní. Díky existenci funkce 

elektronického podpisu a online komunikaci mezi softwary lze úplně vypustit papírovou 

formu dokumentace. Předání pacienta pak probíhá mnohem rychleji a pacientovu 

dokumentaci má tak přebírající zdravotnický personál ještě před příjezdem záchranné 

služby. Na stránkách firmy Trauma soft lze po registraci bezplatně získat demoverzi 

softwaru určenou jak pro IOS, tak pro MS [36]. 

Podobný systém funguje i v rámci České republiky, ovšem pouze u vybraných 

pracovišť, jako jsou popáleninová centra traumacentra nebo jednotky ARO ve velkých 

městech. Nejde však o předání dokumentace, ale o avízo pro specializovanou nemocniční 

jednotku pomocí datové věty. Tu navíc netvoří výjezdová skupina, ale tvoří a odesílá ji 

dispečer na základě komunikace s výjezdovou skupinou.  

2.6.6 iPCR 

iPCR je další ze softwarů vyvinutých pro západní paramedický systém 

přednemocniční péče, konkrétně v New Yorku. Je určen pro tablety a stejně jako všechny 

již představené softwary, i tento je koncipován se zaměřením na jednoduchost 

a intuitivnost. iPCR je výhradně určen pro operační systém IOS. Lze jej stáhnout jak do 

iPhone, tak do iPad. Podporuje přímou úhradu a součástí tohoto softwaru je i přístup do 

map podporovaných právě IOS. Velice zajímavá a přínosná je možnost využívání 

hardwaru jako např. automatické rozpoznání textu, fotky dokladů apod. [37]. 

Zde vyvstává další aspekt při analýze jednotlivých softwarů v rámci ČR. Otázka 

zní, jestli software určený pro tvorbu zdravotnické dokumentace využívá i přidané funkce 

hardwaru, na kterém operuje? V praxi je fotka užívaných léků včetně scanu lékařských 

zpráv otázkou pár sekund, ruční vypisování zabírá podstatně více času. 

Trh se softwary pro zdravotnickou dokumentaci v rámci Evropy je dosti inspirován 

trendy v USA, ovšem pouze co se týče jejich funkcí. Velkou roli v EU hraje rozdílnost 

 
1 Systém přednemocniční péče, v němž není lékař členem výjezdové skupiny. 
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požadavků způsobená odlišnými zdravotnickými systémy a legislativou. Počet softwarů 

a jejich dostupnost v USA je přímo úměrná trhu, který v USA panuje. V Evropě se lze 

setkat se zadáním požadavků vývojářské firmě a následným vytvořením softwaru, popř. 

dotvoření softwaru vývojáři zadavatelské společnosti. Zároveň je ale pro všechny 

softwary pro tvorbu zdravotnické dokumentace společným jmenovatelem západní 

medicína. Diagnostické postupy a hodnotící škály se v terénu neliší, samozřejmě, 

můžeme se setkat s různými kompetencemi pracovníků výjezdových skupin 

a s rozdílným vybavením. Tato fakta odlišují základní požadavky na co 

nejvěrnější, nejjednodušší a nejrychlejší sestavení zdravotnické dokumentace 

v elektronické podobě jen v nuancích.  

2.7 Shrnutí současného stavu problematiky 

Při analýze současného stavu problematiky byly využity dostupné webové informace 

od krajských ZZS. Další informace jsou doplněny z osobních schůzek, z telefonické 

komunikace a z emailové korespondence se zaměstnanci ZZS. Zároveň byla 

prozkoumána i softwarová řešení zahraničních výjezdových skupin. Velká část byla 

věnována také legislativě, která ovlivňuje výslednou podobu softwarů a některé z jejich 

funkcí. Protože v ČR neexistuje studie zabývající se komparací softwarů pro výjezdové 

skupiny ZZS, bylo využito studií s podobným tématem. Metodologie použitá v těchto 

studiích byla inspirací pro metodologii použitou i v této práci. Výčet těchto studií lze 

nalézt v tabulce 2-2. 
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Tabulka 2-2: Přehled studií s příbuznou tematikou 

  

Použité metody Název studie rok 

vydání 

AHP (analytický 

hierarchický 

proces), TOPSIS 

Evaluation and selection of open-source EMR software 

packages based on integrated AHP and TOPSIS[38] 

2014 

AHP Organizational decision to adopt hospital information system: 

An empirical investigation in the case of Malaysian public 

hospitals[39] 

2015 

AHP An Approach for Selecting Software-as-a-Service (SaaS) 

Product[40] 

2009 

AHP, TOPSIS A decision model for information technology selection using 

AHP integrated TOPSIS-Grey: The case of content 

management systems[41] 

2014 

Neutrosophic 

TOPSIS 

A Group Decision Making Framework Based on 

Neutrosophic TOPSIS Approach for Smart Medical Device 

Selection[42] 

2019 

AHP, expertní 

skupina 

Performance Evaluation of Medical Records Departments by 

Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach in the 

Selected Hospitals in Isfahan[43] 

2012 

UMISC Evaluation of the unified model of information systems 

continuance (UMISC) in two hospital environments[44] 

2018 

FDM, FAHP Criteria for the Evaluation of a Cloud-Based Hospital 

Information System Outsourcing Provider[45] 

2012 

TOPSIS A fuzzy TOPSIS based analysis toward selection of effective 

security requirements engineering approach for trustworthy 

healthcare software development[46] 

2020 
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3 Cíle práce 

- Hlavním cílem práce je sumarizace softwarových řešení pro výjezdové skupiny 

ZZS v rámci České republiky a jejich vzájemná komparace.  

Tohoto cíle bude dosaženo na základně analýzy softwarových řešení pro 

výjezdové skupiny na jednotlivých krajských ZZS, kdy dojde ke sběru dat pomocí 

expertního rozhovoru. 

 

- Analýza současného stavu softwarového řešení pro výjezdové skupiny ZZS 

v rámci České republiky pomocí analytických metod z hlediska nákladové 

efektivity. 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím analýzy získaných dat. Analýza bude 

probíhat podle předem nadefinovaných postupů, které budou vycházet z již 

provedených prací s příbuznou tématikou. 

 

- Vytvoření návrhů softwarových funkcí, které povedou k zefektivnění práce 

výjezdových skupin ZZS. 

Na základě nasbíraných dat a provedených analýz dojde k výběru nosných funkcí 

softwarových řešení a identifikaci funkcí, které vedou k zefektivnění práce 

výjezdových skupin. 
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4 Metody 

Na následujících řádcích jsou přestaveny metody, které jsou v práci používány při 

analýze jednotlivých softwarů, ať už z pohledu objektivních důkazů, nebo subjektivního 

hodnocení jednotlivých uživatelů. 

Výčet metod používaných u studií s příbuzným tématem lze vyčíst z tabulky 2-2, kde 

dominuje AHP a TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution). S přihlédnutím k doposud existujícím pracím zabývajícím se příbuznou 

tematikou v ČR, H. Rabasová [47], D. Jirsa [48], A. Velická [49], V. Nováková[50], byla 

dána přednost právě analýze TOPSIS [51]. 

4.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal na dvojí úrovni. Předpokladem je, že nejrelevantnější kvalitativní 

obraz o softwaru jsou schopni poskytnout jednotliví zdravotničtí pracovníci, kteří 

přichází se softwarem do styku při výkonu svého povolání. 

Jedna úroveň má podobu kvalitativního výzkumu, resp. expertního rozhovoru 

s pracovníky krajských záchranných služeb. Hodnotící proces má potom dvě fáze. Jednak 

volbu správných kritérií, k čemuž dávají podnět samotní zdravotničtí pracovníci během 

expertního rozhovoru, a druhou fázi, ve které je kritériím přiřazena bodová hodnota 

(důležitost). Následně lze přistoupit k samotným analýzám podle níže nadefinovaných 

postupů. 

Druhá úroveň pak patří ekonomickým datům. Zde se jako největší benefit ukazuje 

fakt, že zřizovatelem zdravotnické záchranné služby v ČR je příslušný kraj. Jakožto státní 

organizace má povinnost vypisovat veřejnou obchodní soutěž, která je zveřejněna 

v obchodním věstníku, a smlouvy uzavřené s dodavateli publikovat v registru smluv ČR. 

Tyto informace musí být ze zákona veřejně přístupné, lze je proto bez větších problémů 

dohledat a vytvořit z nich nákladové analýzy. 

Dalším bodem vstupujícím do nákladových analýz jsou i nepřímé náklady spojené 

s pořízením softwaru. Protože implementace softwaru do běžného používání je poměrně 

inovativní myšlenka, nese s sebou i nároky na hardware. Proto je na místě zvážit, jakou 

mírou ovlivnilo rozhodnutí o pořízení softwaru výdaje na odpovídající hardwarové 

zajištění. V mnohých případech se jedná i o vyšší částku než v případě pořízení nového 

softwaru (licence pro použití softwaru je jen jedna, počet hardwarů je přímo úměrný počtu 

výjezdových skupin v rámci kraje včetně zálohy). Software a hardware jsou navíc dva 

komplementárně spojené předměty. Mnoho funkcí, které software má, popř. může mít, 

určují právě možnosti hardwaru. Jsou to jeho výkonnostní a doplňkové možnosti. 
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4.2 Expertní rozhovor 

Expertní rozhovor je druh kvalitativního výzkumu, k němuž je nezbytný předem 

připravený soubor tematických okruhů a respondent, který je odborníkem v dané 

problematice. Tento respondent reprezentuje celou skupinu v dotazovaném oboru. 

Předpokladem je také kvalifikovaný tazatel, který má rovněž velmi dobrou znalost oboru 

a je schopen během rozhovoru rozpoznat důležitá fakta. Tuto roli v expertním rozhovoru 

zajišťuje autor, který je profesí zdravotnický záchranář a má tudíž dostatečný pojem 

o funkci zkoumané problematiky už z povahy svého povolání.  

Podstatou této metody je rozhovor na individuální rovině. Tento rozhovor záměrně 

není nijak strukturován, jde v něm o to, odhalit osobní názory respondenta a nalézt tak 

důležitá místa probírané problematiky. Pokud se během rozhovoru podaří tazateli narazit 

na zajímavou informaci, motivuje respondenta dál k hlubšímu rozvoji myšlenek o daném 

tématu. Tím se dostáváme k dalšímu aspektu expertního rozhovoru, kterou je motivace. 

Respondent by neměl být příliš motivovaný, měl by o zvoleném tématu hovořit 

nezávazně, uvolněně a bez obav. Tato metoda se velmi podobá skupinovému rozhovoru 

s tím rozdílem, že roli celé skupiny zastupuje jediný respondent, který díky tomu není 

ovlivněn postoji ostatních členů při skupinové diskusi [52], [53]. 

Celý expertní rozhovor je potřeba určitým způsobem zaznamenat. Nejpřesnější 

možností je, zaznamenat rozhovor jako audionahrávku a udělat následný přepis. Tato 

možnost je nejdelší a co víc, není pro tuto práci nutná. Jak už bylo řečeno, tazatele lze, a 

to nejen díky ročníkovému projektu, ale i díky jeho profesi, považovat za odborníka 

v problematice. Je proto schopen rozlišit, které informace jsou pro práci relevantní. 

Efektivní záznam pak může probíhat papírovou formou [52], [54]. 

Při znalosti tvorby kvantitativního výzkumu a volbě jeho formy je postup následující. 

Jednotlivé pracoviště je potřeba osobně navštívit a nechat si představit softwary při práci. 

Bohužel, ve valné většině případů lze celou funkci softwaru představit pouze s údaji 

reálného pacienta. S tím byla spojená překážka v podobě ochrany osobních údajů, resp. 

překážka v právu nahlížet do zdravotnické dokumentace, kterou mnozí vedoucí 

zdravotnických oddělení argumentovali. Tuto problematiku upravuje Zákon č. 372/2011 

sb. o zdravotních službách §65 odstavec (3): „Osoby získávající způsobilost k výkonu 

povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka a zdravotničtí 

pracovníci uvedeni v § 46 odst. 2 mohou do zdravotnické dokumentace vedené 

o pacientovi nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky; to neplatí, jestliže 

pacient nahlížet prokazatelně zakázal.“ V § 46. odstavec 2. je ukládána poskytovateli 

zdravotních služeb povinnost zajistit výuku za dozoru zdravotnického pracovníka, který 

je s poskytovatelem v pracovně právním vztahu. Stačilo by potom zajistit, aby výše 

uvedené propozice byly splněny a přístup k informacím byl volný [16], [52], [53]. 
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Samotný expertní rozhovor je pak koncipován okolo následujících témat 

• Hlavní benefity používaného softwaru 

• Multiplikace úkonů 

• Spolupráce softwarů s diagnostickými přístroji  

• Zpětná vazba uživateli 

• Chyby při vyplňování dokumentace 

• Generování historie a nahlížení do statistik 

• Zbytečnosti softwaru 

• Využití hardwarových možností 

4.3 Analýza nákladové efektivity 

Analýza nákladové efektivity CEA (cost-effectiveness analysis) je analýza, při níž 

jsou dány do poměru peněžní náklady vynakládané na analyzovanou zdravotnickou 

technologii a efekty (přínosy/důsledky), které analyzovaná technologie přináší. Analýza 

CEA nahrazuje častěji používanou analýzu přínosů a nákladů CBA (Cost-benefit 

analysis) v případech, kdy je CBA nemožné nebo nevhodné použít [55]. 

Při kvantitativní metodě je využito legislativy, konkrétně pak zákona č. 134/2016 sb., 

o zadávání veřejných zakázek. Jak již bylo řečeno, zřizovatelem záchranných 

zdravotnických služeb je kraj. To znamená, že na pořízení nového softwaru musela být 

vypsána veřejná zakázka, uzavřené smlouvy jsou obsažené v registru smluv a základní 

ekonomická data jsou pak veřejně dostupná v relevantní formě [56]. 

Při sestavování CEA je potřeba zvolit správnou perspektivu. Na efekt i na náklady 

zdravotnické technologie můžeme nahlížet z pohledu plátce, poplatníka, uživatele, 

pacienta atd. V našem případě je na místě se zaměřit na perspektivu plátce tohoto 

softwaru, což je daná krajská ZZS [57]. 

Atributy, které je potřeba splnit předtím, než se rozhodneme pro nákladovou analýzu 

CEA, jsou následující: 

• Peněžně ohodnotitelné vstupy. 

• Výstupy zajišťují co největší míru stejného efektu a jsou srovnatelné. 

• Výsledek vyjádřený v nákladech na jednotku efektu [55]. 

Chceme-li vyjádřit náklady na jednotku efektu, řídíme se následujícím vztahem. Platí 

zde, že čím je poměr nižší, tím je sledovaný výsledek pozitivnější [55]. 
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C – náklady dané technologie 

E – efekty 

Jedním z ukazatelů, které jsou výstupní hodnotou z CEA, je koeficient ICER 

(incremental cost effectivness ratio). Nejčastěji je ho využíváno v situacích, kdy se 

uvažuje o zavedení nové technologie. Dochází pak k poměřování změny nákladů ku 

změně jejich efektu, resp. jaký je poměr mezi změnou ceny a navýšením přinášeného 

efektu [57]. 

Samotný vzorec pro ICER je následující: 

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
𝐶2 − 𝐶1

𝐸2 − 𝐸1
 

C2 – náklady nové technologie 

C1 – náklady původní technologie 

E2 – efekty nové technologie 

C1 – efekty původní technologie 

V našem případě však nepůjde o porovnání starého a nového, ale o porovnání dvou 

používaných alternativ. ICER pak vyjadřuje částku, kterou organizace zaplatí za další 

jednotku efektu [58] [57]. 

4.4 Multikriteriální rozhodování 

Metoda multikriteriálního rozhodování spočívá v několika na s)ebe navazujících 

krocích, které jsou představeny v následujících kapitolách. 

4.4.1 Identifikace varianty a příslušných kritérií 

Identifikace variant je v našem případě jednoznačná. Jako variantu lze označit každé 

softwarové řešení v rámci jednotlivé krajské ZZS. Při volbě kritérií je třeba dbát na jejich 

dostatečnou objektivitu a také na adekvátní počet. Příliš mnoho kritérií může způsobit 

nepřehlednost analýzy. 

4.4.2 Volba kritérií a přidělení vah 

Pro porovnání softwarů je nutné stanovit kritéria. Zvolit adekvátní kritérium 

vyžaduje detailní znalost softwaru. Tuto možnost nejlépe splňují samotní zdravotničtí 

𝐶

𝐸
= 𝑚𝑖𝑛 

 

 

(3.1) 

(3.2) 
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pracovníci využívající software při každodenní práci. Pro zajištění objektivity 

jednotlivých kritérií byli osloveni externí pracovníci, konkrétně MUDr. Pavel Buček, 

vedoucí lékař územního oddělení ZZS JMK Vyškov (zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje), Mgr. Lukáš Kupčík, někdejší vrchní sestra a záchranář s více jak 

20letou praxí, a Vojtěch Outlý, DiS. zástupce vrchní sestry územního oddělení Vyškov 

a atestovaný záchranář pro urgentní medicínu. 

Aby byla minimalizována zaujatost autora, byli i k přidělení vah kritériím přizváni 

výše zmínění specialisté z oboru. Při výběru správné metody přiřazování vah kritériím 

byl brán zřetel na větší množství expertů. Jako nejvhodnější se ukázala Metoda pořadí, 

při níž jednotliví experti stanovují kritériím bodovou hodnotu, přičemž nejdůležitějšímu 

kritériu přiřadí hodnotu n (kdy n je počet kritérií), druhému nejdůležitějšímu kritériu číslo 

n-1 atd. až k poslednímu kritériu, které má hodnotu n-(n-1), resp. n=1.  

Další kritéria, která jsou velice vhodná při hodnocení softwarů, jsou ta, jež se dají 

exaktně změřit. V našem případě jde o ekonomická data. 

V tabulkách 4-1 až 4-3 jsou uvedena hodnocená kritéria a subkritéria. 

Tabulka 4-1: Hodnocená kritéria 

1.  Požadavky na hardware 

2.  Nahlížení do databází 

3.  Uživatelské prostředí 

4.  Automatizace softwaru 

5.  Autorizace a zabezpečení 

6.  Poskytování zpětné vazby/SelfControl 

7.  Spolupráce s externími softwary 

8.  Náklady na software 

Tabulka 4-2 subkritéria automatizace softwaru 

4.1 Předvyplnění dokumentace z KZOS 

4.2 Vyplnění dokumentace pomocí scanu OP nebo průkazu ZP 

4.3 Automatické vyplnění statistik dle diagnózy 

4.4 Možnost E-podpisu 

4.5 Automatické otevření nové karty při specifické diagnóze 
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Tabulka 4-3 subkritéria spolupráce s externími softwary 

7.1 Přeposílání dat z diagnostických přístrojů 

7.2 Komunikace se softwarem KZOS 

7.3 Komunikace s NIS (nemocniční informační systém), při avizování pacienta na oddělení 

7.4 
Přeposílání diagnostického EKG (alektrokardiografu), do specializovaného 

kardiocentra 

Požadavky na hardware 

V tomto kritériu je zohledněn požadavek na výkonnostní parametry hardwaru, a to 

dle požadovaných GHz na CPU (centrální procesorová jednotka). Pro multikriteriálové 

hodnocení mají hodnoty maximalizační charakter, což znamená, že čím vyšší požadavky 

na hardware, tím vyšší přínos pro dané kritérium znamenají, protože vyšší výkon 

hardwaru zajišťuje hladší chod softwaru. 

Nahlížení do databází 

Mnoho softwarů má možnost nahlížet do databází zdravotnické dokumentace. 

Hodnota tohoto kritéria je pak přímo úměrná počtu databází, do kterých lze nahlédnout. 

Aby hodnocení bylo objektivní v nejvyšší možné míře, byl zohledněn různý počet 

nemocnic spadajících pod jeden kraj. Pro toto kritérium pak následně bylo přistoupeno 

k bodovému hodnocení, přičemž body byly přiděleny podle 4 vytvořených kategorií. 

1. Software neumožňuje nahlížet do žádné databáze = 0 bodů. 

2. Software umožňuje nahlížet pouze do interní databáze historie záznamů 

o výjezdu = 1 bodů. 

3. Software umožňuje nahlížet do externí databáze v NIS alespoň jedné krajské 

nemocnice = 2 bod. 

4. Software umožňuje nahlížet do interní databáze záznamů o výjezdu a současně 

i do databáze v NIS alespoň jedné krajské nemocnice = 3 body 

5. Předchozí kategorie + software umožňuje nahlížet i do externí databáze NIS 

alespoň jedné mimo krajské nemocnice = 4 body. 

Uživatelské prostředí 

Přijatelnost uživatelského prostředí je hodnocena hodnotící škálou z intervalu (1;5) 

kde n je přirozené číslo. Nejvyšší hodnota n=5 patří uživatelsky nejpřívětivějšímu 

uživatelskému prostředí, hodnota n-1 druhému nejpřívětivějšímu atd. Výsledné hodnoty 

jsou následně aproximovány podle váhy kritéria. 

Automatizace softwaru 

Softwary mohou být různou měrou automatizované. Počet přiřazených hodnot se 

opírá o daná subkritéria, jejichž důležitost byla určena Metodou pořadí přizvanými 

odborníky. Výsledná hodnota je pak počítána jako suma subkritérií a to podle absence či 

přítomnosti jednotlivé funkce (subkritéria). V případě, že hodnocené softwarové řešení 
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danou funkci zastupovanou subkritériem neobsahuje, získává hodnotu 0, v opačném 

případě je hodnota rovna 1. Váhy subkritérií jsou aproximovány na váhu nadřazeného 

kritéria tak, aby součet vah subkritérií byl roven váze nadřazeného kritéria. 

Autorizace a zabezpečení 

Při posuzování zabezpečení softwaru bylo vycházeno z dvou předpokladů.  

1. do každého softwaru je potřeba pro přihlášení specifické autorizační jméno 

a jedinečné heslo. 

2. Předpoklad zahrnuje počet uživatelů, kteří mají možnost otevřít a následně upravit 

jeden konkrétní záznam o výjezdu. Čím je takovýto počet uživatelů vyšší, tím méně 

je systém zabezpečen. Celková hodnota je pak určena právě počtem takovýchto 

uživatelů a je v minimalizační podobě. Tzn. čím méně možností přístupu, tím 

lepšího hodnocení lze v tomto kritériu dosáhnout. 

Poskytování zpětné vazby/selfcontroll 

Mnoho softwarů disponuje funkcí, která uživatele upozorní na nevyplněná datová 

pole a minimalizují tak chybu v neúplné zdravotnické dokumentaci. U tohoto kritéria 

udává hodnotu počet upozornění v nevyplněné dokumentaci. 

Spolupráce s externími softwary 

V tomto kritériu a dílčích subkritériích je hodnocena míra spolupráce a počet 

softwarů, se kterými software pro tvorbu zdravotnické dokumentace spolupracuje. Stejně 

jako v případě kritéria Automatizace softwaru opírá se výsledná hodnota kritéria 

v konkrétním případě o přítomnost či absenci funkce, resp. subkritéria, která byla 

obodována Metodou pořadí přizvanými odborníky. Stejně tak i zde je výsledná hodnota 

dopočítána na váhu celkového kritéria. U jednotlivé varianty může dané subkritérium 

nabývat buď hodnoty 0, nebo 1, a to v závislosti na absenci nebo přítomnosti dané funkce. 

Náklady na software 

Náklady na software jsou odvozeny od ceny za jeho obslužnost. Hodnoty na pořízení 

licencí ani jejich počet nebyly brány v potaz, jsou totiž závislé na počtu výjezdových 

skupin a jejich hodnota je proto zavádějící. 

4.4.3 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

Metoda Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

je metodou multikriteriálního rozhodování (multiple-criteria decision analysis), jejíž 

princip spočívá ve vytvoření hypotetické ideální varianty, která je nadefinována tak, že 

dosahuje nejlepších hodnot ve všech zvolených parametrech. Následně jsou hodnoceny 

parametry reálných variant. Za nejlepší variantu je považována ta, jejíž hodnoty jsou 
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k ideální variantě nejblíže. Před začátkem výpočtu TOPSIS je zapotřebí stanovit váhy 

jednotlivých kritérií a zároveň znát kriteriální hodnoty jednotlivých variant [51], [59]. 

TOPSIS se řídí následujícím postupem: 

1. Převod na maximalizační charakter kritérií – kriteriální hodnoty 

s minimalizačním charakterem odečteme od maximální hodnoty v daném souboru 

kritérií. 

2. Následně je sestavena normalizovaná kriteriální matice podle následujícího 

vzorce [59]. 

kde yij označuje hodnocení i-tého kritéria j-tým expertem 

3. Poté se sečtou všechny hodnoty ve sloupcích a vypočítá se jejich odmocnina 

pomocí dělení jednotlivých hodnot danou odmocninou sumy. 

4. Dalším krokem je výpočet vážené kriteriální matice. Toho lze docílit tak, že 

každý sloupec normalizované kriteriální matice vynásobím odpovídající vahou 

kritéria. Viz přiložený vzorec matice W [59]. 

 W = [

w11, w12, … , w1k

w21, w22, … w2k

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
wp1, wp2, … wpk

]=[

𝑣1 ∙ 𝑟11, 𝑣2 ∙ 𝑟12, … , 𝑣𝑘 ∙ 𝑟1𝑘

𝑣1 ∙ 𝑟21, 𝑣2 ∙ 𝑟22, ⋯ , 𝑣𝑘 ∙ 𝑟2𝑘

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑣1 ∙ 𝑟𝑝1, 𝑣2 ∙ 𝑟𝑝2 ⋯ 𝑣𝑘 ∙ 𝑟𝑝𝑘

] 

5. Dochází k určení ideální varianty H a bazální varianty D. Tyto hodnoty se 

odvozují právě z vážené kriteriální matice. 

6. Nyní se vypočtou podle následujících vzorců vzdálenosti jednotlivých variant od 

ideální varianty H a od bazální varianty D [59]. 

 𝐷𝑖
+ = √∑ (wij − Hj)

2k
j=1      𝐷𝑖

− = √∑ (wij − Dj)
2k

j=1  

Di
+ pro vzdálenost od ideální varianty a Di 

– pro vzdálenost od bazální varianty. 

7. Poté se sečtou položky v řádku sloupce. 

8. Následně se provede odmocnina ze sumy řádků. 

9. Nakonec dochází k výpočtu relativního ukazatele vzdálenosti jednotlivých variant 

od bazální varianty. Tato hodnota je přímo úměrná vzdálenosti od bazální 

hodnoty. Pro její výpočet se používá následující vzorec [59]. 

𝑐𝑖 =
Di

+

Di
+ − Di

−   

Varianty jsou pak seřazeny od té nejvhodnější po tu nejméně vhodnou [58], [51], 

[59]. 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 



 

36 

 

4.5 SWOT analýza 

Tato analýza nese název odvozený z prvních písmen slov Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, a Threats. Zohledňuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

analyzované problematiky. Její síla spočívá v jednoduchosti tvorby, při současném 

zachování vypovídající hodnoty. Tvorba této analýzy probíhá nejčastěji na čtvercovém 

schématu, kdy dojde k rozdělení prostoru na kvadranty, přičemž horní dva hodnotí vnitřní 

(ovlivnitelné) prostředí a dva dolní vnější (neovlivnitelné) prostředí (viz obrázek 4-1). Do 

kvadrantů se pak vepisují zvolené parametry, přičemž levý horní kvadrant obsahuje 

parametry silných stránek, pravý horní slabých stránek, levý dolní příležitosti a pravý 

dolní hrozby [60]–[62]. 

SWOT analýza dává tvůrci schematický přehled o současném stavu a umožňuje tak 

zasadit problém do patřičné perspektivy. Dalším a detailnějším analytickým krokem je 

výpočet SWOT analýzy, který lze rozdělit na následující kroky: 

1. Bodové ohodnocení parametrů 

Jednotlivým parametrům se přiřadí číselná hodnota v příslušných 

kvadrantech. Zvyklostí je, používat v kvadrantech silných stránek 

a příležitostí kladné hodnoty a ve zbylých dvou hodnoty záporné. V této práci 

je použito stupnice od 1 do 5, kde 1 znamená nejnižší spokojenost a 5 nejvyšší 

spokojenost a analogicky stupnice od -1 do -5, kde -1 znamená nejnižší 

nespokojenost a -5 nejvyšší nespokojenost. 

2. Přiřazení vah parametrům 

Parametrům jsou dále přiřazeny váhy dle jejich důležitosti. Váhu parametrům 

v jednotlivých kvadrantech přiřazujeme tak, že nejdůležitější parametr má 

nejvyšší koeficient váhy. Součet vah v jednom kvadrantu pak musí být roven 

1, z čehož plyne, že přiřazujeme hodnoty z intervalu (0;1). 

3. Součin přiřazených vah a bodového hodnocení v každém kvadrantu. 

4. Součet hodnot celého kvadrantu. 

5. Součet hodnot vnitřního (ovlivnitelného) prostředí. 

6. Součet hodnot vnějšího (neovlivnitelného) prostředí. 

7. Výpočet konečné bilance. Konečná bilance je rozdíl mezi vnitřním a vnějším 

prostředím. Dle hodnoty se lze následně rozhodnout, zdali projekt realizovat či 

nikoli. Kladná hodnota nám signalizuje souhlasné stanovisko [60]–[62]. 
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Obrázek 4-1 Schéma SWOT analýzy [vlastní] 
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5 Výsledky 

Tato kapitola obsahuje extrakt z expertních rozhovorů, na jejichž základě jsou 

později sestaveny jednotlivé analýzy. Jedním z cílů této práce je sumarizace softwarových 

řešení v krajských ZZS. V každém kraji, ve kterém byl veden expertní rozhovor podle 

dříve nadefinovaných pravidel, bylo získáno dostatek dat pro vytvoření potřebných 

analýz. Celkem se jedná o 7 z 14 resp. 13 krajů (vyjma Středočeský), viz Obrázek 5-1, 

kde jsou analyzované kraje vyznačeny červeně. Nabyté informace však zpravidla 

převyšovaly minimální potřebné množství. Níže jsou potom uvedena všechna důležitá 

relevantní fakta, která čtenáři zajistí dostatečný přehled o softwarových zajištěních 

výjezdových skupin ZZS. Tam, kde byla data objemnější, jsou uvedeny i informace nad 

rámec požadovaných analýz včetně kladů a záporů jednotlivých softwarových řešení 

z pohledu dotazovaných respondentů. Text je rozčleněn na jednotlivé kapitoly, z nichž 

každá zastupuje jedno softwarové řešení pro výjezdové skupiny ZZS určitého kraje. 

Řazení odpovídá postupu chronologii realizace expertních rozhovorů. Data z expertních 

rozhovorů jsou následně zapracována do systému multikriteriálního rozhodování. 

U každého softwarového řešení je také vytvořena SWOT analýza včetně výsledků. 

Závěrečná pasáž pak patří shrnutí a komparaci softwarových zajištění výjezdových 

skupin ZZS v jednotlivých krajích v rámci ČR. 

 

Obrázek 5-1 Analyzované kraje znázorněné červeně [vlastní] 
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5.1 Zlínský kraj 

Ve Zlínském kraji zajišťuje software pro tvorbu zdravotnické dokumentace firma 

MEDSOL s.r.o. ve formě hojně používaného softwaru MZD (mobilní zadávání dat), resp. 

Medium soft a.s., která zajišťuje zdravotnickou kartu a vedení zdravotnické 

dokumentace. V praxi tyto dva systémy spolupracují. Software MZD je software, který 

posádka využívá přímo ve vozidle, popř. na místě zásahu. V tomto softwaru je vypsána 

zdravotnická dokumentace, která je následně odeslána do softwaru Záznam o výjezdu ZZS 

(viz Příloha A obrázek 0-3), ve kterém lze doplnit zdravotnickou dokumentaci o chybějící 

data, tvorbu statistik, účtování pro pojišťovny atd. Používaným hardwarem je dotykový 

tablet Panasonic FZ G1 mk5. Minimální požadavky na výkon hardwaru jsou uvedeny 

v tabulce 5-1.  

Tabulka 5-1 Minimální výkonové požadavky na hardware [63]. 

CPU RAM HDD 

2,6 GHz 8 GB 256 GB 

5.1.1 Expertní rozhovor 

Následující tabulka je sumarizací expertního rozhovoru. Představuje funkci softwaru 

a její konkrétní implementaci v softwarovém zajištění výjezdové skupiny ZZS ve 

Zlínském kraji. 

Tabulka 5-2 Sumarizace expertního rozhovoru – Zlínský kraj [vlastní] 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace 

má přístup vedoucí výjezdové skupiny po přihlášení 

pod svým jedinečným heslem, tzn. pouze 

sestra/zdravotnický záchranář, popř. lékař, jenž je 

členem výjezdové skupiny, která výzvu přijala. 

Zároveň do softwaru může vstoupit vrchní sestra 

územního oddělení a vedoucí lékař, který má rovněž 

potřebná admistrátorská práva.  

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Software nemá možnost propojení s žádným 

diagnostickým přístrojem. 

Míra automatického vyplňování V softwaru se automaticky vyplňuje jméno  

a příjmení pacienta, popř. datum narození, které je 

předepsáno do výzvy od KZOS. Zároveň má 

software MZD implementovanou funkci pro scan a 

automatické čtení karty ZP. Po jejím načtení je do 

dokumentace automaticky vepsáno jméno a 

příjmení, rodné číslo/číslo pojištěnce a pojišťovna. 

Data pro studie a statistiky Software MZD sbírá statistická data pro ÚZIS (ústav 

zdravotnických informací a statistiky) buď 
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manuálním vyplněním zaškrtnutím v tabulce, nebo 

automatickým vyplněním dle diagnózy.  

Zároveň je možné vytřídit v programu Záznam  

o výjezdu ZZS data o kritičtějších stavech, při nichž 

je nutné vyplňovat speciální část dokumentace 

(AIM, Polytrauma, Dopravní nehody, Náhlá zástava 

oběhu) 

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) 

Systém je schopen přeposlat výzvu mezi 

jednotlivými výjezdovými skupinami (pro případ 

předání pacienta v terénu). Výzvu lze kdykoli během  

Zpětná vazba uživateli Software MZD při prázdné výzvě upozorní uživatele 

na chybějící data ještě před začátkem vyplňování 

dokumentace červeným číslem u jednotlivé karty 

(celkem 12). Číslo následně zmizí po vyplnění 

datového pole. (viz příloha C – obrázek 0-13) Bez 

určitých dat (rodné číslo/číslo pojištěnce) lze 

dokumentaci vytisknout pouze po opětovném 

potvrzení tisku. Systém nehlídá maximální počet 

podaných léků, ale obsahuje funkci, která zamezuje 

podání určitých léků SZP (střední zdravotnický 

pracovník), bez vyplnění jména lékaře, se kterým 

bylo podání daného léku konzultováno.  

Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713, popř. 067152 

Do softwarů je implementovaná funkce, která dle 

času automaticky vykáže každých 15 minut 

příslušný kód zdravotního výkonu 

Nahlížení do databází Software využívaný ZZS ve zlínském kraji nabízí 

možnost nahlížet do databáze ošetřených pacientů v 

Krajské nemocnice T. Bati, a. s. a do 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. Tato možnost je 

součástí projektu Zefektivnění komunikace 

zdravotnické záchranné služby a zdravotnických 

zařízení Zlínského kraje, který měl za cíl sdílení 

informací mezi jednotlivými poskytovateli 

zdravotnických služeb po celém území Zlínského 

kraje. Projekt běžel v období 14. 7. 2017 – 30. 4. 

2019 s celkovým rozpočtem 14 266 470,00 Kč vč. 

DPH. 
Generování historie Posádky během práce v terénu, ale i na základně 

mohou nahlížet do historie výjezdů celé ZZS ve 

zlínském kraji. Pro zadání vyhledávání stačí jedna z 

identifikačních položek pacienta, tzn. jméno, 

příjmení, rodné číslo/číslo pojištěnce, bydliště atp. 

 
2 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut - setkávací systém. 
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Samozřejmě je ideální mít specifický údaj, což je 

rodné číslo/číslo pojištěnce, popř. kombinaci více 

údajů. 

Vykazování zdravotnického materiálu Zdravotnický materiál je vykazován na základě 

zaškrtnutí příslušného políčka v softwaru, zároveň 

se automaticky propíše vykázaný materiál do 

dokumentace k položce Terapie.  Vykazované 

položky, které jsou součástí seznamu zdravotních 

výkonů MZCR, mají svoji speciální záložku. 

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Všechny statusy, které jsou navoleny na softwaru 

mobilní podpory posádky, se automaticky propisují 

do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace i 

do softwarů KZOS 

Volba směřování pacienta Volbu směřování pacienta ulehčuje software 

výjezdové skupině nabídnutým seznamem, který je 

seřazen podle nejčastěji využívaných ZZ ve 

Zlínském kraji. V seznamu lze vyhledávat i pomocí 

názvu registrovaného ZZ v celé ČR.  

Avízo pacienta Software zajišťující činnost výjezdových skupin 

ZZS ve zlínském kraji umožňuje avizovat pacienta 

před příjezdem do nemocnice na určité oddělení, a to 

konkrétně do Krajské nemocnice T. Bati, a. s. a do 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. V případě 

odmítnutí pacienta musí nemocnice telefonicky 

kontaktovat KZOS, které následně kontaktuje 

výjezdovou skupinu. Tato funkce je součástí již výše 

zmíněného projektu. 

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace a administrátorská práva 

Tuto možnost má SZP, popř. lékař, který je členem 

výjezdové skupiny pouze do doby uzavření výjezdu. 

Poté má administrátorské právo přístupu do 

dokumentace pouze vrchní lékař a staniční, popř. 

vrchní sestra. To má za následek, že dokumentaci 

zdravotničtí pracovníci uzavírají až na konci směny 

a nikoli během dne. Při uzavření během dne totiž 

ztrácí pozdější možnost doplnit zdravotnickou 

dokumentaci. 

E podpis Software MZD je vybaven funkcí elektronického 

podpisu, přičemž většina stálých lékařů pracujících 

u ZZS Zlínského kraje má zřízen elektronický 

podpis. Celý systém je tak nachystán na vedení 

zdravotnické dokumentace pouze v elektronické 

formě, ale není jí využíváno. Důvodem je hlavně 

absence el. podpisu ze strany nemocničních 

pracovníků. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty Při vyplňování objektivního nálezu jsou k dispozici 

posádkám škály AVPU (škála pro hodnocení 

vědomí), GCS (škála pro hodnocení vědomí), 

APGAR (škála pro hodnocení novorozenců), 

zároveň je možnost zaškrtnutí nepravidelného 

srdečního rytmu, podání kyslíku a suspektního požití 
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alkoholu. Výjezdové skupiny ZZS zlínského kraje 

nemají k dispozici alkohol tester. Do hodnotících 

škál nelze psát slovně, tzn. nelze napsat u 

hypoglykemie Low ani v případě, kdy přístroj hlásí 

tuto hodnotu. 
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5.1.2 SWOT analýza 

 Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení ve 

Zlínském kraji, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-3 SWOT analýza – Zlínský kraj [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·       Připravenost softwaru pro elektronický podpis. 4 0,2 0,8 

·       Využití externích funkcí hardwaru. 5 0,2 1,0 

·       Možnost avizovat pacienta přímo na směřované oddělení. 5 0,5 2,5 

·       Hlídání podaných léků u SZP. 3 0,1 0,3 

       

Součet     4,6 

Weaknesses – Slabé stránky 

·       Nemožnost slovního vyplnění hodnotících škál. -2 0,2 -0,4 

·       Zamezení znovuotevření výjezdové dokumentace a její 

pozdější doplnění. 
-3 0,6 -1,8 

·       Absence el. podpisu u SZP. -4 0,2 -0,8 

       

       

Součet     -3,0 

Opportunities – Možnosti 

·       Napojení na databáze dalších nemocnic. 5 0,4 2,0 

·       Vedení dokumentace v čistě elektronické podobě. 5 0,3 1,5 

·       Propojení s diagnostickými přístroji výjezdových skupin. 3 0,3 0,9 

       

       

Součet     4,4 

Threats – Hrozby 

·       Nespolupráce ostatních nemocnic při poskytování jejich 

databází. 
-5 0,5 -2,5 

·       Nové zákonné normy upravující manipulaci s citlivými 

informacemi. 
-4 0,2 -0,8 

·       Krach dodavatelské firmy. -2 0,1 -0,2 

·       Zneužití externí databáze. -3 0,2 -0,6 

       

Součet     -4,1 

Interní bilance 1,6 

Externí bilance 0,3 

Výsledná hodnota  1,9 
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5.2 Jihomoravský kraj 

Stejně jako ve Zlínském kraji, tak i v kraji Jihomoravském zajišťuje dodání softwaru 

pro tvorbu zdravotnické dokumentace firma MEDSOL s. r. o. Opět se také jedná o 

software vyvinutý firmou EMD. Výjezdové skupiny využívají mobilní verzí softwaru 

EKP (elektronická karta pacienta), konkrétně pak MZD, který funguje jako elektronická 

zdravotnická karta. Všechny softwary od firmy EMD pracují ve velmi obdobném 

rozhraní, liší se především v implementovaných funkcích (Viz příloha C) [vlastní]. 

Využívaným hardwarem je tablet Panasonic FZ-G1. Minimální výkonové požadavky 

na hardware jsou uvedeny v tabulce 5-Tabulka 5-44. 

Tabulka 5-4: Minimální výkonové požadavky na hardware – Jihomoravský kraj [65] 

CPU RAM HDD 

2,2 GHz 4 GB 100 GB 

 

5.2.1 Expertní rozhovor 

Následující tabulka je sumarizací expertního rozhovoru s představiteli 

Jihomoravského kraje. Představuje funkci softwaru a její konkrétní implementaci 

v softwarovém zajištění výjezdové skupiny ZZS. Nad rámec tabulky jsou uvedeny kladně 

i záporně hodnocené funkce softwaru.  

Klady 

Velmi kladně je u uživatelů hodnocena zpětná vazba uživateli pomocí červených 

čísel u jednotlivých karet (viz příloha B obrázek 0-7), díky které je zaručeno správné 

vyplnění dokumentace a uživatele tak software „hlídá“ před opomenutím některé 

položky. Současně si také uživatelé pochvalují spolupráci s diagnostickými přístroji, kdy 

není nutné naměřené hodnoty manuálně přepisovat do dokumentace a je možné je 

přeposlat. Výhodou je také možnost přeposlání 12 svodového EKG a konzultace stavu a 

EKG přímo s kardiologem.   

Zápory 

Za největší neduh softwaru považují uživatelé některé zbytečnosti, které z jejich 

pohledu nemají logické opodstatnění, a také mnohé duplikace úkonů. Jde např. o nutnost 

vykazování léčby, kterou nepodali, konkrétně pak o položku medicinální kyslík nepodán, 

kterou je nutné při tvorbě dokumentace vždy vybrat (při jejím nezaškrtnutí hlásí systém 

chybovou hlášku). Uživatelé také často musí u ostatních výkonů zvlášť vykazovat 

zdravotnický materiál, který se váže na určité úkony. Jako příklad lze uvést výkon 

kanylace periferní žíly včetně infúze, zvlášť je ale nutné vykázat jak infuzní set, tak 

prodlužovací hadičku, tak kanylu. Podobně dochází k multiplikaci úkonů i při tisku. 
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Uživatel vždy tiskne minimálně 2 kopie zdravotnické dokumentace. Jedna kopie zůstává 

pacientovi a je předána předávajícímu lékaři, druhá kopie slouží jako potvrzení převzetí 

pacienta a relevantní dokument pro pojišťovnu. V softwaru je ale nutné 2x potvrdit tisk, 

který je defaultně nastaven na 1 kopii. Uživatelé by přivítali tisknutí dvou kopií po 

stisknutí jednoho tlačítka.  

Tabulka 5-5 Sumarizace expertního rozhovoru - Jihomoravský kraj [vlastní]. 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace a 

jeho mobilní podpory má přístup každý člen 

výjezdové skupiny po přihlášení pod svým 

jedinečným heslem. Tzn.  nejen lékař  

a SZP, ale i řidič. Zároveň do softwaru může vstoupit 

vrchní sestra územního oddělení  

a vedoucí lékař, který má rovněž potřebná 

administrátorská práva + vybraní interní pracovníci 

jako, jsou inspektoři provozu apod. 

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Software má možnost propojení s multifunkčním 

diagnostickým přístrojem LIFEPEAK 12 a 

LIFEPEAK 15.  

Míra automatického vyplňování V softwaru se automaticky vyplňuje jméno  

a příjmení pacienta, popř. datum narození, které je 

předepsáno do výzvy od KZOS. Tento fakt má za 

následek zvýšený požadavek na obezřetnost při 

vyplňování zdravotnické dokumentace. KZOS má 

totiž jméno pouze z tísňové linky a záchranář je 

nucen jeho správnost překontrolovat podle 

předložených dokladů pacienta. 

Data pro studie a statistiky Software MZD sbírá statistická data pro ÚZIS. 

V softwaru EKP je možnost vygenerovat pouze 

počty výjezdů s určitou diagnózou, detailnější 

analýza pro případnou studii probíhá vygenerováním 

jednotlivých výjezdů. 

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) 

Systém je schopen přeposlat výzvu mezi 

jednotlivými výjezdovými skupinami (pro případ 

předání pacienta v terénu), ovšem pouze u vlastních 

posádek. Součinnost mezi kraji v této rovině 

nefunguje. 

Zpětná vazba uživateli Jak MZD, tak i EKP při prázdné výzvě upozorní 

uživatele na chybějící data ještě před začátkem 

vyplňování dokumentace červeným číslem 

u jednotlivé karty (celkem 14). Číslo následně zmizí 

po vyplnění datového pole. (viz příloha C obrázek 0-

6) Bez určitých dat (rodné číslo/číslo pojištěnce) lze 

dokumentaci vytisknout pouze po opětovném 

potvrzení tisku. Systém sleduje maximální počet 
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podaných léků. Neobsahuje ale funkci, která hlídá 

podání léků v závislosti na konzultaci s lékařem. 

Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713, popř. 067153 

V softwaru je nutné manuálně vykázat každých 15 

minut zdravotního výkonu, zároveň software sám 

rozpozná příslušný kód dle přihlášené posádky. 

Nahlížení do databází Software využívaný ZZS v Jihomoravském kraji 

umožňuje nahlížení do databází jiných 

zdravotnických zařízení, a to zejména obou 

fakultních nemocnic v Brně a každé krajské 

nemocnice. 
Generování historie Posádky během práce v terénu, ale i na základně 

mohou nahlížet do historie výjezdů celé ZZS 

Jihomoravského kraje. Stejně jako ve Zlínském kraji 

pro zadání vyhledávání stačí jedna z identifikačních 

položek pacienta. Tzn.: jméno, příjmení, rodné 

číslo/číslo pojištěnce, bydliště atp. 

Vykazování zdravotnického materiálu Zdravotnický materiál je vykazován na základě 

zaškrtnutí příslušného políčka v softwaru, zároveň 

se automaticky propíše vykázaný materiál do 

dokumentace k položce Terapie.  Vykazované 

položky, které jsou součástí seznamu zdravotních 

výkonu MZCR, jsou seřazeny do speciální záložky. 

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Všechny statusy, které jsou navoleny na softwaru 

mobilní podpory posádky, se automaticky propisují 

do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace i 

do softwarů KZOS. 

Volba směřování pacienta Při volbě směřování pacienta je nutné vybrat 

nemocnici buď pod IČP (identifikační číslo 

provozovny) nebo podle názvu organizace. Software 

okamžitě reaguje zmenšením automatické nabídky 

ZZ podle již vypsaných údajů. 

Avízo pacienta Tuto funkci softwary používané v Jihomoravském 

kraji nemají, avízo probíhá pomocí komunikace s 

KZOS, která kontaktuje příslušné ZZ a následně opět 

kontaktuje výjezdovou skupinu. 

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace 

Tuto možnost má SZP, lékař, ale i řidič, který je 

členem výjezdové skupiny. To vše i v době po 

uzavření výjezdu. Uzavření je duplikované, je třeba 

uzavírat výjezd jak v MZD, tak v EKP. 

E podpis MZD v jihomoravském kraji neobsahuje možnost 

elektronického podpisu, software má ale tuto funkci 

připravenou. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty Při vyplňování objektivního nálezu jsou k dispozici 

posádkám škály AVPU, GCS, APGAR, zároveň je 

možnost zaškrtnutí nepravidelného srdečního rytmu. 

 
3 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut - setkávací systém. 
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Opět do hodnotících škál nelze psát slovně, např.: 

nelze napsat u hypoglykemie Low ani v případě, kdy 

přístroj hlásí tuto hodnotu. 
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5.2.2 SWOT analýza 

Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení 

v Jihomoravském kraji, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-6 SWOT analýza – Jihomoravský kraj [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·         Kompatibilita se softwary diagnostických přístrojů. 5 0,3 1,5 

·         Možnost konzultace 12 svodového EKG. 4 0,4 1,6 

·         Vysoká míra zpětné vazby od softwaru. 2 0,3 0,6 

       

       

Součet     3,7 

Weaknesses – Slabé stránky 

·         Vysoká míra multiplikace úkonů. -4 0,2 -0,8 

·         Nezrealizovaný e-podpis. -3 0,1 -0,3 

·         Do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace má 

přístup i zaměstnanec bez nutných kompetencí. 
-3 0,3 -0,9 

·         Software fakticky umožňuje obcházet zákonem stanovené 

časové limity. 
-5 0,4 -2,0 

       

Součet     -4,0 

Opportunities – Možnosti 

·         Sjednocení více kroků pod jeden úkon. 3 0,4 1,2 

·         Realizace e-podpisu. 4 0,2 0,8 

·         Vedení dokumentace v čistě elektronické podobě. 5 0,4 2,0 

       

       

Součet     4,0 

Threats – Hrozby 

·         Vstup jiného softwaru na trh. -4 0,3 -1,2 

·         Zneužití nahlížení do databází nezdravotnickým 

personálem. 
-3 0,2 -0,6 

·         Ztráta licenční podpory od dodavatelské firmy. -2 0,1 -0,2 

·         Obejití zákonem stanovených časových limitů. -5 0,4 -2,0 

        

Součet     -4,0 

Interní bilance -0,3 

Externí bilance 0,0 

Výsledná hodnota  -0,3 

 



 

49 

 

 

5.3 Moravskoslezský kraj 

Výjezdové skupiny ZZS v Moravskoslezském kraji používají software MobileDoc 

od společnosti VÍTKOVICE SOLUTIONS a. s.. Jedná se v porovnání s EKP/MZD 

o jinou platformu, jejíž výstup je ovšem opět záznam o výjezdu. Software je spouštěn na 

hardwaru Panasonic CF-20, což je toughbook s plnohodnotnou klávesnicí. Minimální 

požadavky na výkon hardware jsou uvedeny v tabulce 5-7. 

Tabulka 5-7 Minimální výkonové požadavky na hardware [66]. 

CPU RAM HDD 

3 GHz 8 GB 128 GB 

5.3.1 Expertní rozhovor 

Klady 

Při vyplňování negativního reversu je pro uživatele přichystána speciální záložka 

negativní revers, která je koncipovaná jako návod k vyplnění. Při vypisování negativního 

reversu je minimální prostor na chyby a software tak napomáhá k právní ochraně 

vedoucího výjezdové skupiny. 

Další velká přednost softwaru by nevynikla, pokud by byl software spouštěn na jiném 

hardwaru. Uživatelé mezi jednotlivými datovými poli přechází pomocí tabulátoru, 

zároveň jsou datová pole seřazena v pořadí, ve kterém je optimální informace od pacienta 

zjišťovat. Díky tomu tak uživatel vyplňuje jedno datové pole po druhém a výrazně se 

zamezuje možnost chyby či absence dat. 

Výjezdovým skupinám také velmi ulehčuje práci implementovaná funkce, díky které 

uživatel získává informace o nákladech na výjezd. To je velmi užitečné při vyúčtovávání 

výjezdů osobám bez platného evropského zdravotního pojištění. 

V případě léků podaných nad kompetence zdravotnického záchranáře software 

automaticky upozorní na nutnost doplnění konzultujícího lékaře. 

Zápory 

Výjezdové skupiny v Moravskoslezském kraji mají spárované tiskárny pro tisk 

zdravotnické dokumentace přes wifi. Problém nastává při potřebě připojení na internet. 

Zařízení nedokáže odlišit wifi připojení k tiskárně od připojení k internetové wifi síti, což 

buď znemožňuje tisk, nebo odesílání dat na dispečink.  
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Negativně je také hodnocen způsob řazení a vyhledávání diagnóz v MKN. Nefunguje 

tak dobře jako oficiální aplikace od SÚKL, která je dostupná v online verzi i jako 

neplacená interaktivní aplikace. 

EKG nelze konzultovat ani odesílat, což dává SZP poměrně velkou zodpovědnost při 

diagnostice. Zároveň je složitější pozdější kontrola výjezdové dokumentace, pokud 

vedoucí výjezdové skupiny mechanicky nespojí vytisknutý záznam EKG k dokumentaci, 

je následně prakticky nedohledatelný. 

Tabulka 5-8 Sumarizace expertního rozhovoru – Moravskoslezský kraj [vlastní] 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Pro přihlášení do softwaru pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace, který využívá software 

Moravskoslezského kraje, je třeba specifické jméno 

a heslo. Přihlásit se může vedoucí lékař, staniční 

sestra a vedoucí výjezdové skupiny 

(záchranář/lékař). 

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Tato možnost u softwarů Moravskoslezského kraje 

chybí. 

Míra automatického vyplňování Podle rodného čísla lze doplnit datum narození a 

věk. Zároveň software dokáže propsat z výzvy 

jméno, popř. příjmení i rodné číslo/číslo pojištěnce 

potenciálního pacienta. 

Data pro studie a statistiky Software umožňuje vyplnění statistik pro ÚZIS 

pouze manuálním zadáním. 

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) (situace, kdy je předáván pacient 

mezi výjezdovými skupinami, typicky 

při spolupráci s leteckou ZZS, popř. 

setkávací systém RV) 

Při součinnosti výjezdových skupin nedochází 

k přeposlání dat na základě příkazu primární 

výjezdové skupiny, ale ve chvíli, kdy primární 

výjezdová skupina dokumentaci uzavře a ukončí, 

automaticky se nabízí možnost aktualizace 

výjezdové dokumentace sekundární skupině. 

Zpětná vazba uživateli Díky chybové hlášce zobrazované před tiskem je 

uživatel informován o chybně vyplněných datových 

polích (včetně polí nevyplněných). To uživateli 

poskytuje feedback a zároveň zabraňuje tisku 

neúplné dokumentace. V softwaru je celkem 11 

datových polí, ke kterým se vztahuje chybová 

hláška. Viz příloha D obrázek 0-11. 

Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713, popř. 067154 

Software disponuje automatickou funkcí vykazování 

výkonu podle času a druhu výjezdové skupiny. 

 
4 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut - setkávací systém. 
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Uživatel má možnost propsat aktuální čas pomocí 

předdefinovaného tlačítka do datového pole, které se 

týká statusu přímo v softwaru pro tvorbu 

zdravotnické dokumentace (viz kapitola software 

pro navigaci v terénu). Kompetence k přepsání 

časového údaje se však týká pouze času předání 

pacienta a času ukončení výjezdu. Ostatní časy lze 

změnit pouze po vysvětlení a konzultací s vedením. 

Nahlížení do databází Výjezdové skupiny mohou nahlížet jak do databází 

vlastních výjezdů, tak do databáze FN Ostrava, také 

do databází krajských nemocnic. Kopírovat 

informace z těchto databází nelze. 

Generování historie Generování vlastní historie výjezdů lze spustit za 

pomocí jakéhokoli vyplněného datového pole 

v kartě pacient, kde jsou vyplňovány specifické 

identifikační údaje o pacientovi. Nejpřesnějším 

identifikátorem je rodné číslo/číslo pojištěnce, ale do 

databáze lze vstoupit i na základě příjmení či data 

narození. V případě generování z databází nemocnic 

je z pravidla potřebné rodné číslo/číslo pojištěnce. 

Vykazování zdravotnického materiálu Zdravotnický materiál je vykazován na základě 

zaškrtnutí příslušného políčka v přiloženém 

seznamu. Ve vytištěné výjezdové dokumentaci je 

pak materiál uveden pod nadpisem podaná léčba. 

Seznam je veden abecedně, a to společně 

s účtovanými výkony.  

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Statusy posádky se propisují pomocí „statusovače“ 

z kabiny řidiče, přičemž tímto způsobem je možné 

zadat všechny časy statusů vyjma výzvy.  

Volba směřování pacienta O volbě směřování pacienta rozhoduje výjezdová 

skupina pomocí integrovaného seznamu v softwaru 

pro tvorbu zdravotnické dokumentace.  

Avízo pacienta Avizovat pacienta ve zdravotnickém zařízení lze 

pouze fonicky přes KZOS.  

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace 

Do dokumentace je možné vstupovat i po ukončení 

výjezdu. Standardně se tak děje za účelem dopsání 

času předání do ZZ, času příjezdu na základnu a 

doplnění vykazovaného materiálu. 

E podpis Software neumožňuje použít elektronický podpis ani 

není nijak přichystán k vedení dokumentace v čistě 

elektronické podobě. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty Standardně je u vědomí využíváno pouze GCS, 

ostatní škály je nutné vypsat pomocí klávesnice. 

Stejně jako v ostatních případech, ani zde nelze do 

polí pro číselné hodnoty, jako je tlak, glykemie, 

teplota apod. psát slovně, takže pokud přístroj hlásí 

hodnotu LOW, je třeba tuto informaci vepsat do 

objektivního nálezu ručně, datové pole ponechat 

nevyplněné a vytisknout dokumentaci i po potvrzení 

chybové hlášky, která na tuto skutečnost upozorňuje. 
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5.3.2 SWOT analýza 

Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení 

v Moravskoslezském kraji, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-9 SWOT analýza – Moravskoslezský kraj [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·         Příjemné uživatelské prostředí. 3 0,1 0,3 

·         Přehlednost softwaru. 4 0,2 0,8 

·         Vysoká míra (dvojitá) kontroly vyplněných polí. 5 0,4 2,0 

·         Možnost uzavření záznamu o výjezdu přímo ve vozidle ZZS. 2 0,2 0,4 

·         Vysoká míra automatizace. 4 0,1 0,4 

Součet     3,9 

Weaknesses – Slabé stránky 

·         Absence konzultace 12 svod. EKG. -3 0,5 -1,5 

·         Nemožnost avizovat pacienta na směřované oddělení 

pomocí softwaru. 
-2 0,2 -1,0 

·         Nevyužití všech možností hardwaru. -2 0,3 -0,4 

       
       

Součet     -2,9 

Opportunities – Možnosti 

·         Doplnění funkce spolupráce softwaru s diagnostickými 

přístroji. 
4 0,3 1,2 

·         Rozšíření softwaru o funkci odesílání diagnostického EKG 

do specializovaného kardiocentra. 
5 0,6 3,0 

·         Příprava systému na e-podpis. 3 0,2 0,6 

       
       

Součet     4,8 

Threats – Hrozby 

·         Vstup na trh nového propracovanějšího softwaru. -3 0,3 -0,9 

·         Neochota kardiologie FN Ostrava konzultovat EKG. -4 0,4 -1,6 

·         Legislativní překážky omezující středním zdravotnickým 

pracovníkům nahlížet do zdravotnické dokumentace. 
-5 0,3 -1,5 

       
       

Součet     -4,0 

Interní bilance 1,0 

Externí bilance 0,8 

Výsledná hodnota  1,8 
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5.4 Jihočeský kraj 

Jihočeské výjezdové skupiny využívají pro tvorbu zdravotnické dokumentace 

software MZD, což je mobilní verze softwaru EKP od firmy EMD. Využívaným 

hardwarem je tablet Panasonic FZ-G1. Expertní rozhovor byl proveden s pracovníky 

územního oddělení Třeboň. Dle zjištěných informací má v plánu vedení ZZS Jihočeského 

kraje přecházet na software MobileDoc od firmy VÍTKOVICE SOLUTIONS a. s.. 

Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tabulka 5-10. 

Tabulka 5-10 Minimální výkonové požadavky na hardware [67]. 

CPU RAM HDD 

2,4 GHz 8 GB 256 GB 

 

5.4.1 Expertní rozhovor 

Klady 

Jako benefit lze v softwarovém zajištění jihočeských výjezdových skupin ZZS 

vnímat předdefinované texty, které lze vkládat do objektivního nálezu pacienta. Jsou 

propracované velice detailně a uživatel má možnost vytvořit objektivní nález pouze 

pomocí předdefinovaného textu. Lze se např. u traumatu „doklikat“ na hrudník a vybrat 

z položek nebolestivý, pevný, stabilní atd… 

Kladně je také hodnocena možnost přepisovat časy statusů přímo v tabletu. Mnohdy 

se stane, že pracovník zapomene zmáčknout status na místě a časy v dokumentaci 

následně nesedí. 

Výzvy vyhledané v historii výjezdů lze prokopírovat do stávající dokumentace. Tím 

se výrazně zkracuje doba nutná pro vytvoření záznamu o výjezdu. 

Zápory 

V předdefinovaném textu, který je vytvořen velmi podrobně, se bohužel do 

objektivního nálezu nepropisují všechny „zakliknuté“ informace. Např. v případě 

traumatu hrudníku se do objektivního nálezu propíše pouze nebolestivý, stabilní, nikoli 

však slovo hrudník. Přebírající zdravotník pak v tomto stavu dokumentace nemá ponětí, 

ke které části těla se prokopírovaná slova vztahují. Tato funkce není dotažena 

k dokonalosti. 

V minulosti měly výjezdové skupiny možnost tisknout dokumentaci díky tiskárně, 

která byla spárovaná přes Bluetooth, popř. po propojení tiskárny s tabletem USB 

kabelem. Nyní je možné tisknout pouze z dokovací stanice, software již neumožňuje tisk 

přes Bluetooth. 
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Tabulka 5-11 sumarizace expertního rozhovoru - Jihočeský kraj [vlastní] 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Pro přihlášení do softwaru pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace je potřebné jedinečné heslo s min. 4 

znaky a specifické přihlašovací jméno. Do jednoho 

konkrétního záznamu o výjezdu mají přístup všichni 

členové výjezdové skupiny, kteří výjezd realizují, a 

to včetně řidičů. Dále pak vedoucí lékař územního 

oddělení a staniční, popř. vrchní sestra. V minulosti 

mohli lékaři nahlížet do všech záznamů o výjezdu 

v kraji, došlo ale k zneužití a nyní jsou kompetence 

těchto uživatelů omezeny pouze na vlastní výjezdy. 

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Tato možnost v softwaru pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace v Jihočeském kraji chybí. 

Míra automatického vyplňování V Jihočeském kraji je výjezdovým skupinám 

předvyplněno nejčastěji jméno pacienta a jeho 

ročník v datovém poli týkajícím se věku pacienta. Po 

zadání rodného čísla je automaticky vyplněno datum 

narození. V případě, kdy dispečer vloží do datového 

pole věk rok narození, nelze jej automaticky přepsat 

pomocí rodného čísla, ale uživatel jej musí přepsat 

manuálně. V praxi se na přepsání často zapomíná, 

což vede menší přesnosti zdravotnické 

dokumentace. Jiné automatizace software nemá, 

iktovou kartu i specifické stavy je nutné vybírat 

manuálně, nejsou vázány na zvolenou diagnózu. 

Data pro studie a statistiky Software disponuje automatickým rozřazením do tří 

skupin pro statistiky ÚZIS dle diagnózy. Zároveň je 

zachována možnost manuálního zadání dat. 

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) (situace, kdy je předáván pacient 

mezi výjezdovými skupinami, typicky 

při spolupráci s leteckou ZZS, popř. 

setkávací systém RV) 

Mezi výjezdovými skupinami je možné záznam o 

výjezdu přeposlat v elektronické podobě. Problém 

nastává v situaci, kdy výjezdová skupina, která 

dokumentaci přeposílá, aktualizuje svoje data a 

znovu záznam odešle sekundární výjezdové skupině. 

Data se pak neaktualizují, ale software nahlíží na 

aktualizovaná data jako na další samostatný záznam 

o výjezdu. To následně značně komplikuje tisk 

zdravotnické dokumentace, kdy dochází k tisku 

všech záznamů samostatně a uživatel pak po 

vytisknutí musí vybrat dokumentaci tak, aby nebyla 

duplikována. 

Zpětná vazba uživateli Software MZD při prázdné výzvě upozorní uživatele 

na chybějící data ještě před začátkem vyplňování 

dokumentace červeným číslem u jednotlivé karty 

(celkem 13). Číslo následně zmizí po vyplnění 

datového pole. (viz příloha C obrázek 0-6). Bez 

určitých dat (rodné číslo/číslo pojištěnce) lze 

dokumentaci vytisknout pouze po opětovném 

potvrzení tisku. Systém nehlídá maximální počet 

podaných léků, ale neobsahuje funkci, která 
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zamezuje podání určitých léků SZP bez vyplnění 

jména lékaře, se kterým bylo podání léku 

konzultováno. 

Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713, popř. 067155 

Software Jihočeského kraje umožňuje přidávat 15 

min k času ukončení pomocí předdefinovaného 

tlačítka. Software automaticky rozlišuje druh 

posádky. 

Nahlížení do databází Uživatel má možnost nahlížet do interní databáze 

historie výjezdů a do externí databáze krajských 

nemocnic. Kompetence k nahlížení do externí 

historie je ale vyhrazena pouze pro lékaře ZZS. 

Střední zdravotnický pracovník tuto možnost nemá. 

Generování historie Jihočeské výjezdové skupiny mohou generovat 

historii výjezdů na základě identifikačních údajů o 

pacientovi. Lze generovat historii např. podle 

adresy, kdy uživateli software poskytne seznam 

všech výjezdů na vyhledávanou adresu. Nejpřesnější 

je vyhledání pomocí jedinečného identifikátoru, což 

je tradičně rodné číslo/číslo pojištěnce. 

Vykazování zdravotnického materiálu Zdravotnický materiál a výkony nejsou provázány. 

V praxi je třeba ke každému výkonu vykázat i 

adekvátní materiál. Jak materiál, tak výkony jsou 

řazeny striktně abecedně, přičemž názvy se shodují 

s úhradovou vyhláškou. To mnohdy znesnadňuje 

hledání v seznamu.  

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Vozidla Jihočeské ZZS jsou vybavena speciálními 

dotykovými navigacemi, které mají integrovanou 

tabulku pro volbu statusů. Zároveň mají uživatelé 

možnost upravovat krom statusu výzva, který je 

zadán dispečinkem, všechny ostatní časy statusů 

manuálně vepsáním do příslušného pole přímo 

v softwaru. Kontrola dodržených časových limitů je 

zpřísněná u výzev nejvyšší urgence 1A. Opožděné 

výjezdy v tomto režimu je třeba následně 

zdůvodňovat u vedení. 

Volba směřování pacienta Volbu směřování pacienta vkládá do dokumentace 

vedoucí výjezdové skupiny vybráním příslušného 

zdravotnického zařízení ze seznamu, který je 

integrován v softwaru. Software obsahuje pouze 

nemocnice Jihočeského kraje. Vyhledávání pak 

probíhá buď pomocí názvu, nebo podle IČP. 

Avízo pacienta Neexistuje přímé propojení mezi softwarem pro 

tvorbu zdravotnické dokumentace ve vozidle ZZS a 

nemocničním softwarem, které by umožňovalo 

avizovat pacienta přímo na pracoviště. Avízo pak 

 
5 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut – setkávací systém. 
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probíhá fonicky buď přes dispečink pomocí 

vysílačky, nebo je vedoucí výjezdové skupiny nucen 

avizovat pacienta ve zdravotnickém zařízení pomocí 

mobilního telefonu. 

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace 

Software umožňuje pozdější úpravu zdravotnické 

dokumentace, současný úzus organizace však 

zastává stanovisko, že pouze dokument s příslušným 

razítkem organizace, která pacienta převzala je 

právně relevantní a také závazný pro pojišťovnu. 

Proto možnosti pozdějšího upravení dokumentu 

zaměstnanci využívají pouze v případech, kdy se 

jedná o doplnění použitého materiálu, který 

neproplácí pojišťovna. 

E podpis Funkce e-podpisu chybí. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty V softwaru je využíváno standardních hodnotících 

škál, jako je GCS i AVPU. Data jsou vkládána buď 

pomocí přednastavených číselných hodnot, nebo 

pomocí klávesnice prostým vepsáním hodnoty. 

Slovní hodnocení není možné a je nutné je uvést 

slovně v objektivním nálezu. 
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5.4.2 SWOT analýza 

Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení 

v Jihočeském kraji, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-12 SWOT analýza – Jihočeský kraj [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·         Možnost konzultace EKG. 4 0,4 1,6 

·         Nahlížení do historie výjezdů. 4 0,3 1,2 

·         Kopírování dat z předchozích výjezdů. 3 0,2 0,6 

·         Vyšší míra zabezpečení při nahlížení do externích 

databází (zamezení přístupu řidičů). 
2 0,1 0,2 

        

Součet     3,6 

Weaknesses – Slabé stránky 

·         Polovičaté řešení při automatizaci vyplňování 

objektivního nálezu u pacienta. 
-4 0,3 -1,2 

·         Absence softwarového avizování pacienta. -2 0,2 -0,4 

·         Ruční přepisovaní digitalizovaných dat z diagnostických 

přístrojů. 
-3 0,4 -1,2 

·         Absence Bluetooth tiskárny hardwaru. -1 0,1 -0,1 

       

Součet     -2,9 

Opportunities – Možnosti 

·         Propojení softwaru s diagnostickými softwary. 4 0,4 1,6 

·         Doplnění funkce elektronického podpisu. 2 0,1 0,2 

·         Navýšení kompetencí zdravotnických záchranářů při 

nahlížení do databází. 
3 0,4 1,2 

·         Tvorba funkce e-podpisu. 4 0,1 0,4 

        

Součet     3,4 

Threats – Hrozby 

·         Výměna softwarového řešení za produkty firmy 

VÍTKOVICE SOLUTIONS a. s.. 
-5 0,5 -2,5 

·         Legislativní překážky v nahlížení do externích databází. -3 0,2 -0,6 

·         Zneužití externí databáze. -3 0,3 -0,9 
      

        

Součet     -4,0 

Interní bilance 0,7 

Externí bilance -0,6 

Výsledná hodnota  0,1 
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5.5 Kraj Vysočina 

Expertní rozhovor v Kraji Vysočina byl prováděn se zaměstnanci územního oddělení 

Jihlava. Výjezdové skupiny používají hardware od firmy Panasonic, konkrétně pak 

dotykový notebook CF-17, který je postupně nahrazován modernější řadou FZ. 

Softwarem pro tvorbu zdravotnické dokumentace je produkt firmy EMD, konkrétně pak 

MZD, což je mobilní verze softwaru EKP.  

Minimální požadavky na výkon hardware jsou uvedeny v Tabulka 5-13. 

Tabulka 5-13 Minimální výkonové požadavky na hardware [68]. 

CPU RAM HDD 

3GHz 8GB 256GB 

5.5.1 Expertní rozhovor 

Klady 

Kladně uživatelé v Kraji Vysočina hodnotí především spojení softwaru s hardware, 

který obsahuje plnohodnotnou klávesnici. Software je koncipován právě pro 

plnohodnotnou klávesnici. V situacích, kdy je nutné k psaní zdravotnické dokumentace 

použít dotykovou klávesnici (při poruše), trvá tvorba dokumentace nesrovnatelně déle.  

Pozitivní ohlas má také možnost avizování pacienta přímo na centrální příjem 

Jihlavské nemocnice. Touto funkcí software disponuje poměrně krátkou dobu 

a představuje oproti fonickému avizování pacienta velkou úsporu času výjezdovým 

skupinám a zároveň i přispívá k menšímu zahlcení dispečerů ZZS Kraje Vysočina. 

Zajímavostí je, že jako v jediném z hodnocených krajů postrádají výjezdové skupiny 

zvláštní přístroj pro navigaci v terénu. Do toughbooku je implementována navigace, která 

je synchronizována s výzvou. Zároveň navigace umožňuje náhled do ortofotomapy, což 

opět přispívá k přesnější a snazší navigaci v terénu. Dle expertního rozhovoru bylo 

v minulosti využíváno integrovaných konvenčních GPS navigací a současný systém byl 

přijímán velmi chladně. Nyní ale valná většina řidičů hodnotí tento způsob navigace jako 

nesrovnatelně lepší. Velkou výhodu také skýtá seznam adres všech nemocnic v ČR, což 

výrazně šetří čas i práci při sekundárních transportech mimo kraj. 

Zápory 

Hlavní obtíž v softwaru se projevuje trojitým potvrzováním tisku. Pro vytištění třech 

záznamů o výjezdu je nutné stisknout v softwaru celkem 5 tlačítek. Úzus zdravotnické 

záchranné služby Kraje Vysočina totiž velí tisknout celkem 3 kopie zdravotnické 

dokumentace. Jednu pro organizaci, jednu pro přebírající zdravotnické zařízení a poslední 

pro pacienta. 
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Dalším negativem je vykazování statusů a ujetých kilometrů. V praxi výjezdové 

skupiny využívají statusovač v kabině řidiče, který odesílá aktuální statusy včetně časů 

do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace. Ta je následně vytištěna a předána 

s pacientem atd… Interní administrativní software, ve kterém je vedena kniha jízd 

firemních vozidel, ovšem není synchronní se softwarem pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace. Vedoucí výjezdové skupiny pak musí po každém provedeném výjezdu 

ručně přepisovat časy statusů a počet ujetých kilometrů z výjezdové dokumentace do 

interního administrativního softwaru. 

Tabulka 5-14 Sumarizace expertního rozhovoru - Kraj Vysočina [vlastní]. 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace 

je potřeba jedinečné minimálně čtyřmístné heslo a 

specifické přihlašovací jméno generované IT sekcí 

organizace. Nahlížet do jedné konkrétní výzvy má 

pak kompetence celá výjezdová skupina včetně 

řidiče, dále pak vrchní, popř. staniční sestra a 

vedoucí lékař. 

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Kraj Vysočina nedisponuje funkcí přeposílání dat 

z diagnostických přístrojů. Samotné diagnostické 

přístroje tuto funkci nabízejí, ale není jí využito, 

chybí úprava softwaru pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace. 

Míra automatického vyplňování Při tvorbě zdravotnické dokumentace lze 

automaticky vyplnit pouze hlavičku, resp. je 

předvyplněna dispečinkem. Při zadání rodného čísla 

pacienta je automaticky dopočítán věk a vyplněno 

datové pole s datem narození. Pokud se záznam 

o pacientovi nachází v historii výjezdů, lze 

automaticky vyplnit celou dokumentaci. Tato funkce 

byla v minulosti uživatelům softwaru znemožněna 

kvůli incidentu se 100 % překopírovaným 

záznamem o výjezdu, nyní je ale opět zpřístupněna 

s důrazem na vlastní vyplnění datových polí 

o anamnéze, objektivním nálezu atd. 

Data pro studie a statistiky Software používá automatické rozřazení do tří 

skupin pomocí diagnózy. Možnost manuálního 

vyplnění je stále zachována. 

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) 

Data o výjezdu lze při spolupráci více výjezdových 

skupin mezi sebou předávat v jakémkoli stavu 

dokumentace. Při převzetí přeposlané výzvy se ale 

data duplikují a je nutné vybírat data pro tisk. 

V opačném případě se vytiskne původní přeposlaný 

záznam o výjezdu současně s nově vytvořeným 

záznamem, který je aktualizovaný o přeposlaná data. 

Zpětná vazba uživateli Software MZD při prázdné výzvě upozorní uživatele 

na chybějící data ještě před začátkem vyplňování 
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dokumentace červeným číslem u jednotlivé karty 

(celkem 12). Číslo následně zmizí po vyplnění 

datového pole. Bez určitých dat (rodné číslo/číslo 

pojištěnce) lze dokumentaci vytisknout pouze po 

opětovném potvrzení tisku. Systém nehlídá 

maximální počet podaných léků a neobsahuje 

funkci, která zamezuje podání určitých léků SZP bez 

vyplnění jména lékaře, se kterým bylo podání 

daného léku konzultováno. 

Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713, popř. 067156 

Software disponuje tlačítkem, které automaticky 

přičte 15 minut k času ukončení výjezdu. V případě, 

že během přičtených 15 minut dostane výjezdová 

skupina další výjezd, je nutné čas manuálně upravit. 

(Nelze během jednoho výjezdu účtovat další výjezd) 

Nahlížení do databází Výjezdové skupiny kraje Vysočina mohou nahlížet 

jak do databází všech krajských nemocnic kraje 

Vysočina, tak do databází fakultních nemocnic 

mimo kraj, konkrétně pak FN Brno i FN u svaté 

Anny. 

Generování historie Pomocí tlačítka historie lze vstoupit do historie 

vlastních výjezdů. Následně se uživateli zobrazí 

všechny výjezdy, které byly k pacientovi již 

uskutečněny, výjezdy mladší pěti let pak i včetně 

záznamu o výjezdu. Informace lze prokopírovat do 

aktuálního záznamu o výjezdu. 

Vykazování zdravotnického materiálu Výkony jsou vykazovány vybráním položky 

v příslušném seznamu, který je řazen podle 

nejčastějších výkonů. Materiál je řazen abecedně 

a není provázán na určitý výkon. To znamená, že 

např. v případě výkonu měření glykémie se 

automaticky nevykáže testační proužek do 

glukometru. Tato funkce chybí i u všech ostatních 

výkonů. Specifická karta spojená s vykazováním 

materiálu užívaného u případů s onemocněním 

covid 19 byla implementována před 6 měsíci. 

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Pro zadávání statusů slouží výjezdové skupině 

statusovač v kabině řidiče. Posádka pak následně 

v softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace 

může upravit všechny časy statusů, vyjma statusu 

výzva, výjezd a čas na místě. 

Volba směřování pacienta Při zadávání směřování pacienta do dokumentace 

slouží posádce seznam zdravotnických zařízení 

implementovaný do softwaru. Ty lze vyhledat buď 

pomocí názvu nebo podle IČP. Seznam obsahuje 

pouze zdravotnická zařízení kraje Vysočina. 

 
6 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut – setkávací systém. 
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Avízo pacienta Pro nemocnici Jihlava, která je největší nemocnicí 

v kraji, mohou výjezdové skupiny ZZS avizovat 

pacienta pomocí softwaru pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace. K tomuto účelu bylo vytvořeno 

v softwaru speciální tlačítko, po jehož stisknutí se 

odesílají základní informace o pacientovi na 

centrální příjem nem. Jihlava, p. o.. 

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace 

Vedoucí výjezdové skupiny musí upravit 

dokumentaci znovu v softwaru EKP na základně 

výjezdové skupiny. Jedná se o pouhé kliknutí na 

tlačítko uzavřít, což fakticky znamená duplikaci 

úkonů. Jednak uzavřít v EKP, pak musí otevřít EKP 

v počítači, tam znovu uzavřít, což fakticky znamená 

duplikaci úkonů.  

E podpis Výjezdové skupiny ZZS kraje Vysočina nemají 

možnost e-podpisu, software na tuto funkci není 

přichystán. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty Výběr hodnotících škál zůstává stejný jako  

u ostatních softwarů od firmy EMD. Do datových 

polí lze vpisovat manuálně pomocí klávesnice, nebo 

jsou data zadávána pomocí předpřipravených 

číselných hodnot, které uživatel vybere z nabízené 

tabulky. U vědomí je využíváno jak GCS, tak 

AVPU, lze nastavit i APGAR score. Do datových 

polí lze vkládat pouze číselné hodnoty. V případech, 

kdy software diagnostického přístroje vykáže slovní 

hodnotu, typicky glukometr LOW, popř. HIGH, 

nelze tuto hodnotu zaznamenat do dokumentace a je 

nutné ji slovně vepsat do objektivního nálezu. 
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5.5.2 SWOT analýza 

Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení 

v Kraji Vysočina, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-15 SWOT analýza – Kraj Vysočina [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·         Avizování pacienta. 4 0,5 2,0 

·         Náhled do externí historie mimo krajských nemocnic. 3 0,3 0,9 

·         Možnost směřování do jakékoli nemocnice v ČR. 2 0,1 0,2 

·         Integrovaná navigace obsahuje seznam adres všech 

nemocnic v ČR. 
1 0,1 0,1 

        

Součet     3,2 

Weaknesses – Slabé stránky 

·         Absence propojení s diagnostickým přístrojem. -3 0,3 -0,9 

·         Přepisování dat z elektronické podoby do tištěné a poté zpět 

do elektronické. 
-5 0,5 -2,5 

·         Dvojité uzavírání výjezdů jak v MZD, tak v EKP. -2 0,2 -0,4 

        

        

Součet     -3,8 

Opportunities – Možnosti 

·         Implementace funkce propojení s diagnostickým 

přístrojem. 
4 0,4 1,6 

·         Synchronizace softwaru pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace s interním softwarem organizace. 
5 0,3 1,5 

·         Vytvoření funkce e-podpisu. 3 0,3 0,9 

        

        

Součet     4,0 

Threats – Hrozby 

·         Vstup jiného softwaru na trh. -3 0,1 -0,3 

·         Kompletní překopírování záznamů o výjezdu z 

databáze historie výjezdů. 
-3 0,4 -1,2 

·         Zneužití externích databází. -4 0,2 -0,8 

·         Obejití časových limitů stanovených zákonem. -5 0,3 -1,5 

        

Součet 
   -3,8 

Interní bilance -0,6 

Externí bilance 0,2 

Výsledná hodnota  -0,4 
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5.6 Olomoucký kraj 

Výjezdové skupiny v Olomouckém kraji využívají pro tvorbu zdravotnické 

dokumentace software od společnosti VÍTKOVICE SOLUTION a. s., konkrétně pak 

mobilní verzi MobileDoc. Využívaným hardwarem jsou dotykové tablety Panasonic FZ-

G1 s doplňkovou plnohodnotnou klávesnicí, kterou ovšem mají možnost využívat pouze 

výjezdové skupiny s lékařem. Minimální požadavky na výkon hardwaru výjezdových 

skupin v Olomouckém kraji je uveden v Tabulka 5-16 

Tabulka 5-16 Minimální výkonové požadavky na hardware [vlastní]. 

CPU RAM HDD 

2,6GHz 4GB 128GB 

5.6.1 Expertní rozhovor 

Klady 

Velmi kladně je hodnocena vysoká míra předvyplněných položek. Díky tomu lze 

dokumentaci vyplnit s minimem psaného textu.  

Dalším kladem je možnost doplnit stávající dokumentaci o informace z interní 

databáze historie výjezdů pomocí překopírování. Tuto funkci lze navíc použít i u externí 

historie, kde lze prokopírovat informace z ambulantních nálezů nemocnic, které 

s olomouckou ZZS sdílí informace o pacientech. 

Zápory 

Negativně je uživateli hodnocena nadbytečnost některých úkonů. Konkrétně jde 

o nutnost ukončování výjezdů přímo v tabletu výjezdové skupiny. Nedojde-li k ukončení 

v tabletu, dokumentace se neodešle na server a nelze ji ukončit ve výjezdovém počítači.  

Na popud vedení byla implementovaná chybová hláška, která při vyplnění 

dokumentace vynucuje dvojitý zápis měření vitálních funkcí. Cílem měla být vyšší 

kvalita poskytované přednemocniční péče, v praxi ale dochází k laxnějšímu přístupu při 

druhém měření, a to hlavně v situacích, kdy pacient další měření vitálních funkcí 

nevyžaduje. 

Záporně je vnímána i rozdílnost mezi hardwary lékařských a nelékařských posádek. 

Software lze daleko snáze a rychleji obsluhovat pomocí plnohodnotné klávesnice.  

K negativnímu hodnocení dotykové klávesnice navíc přispívá fakt, že nelékařské posádky 

uskuteční neporovnatelně více výjezdů oproti lékařským a úměrně tomu také roste počet 

vypisované dokumentace. 
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Tabulka 5-17 Sumarizace expertního rozhovoru – Olomoucký kraj [vlastní]. 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Do softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace 

mají přístup všichni členové výjezdové skupiny. Tj. 

řidič, záchranář, popř. lékař. Stejně tak může do 

dokumentace vstoupit staniční nebo vrchní sestra a 

vedoucí lékař. Jako autorizace slouží uživatelské 

jméno + minimálně 5znakové heslo. Řidiči mají 

omezeny kompetence v náhledu do výjezdové 

dokumentace, mohou upravit pouze informace 

o času a kilometrech.  

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Olomoucký kraj tuto funkci posádkám neumožňuje, 

data je nutné přepisovat z diagnostického přístroje 

ručně. 

Míra automatického vyplňování Software disponuje velkou mírou předvyplněných 

položek. Jako příklad lze uvést seznam nemocnic 

Olomouckého kraje, kdy po vybrání nemocnice 

z tabulky uživatel vybere opět z „klikací“ tabulky 

příslušné oddělení. Ve stejném duchu jsou vyplněny 

záložky pro specifické případy. Vše je zde vytvořeno 

s apelem na co nejmenší množství ručně 

vyplňovaného textu. Velký benefit spočívá 

v možnosti prokopírovat nejen informace 

z předchozích výjezdů, ale i informace z databáze 

nemocnic. 

Data pro studie a statistiky Data pro studie je nutné vybrat z přednastavené 

tabulky. Nelze nastavit automaticky z diagnózy. 

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) 

Přenos dat mezi výjezdovými skupinami lze učinit 

kdykoli během vyplňování zdravotnické 

dokumentace. Data nelze přeposlat přímo konkrétní 

výjezdové skupině, ale odesílají se na server, na 

kterém si je sekundární výjezdová skupina musí 

aktivně vyhledat a vložit do svojí dokumentace. 

Často se tak stává při rychlejších předáních pacienta 

mezi výjezdovými skupinami, kdy primární skupina 

přeposílá pouze vyplněné identifikační údaje a 

podanou léčbu. Další informace lze doplnit později 

opět přeposláním na server, bohužel se ale data 

objevují duplicitně a bez složitější úpravy v textu je 

nemožné tisknout jednu kopii zdravotnické 

dokumentace. Přeposílání dat je možné, v praxi je 

ale natolik složité, že jej výjezdové skupiny příliš 

nevyužívají. 

Zpětná vazba uživateli Během vyplňování dokumentace software uživatele 

neupozorní na nevyplněná data, ovšem upozorní jej 

před vytisknutím dokumentace. Celkem je při 

prázdném dokumentu kontrolováno 11 položek, 

které je nutné vyplnit před jeho vytisknutím. 
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Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713 popř. 067157 

Pro vykazování 15 minut není v softwaru 

implementované tlačítko, časy je nutné přepsat 

manuálně.  

Nahlížení do databází Výjezdové skupiny v Olomouckém kraji mohou 

nahlížet do databází krajských nemocnic v rámci 

kraje, kde lze podle rodného čísla vyhledat 

ambulantní nálezy pacienta. Velkou výhodou je, že 

informace z databází nemocnic lze prokopírovat do 

záznamu o výjezdu. To výrazně šetří čas např. při 

odebírání farmakologické či alergické anamnézy 

apod. 

Generování historie Historii výjezdů je po zadání specifického 

identifikátoru (rodného čísla) do softwaru možné 

vygenerovat. Lze ji generovat i na základě konkrétní 

adresy, příjmení, jména apod.. Nejvýhodnější je 

generovat historii výjezdů podle rodného čísla. 

Dokumentaci je možné následně kompletně 

zkopírovat do stávajícího záznamu o výjezdu. 

Vykazování zdravotnického materiálu Při vykazování zdravotnického materiálu, léků 

a účtovatelných výkonů je pro uživatele vytvořena 

přehledná tabulka položek, které se po označení 

automaticky propíšou do dokumentace. 

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Statusy se do zdravotnické dokumentace propisují 

po zmáčknutí příslušného tlačítka na statusovači 

v kabině řidiče. 

Volba směřování pacienta Směřování pacienta určuje posádka vybráním 

položky z přiloženého seznamu. Seznam obsahuje 

pouze nemocnice Olomouckého kraje. 

Avízo pacienta Pacienta pomocí softwaru avizovat nelze, vše 

probíhá fonicky buď přes vysílačku nebo přes 

mobilní telefon. 

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace a administrátorská práva 

Dokumentaci je nutné uzavřít na výjezdovém tabletu 

a následně jej znovu uzavřít na základně ZZS ve 

výjezdovém počítači. Uživateli se zobrazují pouze 

neuzavřené výjezdy a dále pak nezkontrolované 

výjezdy. Dokumentaci lze znovuotevřít a upravit až 

do chvíle, než je zkontrolována vedoucím 

pracovníkem. Lze také upravit všechna datová pole 

týkající se statusů vyjma času výjezdu. 

E podpis Funkce elektronického podpisu není umožněna ani 

se o ní v budoucnu neuvažuje. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty Všechny naměřené hodnoty jsou vpisovány do 

dokumentace pomocí klávesnice (v případě posádek 

bez lékaře dotykovou, u lékařských posádek 

 
7 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut – setkávací systém. 
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plnohodnotnou klávesnicí). Číselné hodnoty nelze 

vpisovat slovně, např. hodnoty low/high. 
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5.6.2 SWOT analýza 

Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení 

v Olomouckém kraji, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-18 SWOT analýza – Olomoucký kraj [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·         Vysoká míra předvyplněného textu. 4 0,2 0,8 

·         Kopírování dat z externí historie krajských nemocnic. 5 0,5 2,5 

·         Intuitivní uživatelské prostředí. 2 0,2 0,4 

·         Vykazování podaných léků a účtovatelných výkonů. 2 0,1 0,2 

        

Součet 
   3,9 

Weaknesses – Slabé stránky 

·         Nutnost ukončování výjezdů v tabletu. -4 0,3 -1,2 

·         Nutnost dvojitého zaznamenávání vitálních funkcí. -3 0,35 -1,1 

·         Pouze fonické avizování pacienta. -1 0,1 -0,1 

·         Absence tlačítka k doplnění 15 minut k času ukončení. -2 0,05 -0,1 

·         Nutnost používat dotykovou klávesnici u posádek bez 

lékaře. 
-3 0,2 -0,6 

Součet     -3,1 

Opportunities – Možnosti 

·         Využití funkcí hardwaru (fotoaparát). 2 0,3 0,6 

·         Nahlížení do databází mimo kraj. 3 0,3 0,9 

·         Umožnění posádkám bez lékaře používat plnohodnotnou 

klávesnici. 
3 0,4 1,2 

        

        

Součet     2,7 

Threats – Hrozby 

·         Vstup jiného softwaru na trh. -1 0,2 -0,2 

·         Zneužití externí i interní databáze. -3 0,2 -0,6 

·         Překopírování výjezdové dokumentace z historie výjezdů 

bez dalších úprav. 
-4 0,3 -1,2 

·         Uvádění nepravdivých informací u druhého záznamu 

vitálních funkcí. 
-2 0,3 -0,6 

        

Součet 
   -2,6 

Interní bilance 0,9 

Externí bilance 0,1 

Výsledná hodnota  1,0 
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5.7 Hlavní město Praha 

Výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy používají 

pro tvorbu zdravotnické dokumentace na míru upravený software MZD, což je mobilní 

verze softwaru EKP. Jako hardware slouží dotykové tablety Panasonic ZF-20 

v kombinaci s dokovací stanicí a plnohodnotnou klávesnicí. Požadované výkonové 

parametry jsou obsaženy v tabulce 5-19.  

Tabulka 5-19 Minimální výkonové požadavky na hardware – hlavní město Praha [vlastní]. 

5.7.1 Expertní rozhovor 

Klady 

Velmi kladně hodnoceno je kompletní uživatelské prostředí, které je navrženo 

intuitivně. Při zaškolení nového pracovníka do organizace většinou stačí cca 30 minut na 

seznámení se softwarem bez potřeby cokoli dotyčnému vysvětlovat. 

Dalším pozitivně hodnocenou funkcí je způsob přihlašování a autorizace. Do 

softwaru má přístup pouze jeden jediný člověk, a to prostřednictvím USB Tokenu, který 

zároveň slouží jako bezpečné QSCD (Qualified Signature Creation Device) pro 

elektronický podpis. 

Zápory 

Negativně je hodnocena práce s elektronickým podpisem v případě, že nelze 

výjezdovou dokumentaci uzavřít a odeslat na server přímo ve výjezdovém tabletu. 

K tomu dochází v situacích, kdy dokumentace není vyplněna dostatečně svědomitě 

(dokumentace je nekompletní). Uživatel se musí přihlásit pomocí elektronického 

podpisového klíče (USB Tokenu) do výjezdového počítače na základně, doplnit a uzavřít 

dokumentaci znovu. Bohužel, přihlašovat se a znovu potvrzovat uzavření dokumentace 

je nutné i v případech, kdy je dokumentace kompletní. 

Při vyplňování objektivního nálezu je vždy nutné vyplnit škálu hodnotící bolest 

(VAS), a to i v situacích, kdy odebírat anamnézu tohoto druhu je nadbytečné (např. 

vertigo, psychiatričtí pacienti, mozkové mrtvice apod.). V praxi to pak vede buď 

k prodloužení procesu odebírání anamnézy, nebo častěji k uvádění nepravdivých 

(neověřených) dat do zdravotnické dokumentace. 

  

CPU RAM HDD 

3 GHz 4 GB 128 GB 
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Tabulka 5-20 sumarizace expertního rozhovoru – hlavní město Praha [vlastní]. 

Funkce Implementace funkce 

Kompetence k přístupu do softwaru Do softwaru se lze přihlásit díky specifickému heslu 

a USB Tokenu, který zároveň slouží jako nosič 

elektronického podpisu. Díky tomuto zabezpečení 

má kompetence k přístupu do zdravotnické 

dokumentace pouze jeden uživatel. V případě ztráty 

nebo zapomenutí Tokenu lze vygenerovat na 24 

hodin přihlašovací jméno a heslo. S tímto heslem lze 

vytvořit i vytisknout zdravotnickou dokumentaci, 

nelze ji ale uzavřít. K tomu je nutný USB Token pro 

dodání elektronického podpisu.  

Možnost propojení se softwarem 

diagnostického přístroje 

Pražské výjezdové skupiny ZZS nemají propojené 

softwary diagnostických přístrojů se softwarem pro 

tvorbu zdravotnické dokumentace. 

Míra automatického vyplňování Software dokáže komunikovat se softwarem KZOS, 

díky čemuž je u většiny výjezdů předvyplněná 

hlavička s jménem pacienta. Zároveň se při zadání 

rodného čísla automaticky vyplní věk, den, rok 

narození a pohlaví. Další automatizace přichází na 

řadu při neznalosti pojišťovny. Software je napojen 

na interní databázi, díky níž lze doplnit pojišťovnu  

u pacientů, kteří již péči ZZS hlavního města Prahy 

využívali a bylo u nich v minulosti zaznamenáno 

číslo pojišťovny. Systém samozřejmě nedokáže 

odhalit chybu v případě změny pojišťovny, této 

funkce je ale využíváno v sociálních případech, což 

jsou většinou pacienti, kteří chronicky nemají 

doklady  

u sebe... U specifických diagnóz, jako je AKS nebo 

CMP, se uživateli automaticky otevře karta pro 

specifické diagnózy (iktová karta apod.) To následně 

usnadňuje tvorbu studií a statistik. 

Data pro studie a statistiky Data pro ÚZIS jsou tříděna na základě rozřazovací 

tabulky. Tabulku lze automaticky vyplnit pomocí 

příslušného tlačítka, které určí okolnosti a sledované 

diagnostické skupiny podle přiřazené diagnózy.  

Předávání dat mezi jednotlivými 

výjezdovými skupinami (situace, kdy 

je předáván pacient mezi výjezdovými 

skupinami, typicky při spolupráci s 

leteckou ZZS, popř. setkávací systém 

RV) 

Výjezdové skupiny mají mezi sebou možnost 

přeposílat data, a to v jakékoli fázi rozpracování 

zdravotnické dokumentace. Uživatel primární 

výjezdové skupiny aktivně přeposílá výzvu na 

server. Na přeposlanou výzvu sekundární 

výjezdovou skupinu software upozorní 

vyskakovacím oknem. Po jeho výběru uživatel 

vybírá jednotlivé položky z přeposlané výzvy, čímž 

je vkládá do svojí verze zdravotnické dokumentace. 

Zpětná vazba uživateli Software MZD při prázdné výzvě upozorní uživatele 

na chybějící data ještě před začátkem vyplňování 

dokumentace červeným číslem 

 u jednotlivé karty (celkem 15) v závislosti na 
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vyplněné skóre NACA. V případě akutního ohrožení 

života (NACA 5) je po uživateli vyžadováno až 18 

povinně vyplnitelných datových polí.  Číslo 

následně zmizí po vyplnění datového pole (viz 

obrázek 0-13). Bez určitých dat (rodné číslo/číslo 

pojištěnce) nelze dokumentaci vytisknout. Systém 

neupozorňuje uživatele na maximální počet 

podaných léků a nesleduje ani kompetence 

vedoucích výjezdových skupin. 

Vykazování zdravotního výkonu 7911 

nebo 06713, popř. 067158 

Pro vykazování 15 minut je v softwaru 

implementované tlačítko, časy lze přepsat  

i manuálně, vyjma času výzvy. 

Nahlížení do databází Výjezdové skupiny hlavního města Prahy mohou 

nahlížet pouze do databází historie vlastních 

výjezdů. 

Generování historie Pomocí jedinečného identifikátoru (rodné číslo/číslo 

pojištěnce), popř. kombinací obecných (bydliště, 

datum narození apod.) lze pacienta vyhledat 

v databázi historií výjezdů. Uživateli se zobrazí 

historie záznamů o výjezdu, ze kterých lze 

prokopírovat všechny informace do dokumentace 

stávající, vyjma fyziologických funkcí. 

Vykazování zdravotnického materiálu Položky vykazovaného materiálu, podaných léčiv a 

použitých pomůcek jsou řazeny abecedně a nejsou 

nijak provázány. Po vybrání jsou položky vepsány i 

do zdravotnické dokumentace. Software nehlídá 

maximální počet podaných léků ani kompetence 

uživatele. 

Propisování statusů do zdravotnické 

dokumentace 

Kabina řidiče je vybavena přístrojem pro zadávání 

statusů. Ty jsou následně propsány do softwaru 

zdravotnické dokumentace v podobě přiřazeného 

časového údaje (viz příloha C obrázek 9).  

Volba směřování pacienta Pacient je směřován do některé z pražských klinik. 

K tomuto účelu je zřízen zaškrtávací seznam, ze 

kterého lze vybrat příslušnou kliniku. Zdravotnické 

zařízení lze také vyhledat pomocí IČP. Častější 

volbou posádek je ale přes funkci Avízo pacienta. 

Avízo pacienta Nově implementovanou funkcí je avizování pacienta 

ve zdravotnickém zařízení přímo ze softwaru pro 

tvorbu zdravotnické dokumentace výjezdovou 

skupinou. Uživatel vybere obecnou diagnózu, vloží 

anamnézu a z nabízeného seznamu vybere 

zdravotnické zařízení, odbornost a typ oddělení 

(ambulance, standardní oddělení, ARO apod.). 

 
8 7911 – Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytnutá lékařem zdravotnické 

záchranné služby. 
06713 – Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut. 
06715 - Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo 
sestrou pro intenzivní péči á 15 minut – setkávací systém. 
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Informace jsou pak odeslány přímo do NIS 

zdravotnického zařízení. 

Možnost pozdějšího upravování 

dokumentace a administrátorská práva 

Díky specifickému přihlašování do softwarů pro 

tvorbu zdravotnické dokumentace je pozdější 

upravování vyhrazeno pouze pro vedoucího 

výjezdové skupiny. Záznamy o výjezdu lze 

ukončovat přímo ve výjezdovém tabletu, jejich 

uzavření je ale nutné znovu potvrdit na základně 

výjezdové skupiny. Knihu jízd výjezdového 

prostředku tvoří samostatný software, do kterého se 

propisují účtované kilometry. 

E podpis Elektronický podpis je využíván prostřednictvím 

USB Tokenu, který slouží i jako jedinečné 

přihlašovací jméno. Zdravotnická dokumentace je 

podepisována pouze elektronicky. 

Hodnotící škály a naměřené hodnoty Standardně je využíváno hodnotících škál GCS a 

AVPU. Naměřené hodnoty lze do dokumentace 

vepsat číselnou hodnotou, uživatel má také 

k dispozici zaškrtávací políčko HIGH nebo LOW 

pro případy, kdy přístroj signalizuje tuto hodnotu. 
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5.7.2 SWOT analýza 

Následující tabulka obsahuje kompletní SWOT analýzu softwarového řešení 

v Olomouckém kraji, a to včetně výpočtu konečné bilance. 

Tabulka 5-21 SWOT analýza – hlavní město Praha [vlastní]. 

 

Číselná 

hodnota 
Váha Bilance 

Streghts – silné stránky 

·        Vysoká míra zabezpečení. 5 0,2 1,0 

·        Aktivní využití elektronického podpisu. 5 0,3 1,5 

·        Zvyšující se zpětná vazba uživateli úměrná NACA skóre. 3 0,1 0,3 

·        Avizování pacienta ze softwaru. 4 0,3 1,2 

·        Využití funkcí hardwaru (fotoaparát). 2 0,2 0,4 

Součet     4,4 

Weaknesses – Slabé stránky 

·        Nedokonalé konzultování 12 svodového EKG. -2 0,1 -0,2 

·        Absence funkce přeposílání dat z diagnostického přístroje. -4 0,2 -0,8 

·        Nutnost vyplnování VAS škály. -5 0,4 -2,0 

·        Vysoké servisní náklady. -5 0,3 -1,5 

        

Součet     -4,5 

Opportunities – Možnosti 

·        Vedení dokumentace v čistě elektronické podobě. 5 0,4 2,0 

·        Doplnění funkce přeposílání dat z diagnostického 

přístroje. 
3 0,2 0,6 

·        Nahlížení do externích databází. 4 0,4 1,6 

        

        

Součet     4,2 

Threats – Hrozby 

·        Neochota velkých zdravotnických zařízení poskytovat 

náhled do databází. 
-3 0,3 -0,9 

·        Změna pojišťovny pacienta bez dokladů. -4 0,2 -0,8 

·        Kompletní překopírování záznamu o výjezdu z interní 

databáze. 
-1 0,1 -0,1 

·        Výpověď servisních služeb. -2 0,4 -0,8 

        

Součet 
   -2,6 

Interní bilance -0,1 

Externí bilance 1,6 

Výsledná hodnota  1,5 
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5.8 TOPSIS 

Před začátkem tvorby samotného multikriteriálního rozhodování bylo nutné určit 

váhy pro jednotlivá kritéria. K tomuto účelu sloužila Metoda pořadí. Hodnoty dodali 

přizvaní experti (viz Tabulka 5-22 a Tabulka 5-23 ). 

Tabulka 5-22 označení expertů 

E1 Bc. Vojtěch Outlý, DiS. 

E2 Mgr. Lukáš Kupčík 

E3 MUDr. Pavel Buček  

E4 Bc. Jan Procházka, DiS.  

Tabulka 5-23 Hodnoty kritérií – Metoda pořadí 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

E1 8 5 7 6 2 3 4 1 

E2 8 6 7 5 2 3 4 1 

E3 3 6 8 7 2 5 4 1 

E4 7 6 5 8 4 2 3 1 

Tabulka 5-24 Hodnoty subkritérií kritéria č.4 

  K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 

E1 1 3 2 4 5 

E2 3 3 2 5 4 

E3 5 3 1 3 2 

E4 1 3 2 5 4 

Tabulka 5-25 Hodnoty sukritérií kritéria č. 7 

  K7.1 K7.2 K7.3 

E1 2 1 3 

E2 3 1 2 

E3 3 1 2 

E4 1 2 3 

• Z Metody pořadí byly následně přepočítány váhy pro jednotlivá kritéria 
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Tabulka 5-26 výpočet vah z Metody pořadí 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

E1 0,05556 0,03472 0,04861 0,04167 0,01389 0,02083 0,02778 0,00694 

E2 0,05556 0,04167 0,04861 0,03472 0,01389 0,02083 0,02778 0,00694 

E3 0,02083 0,04167 0,05556 0,04861 0,01389 0,03472 0,02778 0,00694 

E4 0,04861 0,04167 0,03472 0,05556 0,02778 0,01389 0,02083 0,00694 

Váha 0,18056 0,15972 0,1875 0,18056 0,06944 0,09028 0,10417 0,02778 

• Pro určení váhy subkritérií byla rovněž použita Metoda pořadí 

Tabulka 5-27 Výpočet vah pro subkritéria č.4 

  K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 

E1 0,01639 0,04918 0,03279 0,06557 0,08197 

E2 0,04918 0,04918 0,03279 0,08197 0,06557 

E3 0,08197 0,04918 0,01639 0,04918 0,03279 

E4 0,01639 0,04918 0,03279 0,08197 0,06557 

Výsledná váha 0,16393 0,19672 0,11475 0,27869 0,2459 

Váha aproximovaná kritériem* 0,0296 0,03552 0,02072 0,05032 0,0444 

*Výslednou váhu subkritérií bylo nutné aproximovat na hodnotu nadřazeného kritéria. 

Tabulka 5-28 Výpočet vah pro subkritéria č.7 

  K7.1 K7.2 K7.3 

E1 0,08333 0,04167 0,125 

E2 0,125 0,04167 0,08333 

E3 0,125 0,04167 0,08333 

E4 0,04167 0,08333 0,125 

Výsledná váha 0,375 0,20833 0,41667 

Váha aproximovaná kritériem* 0,02604 0,01447 0,02894 

*Výslednou váhu subkritérií bylo nutné aproximovat na hodnotu nadřazeného kritéria. 

• Vypočtené váhy jsou dosazeny do analýzy TOPSIS 

Tabulka 5-29 Označení variant 

V1 Zlínský kraj 

V2 Jihomoravský kraj 

V3 Moravskoslezský kraj 

V4 Jihočeský kraj 

V5 Kraj Vysočina 

V6 Olomoucký kraj 

V7 Hlavní město Praha 
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Tabulka 5-30 hodnoty kritérií v maximalizační podobě s přiřazenými vahami 

 K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 2,6 3 2 1 1 1 1 1 2 12 0 1 1 1901200,00 

V2 2,2 3 2 1 0 1 0 1 0 14 1 1 0 1916200,00 

V3 3 3 5 1 0 0 0 1 3 11 0 1 0 2081200,00 

V4 2,4 3 2 1 0 1 0 1 0 13 0 1 0 1882200,00 

V5 3 4 3 1 0 1 0 1 1 13 0 1 1 1791200,00 

V6 2,6 3 4 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 2086200,00 

V7 3 2 2 1 0 1 1 1 5 15 0 1 1 0,00 

Váhy 0,1806 0,1597 0,1875 0,0296 0,0355 0,0207 0,0503 0,0444 0,0694 0,0903 0,0391 0,0217 0,0434 0,0278 

 MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 

 

Tabulka 5-31 Normalizovaná kriteriální matice 

 K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 0,3636 0,3721 0,2462 0,3780 1,0000 0,4472 0,7071 0,4082 0,3203 0,3546 0,0000 0,3780 0,5774 0,3989 

V2 0,3077 0,3721 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,0000 0,4137 1,0000 0,3780 0,0000 0,4020 

V3 0,4196 0,3721 0,6155 0,3780 0,0000 0,0000 0,0000 0,4082 0,4804 0,3251 0,0000 0,3780 0,0000 0,4366 

V4 0,3357 0,3721 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,0000 0,3842 0,0000 0,3780 0,0000 0,3949 

V5 0,4196 0,4961 0,3693 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,1601 0,3842 0,0000 0,3780 0,5774 0,3758 

V6 0,3636 0,3721 0,4924 0,3780 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3251 0,0000 0,3780 0,0000 0,4377 

V7 0,4196 0,2481 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,7071 0,4082 0,8006 0,4433 0,0000 0,3780 0,5774 0,0000 
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Tabulka 5-32 Vážená kriteriální matice 

 K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 0,0657 0,0594 0,0462 0,0112 0,0355 0,0093 0,0356 0,0181 0,0222 0,0320 0,0000 0,0082 0,0251 0,0111 

V2 0,0556 0,0594 0,0462 0,0112 0,0000 0,0093 0,0000 0,0181 0,0000 0,0374 0,0391 0,0082 0,0000 0,0112 

V3 0,0758 0,0594 0,1154 0,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0181 0,0334 0,0293 0,0000 0,0082 0,0000 0,0121 

V4 0,0606 0,0594 0,0462 0,0112 0,0000 0,0093 0,0000 0,0181 0,0000 0,0347 0,0000 0,0082 0,0000 0,0110 

V5 0,0758 0,0792 0,0692 0,0112 0,0000 0,0093 0,0000 0,0181 0,0111 0,0347 0,0000 0,0082 0,0251 0,0104 

V6 0,0657 0,0594 0,0923 0,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0293 0,0000 0,0082 0,0000 0,0122 

V7 0,0758 0,0396 0,0462 0,0112 0,0000 0,0093 0,0356 0,0181 0,0556 0,0400 0,0000 0,0082 0,0251 0,0000 

Dmax 0,0758 0,0792 0,1154 0,0112 0,0355 0,0093 0,0356 0,0181 0,0556 0,0400 0,0391 0,0082 0,0251 0,0122 

Dmin 0,0556 0,0396 0,0462 0,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0293 0,0000 0,0082 0,0000 0,0000 

 

Tabulka 5-33 Výsledný efekt – TOPSIS 

  Efekt Pořadí 

V1 Zlínský kraj 0,4337 3. 

V2 Jihomoravský kraj 0,3157 6. 

V3 Moravskoslezský kraj 0,5274 1. 

V4 Jihočeský kraj 0,2141 7. 

V5 Kraj Vysočina 0,4056 4. 

V6 Olomoucký kraj 0,3528 5. 

V7 Hlavní město Praha 0,4438 2. 
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5.9 Analýza nákladové efektivity 

Vstupními daty pro nákladovou efektivitu je tvořen výsledný efekt 

z multikriteriálního rozhodování. Ten je však počítán včetně ceny. Pro relevantní 

porovnání byl pro CEA vytvořen TOPSIS bez kritéria č. 8, které zohledňuje náklady. 

Výsledky jsou pak následující, viz Tabulka 5-34. 

Tabulka 5-34 TOPSIS bez kritéria č. 8 

  Efekt Pořadí 

V1 Zlínský kraj 0,4305 3. 

V2 Jihomoravský kraj 0,3105 6. 

V3 Moravskoslezský kraj 0,5256 1. 

V4 Jihočeský kraj 0,2035 7. 

V5 Kraj Vysočina 0,4021 4. 

V6 Olomoucký kraj 0,3470 5. 

V7 Hlavní město Praha 0,4458 2. 

 

S ohledem na dostupnost a dostatečnou relevanci nákladových dat byly zvoleny 

náklady na obslužnost softwaru. Cena pořízení a implementace softwaru totiž ve všech 

zkoumaných případech obsahuje i cenu hardwaru a ten je v každém kraji odlišný. Částky 

jsou uváděny bez DPH. Zdrojem se stal registr smluv, viz. Tabulka 5-35. Pro názornost 

je uveden i graf 2, ve kterém lze názorně vidět rozdílnost nákladů na obslužnost softwaru. 

0,4337

0,3157

0,5274

0,2141

0,4056

0,3528

0,4438

Graf 5-1: Výsledky TOPSIS [61] 
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Tabulka 5-35 Cena roční obslužnosti softwaru pro tvorbu zdravotnické dokumentace [66]–

[70][20], [66], [71], [72]. 

  Cena za roční obslužnost 

V1 Zlínský kraj 365 000,00 Kč 

V2 Jihomoravský kraj 350 000,00 Kč 

V3 Moravskoslezský kraj 185 000,00 Kč 

V4 Jihočeský kraj 384 000,00 Kč 

V5 Kraj Vysočina 475 000,00 Kč 

V6 Olomoucký kraj 180 000,00 Kč 

V7 Hlavní město Praha 2 266 200,00 Kč 

Graf 2  Porovnání ročních nákladů na obslužnost 

• Výsledky analýzy nákladové efektivity jsou v následující tabulce 5-36. 

Tabulka 5-36: Výsledky CEA seřazené dle hodnoty CEA 

    Efekt Cena za roční obslužnost CEA 

V3 Moravskoslezský kraj 0,5256 185 000,00 Kč 352 005,70 Kč 

V6 Olomoucký kraj 0,347 180 000,00 Kč 518 680,84 Kč 

V1 Zlínský kraj 0,4305 365 000,00 Kč 847 866,42 Kč 

V2 Jihomoravský kraj 0,3105 350 000,00 Kč 1 127 059,70 Kč 

V5 Kraj Vysočina 0,4021 475 000,00 Kč 1 181 274,50 Kč 

V4 Jihočeský kraj 0,2035 384 000,00 Kč 1 886 695,53 Kč 

V7 Hlavní město Praha 0,4458 2 266 200,00 Kč 5 083 491,13 Kč 

 

• Při výpočtu ICER byly porovnávány jednotlivé varianty mezi sebou. Výsledkem 

je matice s následujícími hodnotami uvedené v Kč.. Viz tabulka 5-37. 

 Kč-

 Kč500 000,00

 Kč1 000 000,00

 Kč1 500 000,00

 Kč2 000 000,00

 Kč2 500 000,00
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Tabulka 5-37 Matice ICER 

Původní 

řešení 

Komparátor 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

V1 NA NA NA NA NA NA 

V2 125 052 NA NA NA NA NA 

V3 -1 893 395 -767 381 NA NA NA NA 

V4 -83 714 -317 721 -617 956 NA NA NA 

V5 -3 875 385 1 365 143 -2 349 099 458 259 NA NA 

V6 2 216 681 -4 658 598 28 007 -1 421 566 5 356 445 NA 

V7 124 231 726 14 167 477 -26 092 080 7 769 161 40 999 878 21 123 556 

 

• Následující graf č. 3 znázorňuje porovnání všech 3 provedených analýz. Pro 

přehlednější interpretaci byly všechny výsledky normalizovány. Hodnoty CEA 

jsou převedeny do maximalizační podoby. 

 

Graf 3: Porovnání výsledků všech analýz 

5.10 Doporučení a identifikace nosných funkcí 

Pro naplnění jednoho z dílčích cílů je nutné identifikovat nosné funkce softwarového 

řešení pro výjezdové skupiny a také doporučit funkce, které je do softwarového řešení 

vhodné implementovat. 

5.10.1 Doporučení  

Z diplomové práce vyplívá, že zdravotnickou dokumentaci lze vést v čistě 

elektronické podobě. Mnohé ZZS již na tuto možnost začaly reagovat a připravovat svá 

softwarová řešení. Mnohá doporučení se proto týkají implementací funkcí, které 

umožňují vést dokumentaci v elektronické podobě.  

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

SWOT Efekt CEA
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Možnost využití elektronického  

Elektronický podpis zaručuje přesnou identifikaci předávajícího, ale i přebírajícího 

zdravotníka. Nutnost vlastnit ověřený elektronický podpis lze obejít pomocí 

dynamického biometrického podpisu. Tato varianta nezatěžuje cílové zdravotnické 

zařízení a lze ji doporučit jako vhodnou alternativu k elektronickému podpisu. 

Použití elektronického podpisu pro přihlášení  

Problematiku zabezpečení softwaru před dopsáním či změnou zdravotnické 

dokumentace lze elegantně řešit a spojit s funkcí elektronického podpisu. Ten totiž slouží 

jako jedinečný nenahraditelný a nezcizitelný identifikátor uživatele. 

Avizování pacienta ve zdravotnickém zařízení 

Možnost vybrat zdravotnické zařízení přímo v softwaru a následně avizovat pacienta 

na směřované oddělení přímo ve vozidle ZZS v sobě skrývá velkou úsporu práce a času. 

Fonické avizování zaměstná až o cca 3 zaměstnance více než avizování pomocí softwaru. 

Kopírování z databází 

Kopírovat informace z historie výjezdů nebo externích databází s sebou nese riziko 

nedbale vyplněné zdravotnické dokumentace. Jsou ale situace, kdy je tato funkce 

v softwaru nedocenitelná a dokáže nemálo ušetřit čas potřebný k vyplnění zdravotnické 

dokumentace. Rozumně použitelné prokopírování informací, z již odebraných anamnéz 

je funkcí, kterou lze jednoznačně doporučit. 

Přeposílání dat z diagnostického přístroje 

Odstranit jakoukoli duplikaci úkonů ze softwarového řešení by mělo být prioritou 

každé organizace. Manuální přepis dat z jednoho softwaru do druhého je přesně takovým 

úkonem. Díky přeposlání dojde k zrychlení a také k zamezení chyby vzniklé přepisem. 

Rozpoznání textu 

Touto funkcí dnes disponuje většina chytrých telefonů. Hardware, na kterém jsou 

spouštěny softwary pro tvorbu zdravotnické dokumentace v přednemocniční péči 

zpravidla disponuje dostatečně výkonným fotoaparátem pro implementaci této funkce. 

V terénu je např. farmakologická anamnéza nejčastěji opisována ze starší lékařské 

zprávy, nebo přímo z lékových krabiček. Možností rozpoznání textu by se výrazně 

usnadnila a zrychlila tvorba zdravotnické dokumentace. 
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5.10.2 Identifikace nosných funkcí 

Na základě expertních rozhovorů byly identifikovány následující funkce 

softwarového řešení pro výjezdové skupiny ZZS, které jsou pro správný chod naprosto 

stěžejní, a bez kterých by se žádné softwarové řešení nemělo obejít. 

• Prostor pro identifikační údaje pacienta 

• Tvorba slovního objektivního nálezu 

• Záznam monitorace vitálních funkcí 

• Určení směřování pacienta do zdravotnického zařízení 

• Vykazování zdravotnických výkonů a materiálu pojišťovně 

• Statistické zpracování dat 

• Přiřazení diagnózy 

• Přeposílání dat mezi výjezdovými skupinami 
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6 Diskuse 

Rozvoj informačních technologií dal zdravotnickým záchranným službám možnost 

zefektivnit jejich hlavní činnost. Dnes již v rámci České republiky neexistuje ZZS, které 

by se elektronizace zdravotnictví nedotkla, je ale v každé organizaci zastoupena různou 

měrou, a to jak z hlediska kvantity, tak kvality. V rámci ČR je na ZZS softwarem 

s největším počtem uživatelů ten, který využívají výjezdové skupiny při své práci. Jedná 

se o program, jehož hlavní náplní je tvorba zdravotnické dokumentace, tj. záznamu 

o výjezdu. Ostatní softwary, jako například software KZOS, softwary diagnostických 

přístrojů nebo software GIS, jsou také součástí analýzy této práce, ovšem vstupují do ní 

nepřímo. Jsou to totiž dílčí komponenty, které se na tvorbě dokumentace podílí a díky 

kterým je tvorba dokumentace efektivnější.  

Systematická elektronizace ZZS a s ní spojené využívání specializovaných 

zdravotnických softwarů se v ČR objevuje již od roku 1994. V roce 2019 se využitím 

informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby zabýval Ing. Jan 

Topolánek, který svou činnost věnoval především hardwaru a ochotě akceptovat nové 

informační technologie mezi stávajícími zaměstnanci ZZS. V porovnání s jeho prací 

přináší tato diplomová práce zcela odlišný pohled na problematiku, a to především 

analytickým přístupem k hodnocení uživatelů a použitými metodami. Výsledky také 

mohou sloužit jako podklad topmanagementu ZZS. S obdobnou tematikou se lze také 

setkat v diplomové práci Ing. Vojtěcha Nečase, a sice s tématem Informační záložní 

podpora Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, jejíž výsledky jsou určené 

především krizovému managementu ZZS Jihomoravského kraje. Při porovnání s DP Ing. 

Nečase nabízí tato diplomová práce mnohem rozsáhlejší zkoumaný vzorek. Analyzuje 

navíc problematiku jak z hlediska nákladů, tak z hlediska efektivity softwarových řešení. 

Hlavním cílem diplomové práce byla sumarizace všech softwarových řešení pro 

výjezdové skupiny ZZS v rámci České republiky. Celkem bylo analyzováno 7 z 14 

softwarových zajištění výjezdových skupin ZZS z perspektivy uživatele softwaru pro 

tvorbu zdravotnické dokumentace, resp. 7 z 13, protože Středočeský kraj postrádá 

software, jehož hlavní náplní je tvorba záznamu o výjezdu. Zvolený způsob sběru dat ve 

formě expertního rozhovoru se ukázal jako velmi výtěžný. Uváděná sumarizace je jen 

zlomkem informací nabytých z rozhovorů se zaměstnanci ZZS, která i tak převyšuje 

minimální objem dat potřebných pro provedení analýz. Pro představu o množství 

získaných informací expertním rozhovoru je v  příloze E uveden doslovný přepis 

rozhovoru. Ochotu oslovených zdravotnických pracovníků spolupracovat na poskytnutí 

informací umocňovala vidina výměny zkušeností a nabytí nových kontaktů mimo domácí 

ZZS.  

Prováděné SWOT analýzy jsou propočítány na každý kraj zvlášť. Stejně je 

orientováno i jejich hodnocení. Různost hodnot v jednotlivých krajích u podobných 
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položek je způsobená individuálním přístupem pro každé krajské softwarové řešení, které 

vycházelo z provedeného expertního rozhovoru. 

Výsledky multikriteriálního rozhodování jsou vázány na stanovené váhy kritérií, 

které byly určeny Metodou pořadí. Nejvyšší váhu o hodnotě 0,1875 má kritérium 

vztahující se na uživatelské prostředí, což je při zvolené perspektivě uživatele softwaru 

očekávatelné. Podobně je na tom také kritérium zaměřující se na požadavky hardwaru 

s vahou 0,1806. Zde skupina odborníků hodnotící kritéria Metodou pořadí vycházela 

z předpokladu, že čím je hardware výkonnější, tím hladší chod bude mít ve výsledku 

i spouštěný software. Hodnoty pro jednotlivé varianty jsou přiřazeny na základě 

informací z expertního rozhovoru, a to zpravidla exaktní cestou. Výjimku tvoří 

uživatelské prostředí, které je hodnocena subjektivně. Metoda TOPSIS pak poskytuje 

jako svůj výstup číselně vyjádřený efekt, který je nutné vnímat v kontextu celého 

expertního rozhovoru. Při nynější znalosti softwarových zajištění výjezdových skupiny 

by bylo na místě nadefinovat kritéria nová, lépe cílená, což je s přihlédnutím k výchozímu 

bodu práce pochopitelné. 

Jako hodnota nákladů posloužily ceny za obslužnost softwarů pro tvorbu 

zdravotnické dokumentace. Na cenu za obslužnost a servis softwaru se totiž váže 

i komunikace s ostatními podpůrnými softwary. Tato částka také zaručuje jednoduché 

určení při současném zachování dostatečné objektivity pro analýzu. V případě ZZS je 

v registru smluv uváděna i cena za pořízení softwaru, ovšem zdaleka ne u všech ZZS. 

Dodavatelská firma zpravidla zajišťuje i dodávání hardwaru, jehož částka ve smlouvě 

vysloveně není jmenována a její dopočítání by bylo příliš spekulativní. Mnohé kraje také 

sloučily více zakázek do jedné a dohledatelná částka je pak naprosto neporovnatelná 

s částkami ostatních ZZS. Analýza nákladové efektivity je pak propočítána pro každý 

kraj. Protože jedním z hodnocených kritérií v TOPSIS byla i cena, byl pro a CEA 

vytvořen nový TOPSIS, v němž cena chyběla. Z výsledků je vypočítán i ICER. Ten byl 

zpracován jako matice, čímž bylo zajištěno porovnání všech krajských softwarových 

řešení navzájem. 

Prvním krajem, pro který bylo nashromážděno dostatek informací pro provedení 

analýz, je kraj Zlínský. SWOT analýza tohoto kraje s konečnou bilancí 1,9 značí více než 

příznivý výsledek. V porovnání s ostatními kraji jde dokonce o nejlepší výsledek 

v případě SWOT analýz. To je znakem, že aplikované softwarové řešení má příznivou 

budoucnost a je vhodné jej dále rozvíjet. V případě multikriteriálního rozhodování je 

výsledný efekt 0,43, což je 3. nejlepší hodnota. Zlínský kraj jako jediný z analyzovaných 

aktivně využívá i ostatních funkcí hardwaru, umožňuje svým výjezdovým skupinám 

scanovat objekty pomocí fotoaparátu a následně scan vkládat do dokumentace. Obdobně 

i analýza nákladové efektivity s hodnotou 847 866,42 Kč signalizuje 3. místo na 

pomyslném žebříčku hodnocených krajů, což ovlivnilo i výsledky ICER. Ze sestrojené 

matice lze vyčíst, že nejmenší částku za další jednotku efektu získáváme dosadíme-li za 

novou technologii softwarové řešení Moravskoslezského kraje, konkrétně 125 052,- Kč. 
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Naopak nejvyšší hodnotu signalizuje porovnání s hlavním městem Prahou. Částka 

124 231 726,- Kč se na první pohled může jevit neúměrně vysoká, je na místě ale zmínit, 

že servisní náklady softwarového řešení hlavního města Prahy jsou v porovnání se 

zbylými kraji několika násobně vyšší. 

V pořadí druhým analyzovaným je Jihomoravský kraj. Konečná bilance SWOT 

analýzy je rovna -0,3. Při této hodnotě je na místě zauvažovat nad zdokonalením 

stávajícího softwarového řešení. S přihlédnutím k ostatním krajům lze jistě najít prostor 

pro inovace. Problém může v budoucnu spočívat v neochotě ostatních ZZS sdílet svoje 

know-how. Efektu 0,3157 přiřazeného softwarovému řešení pro výjezdové skupiny 

Jihomoravského kraje koresponduje s hodnotou SWOT analýzy, jde totiž o 2. nejnižší 

hodnotu. Na rozdíl od ostatních analyzovaných krajů mají jihomoravští záchranáři 

možnost jako jediní přeposílat naměřená data z diagnostického přístroje. V ostatních 

hodnocených kritériích jsou výsledky skromnější. V CEA s hodnotou 1 127 059,70 Kč 

zaujímá Jihomoravský kraj přesně prostřední příčku, tj. 4. místo. Ze sestavené matice 

nabývá ICER kladných hodnot při porovnání se softwarovým zajištěním třech krajů. 

Nejnižší částka pak náleží při porovnání s krajem Zlínským, konkrétně 125 052,33 Kč. 

V prvním jmenovaném případě jde o poměrně nízkou částku, Zlínský kraj totiž dosahuje 

při nákladech vyšších o 15 000 Kč podstatně lepšího efektu než kraj Jihomoravský. 

Moravskoslezský kraj je třetím krajem s kompletními daty pro provedení analýz. 

SWOT nabývá výsledné hodnoty1,8  druhý nejlepší výsledek v případě SWOT analýz. 

Jde o propracované, které je na místě dál rozvíjet. Na takto vysokém výsledku se 

podepsala především vysoká míra automatizace softwaru a relativně velký prostor pro 

inovace. Stejný trend má i TOPSIS, kde softwarové řešení Moravskoslezského kraje 

nabývá efektu 0,5274, což je nejpříznivější výsledek mezi analyzovanými kraji vůbec. 

V rámci hodnocených kritérií drží prim především díky přehlednosti uživatelského 

prostředí, vysokým požadavkům na výkon hardwaru, nízké ceně za obslužnost softwaru 

a relativně vysoké míře zabezpečení. Výsledek CEA o hodnotě 352 005,70 Kč je 

pochopitelný s ohledem na druhou nejnižší cenu a nevyšší dosažený efekt. Hodnoty ICER 

jsou kladné pouze v případě, kdy je jako komparátor zvolen Olomoucký kraj, konkrétně 

pak částkou 28 007,21 Kč. Hodnotově jde o nejnižší částku, je pak na místě zvážit, 

nakolik se organizaci vyplatí případná investice. 

Jihočeský kraj byl analyzován jako 4. v pořadí. Po sestavení a výpočtu konečné 

bilance SWOT analýzy jsme dostali hodnotu 0,1 čili hodnotu velmi blízkou 0. V tomto 

případě by bylo nasnadě systém inovovat o nové funkce a nechat vypracovat detailnější 

analýzu, popř. zvolit zcela nový přístup. Nejvíce systému ubírá polovičatost některých 

implementovaných funkcí. Zároveň je na místě zmínit, že Jihočeský kraj v budoucnu 

opravdu hodlá přecházet na jiné softwarové řešení. Efekt vypočítaný pomocí TOPSIS 

dosahuje hodnoty 0,2141, což je nejméně ze všech analyzovaných krajů. Příliš pozitivně 

není hodnocen ani samotnými uživateli. Jako pravděpodobná příčina takového výsledku 

se jeví rezignace vedení na současné softwarové řešení s vidinou pořízení nové platformy. 
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CEA s výsledkem 1 886 695,53 Kč značí druhý nejhorší výsledek, což je při nízkém 

efektu a relativně vysoké ceně za obslužnost pochopitelné. Zaměříme-li se na matici 

s vypočtenými ICER, dostáváme pouze 2 kladné hodnoty. Jednu v případě, kdy jako 

komparátor zvolíme Kraj Vysočina, tj. hodnota 458 259,12 Kč a druhou v případě, kdy 

jako komparátor zvolíme hlavní město Prahu, tj. hodnota 7 769 160,98 Kč. Obě hodnoty 

jsou poměrně vysoké, což jen přispívá k celkovému nepříliš pozitivnímu hodnocení 

softwarového zajištění pro výjezdové skupiny ZZS Jihočeského kraje. 

V pořadí 5. analyzovaný kraj je Kraj Vysočina, s nepříliš dobrým výsledkem SWOT 

analýzy, jejíž konečná bilance se zastavila na hodnotě -0,4. Ta je způsobena především 

duplikací některých úkonů a také předchozí negativní zkušeností uživatelů, kdy 

docházelo k zneužití kompetencí prostřednictvím softwaru. Při tomto hodnocení je na 

místě přehodnotit současný stav a zvážit detailnější analýzy softwarového zajištění. 

Naproti tomu výsledný efekt vzešlý z TOPSIS je 0,4056, což je hodnota nepříliš vzdálená 

Zlínskému kraji. Kraj Vysočina jako jediný z analyzovaných umožňuje svým posádkám 

nahlížet i do databází mimo krajských nemocnic. Je také jedním z mála krajů, který 

aktivně využívá možnosti avizovat pacienta pomocí softwaru. Při výpočtu CEA bylo 

dosaženo výsledku 1 181 274,50 Kč, což je jen o cca 66 000,- Kč více, než je hodnota 

dosažená krajem Jihomoravským. Výsledný ICER nabývá nejnižší nezáporné hodnoty 

při komparaci s krajem Jihočeským, konkrétně pak 458 259,12 Kč. 

Předposledním krajem je Olomoucký kraj. Ten sdílí základní softwarovou platformu 

s krajem Moravskoslezským. SWOT analýza s hodnotou 1,0 značí dobrou situaci. 

Zároveň ponechává prostor na další inovaci a vývoj. Software poskytuje velké množství 

předvyplněných položek a příjemné uživatelské prostředí. Softwarové řešení pro 

výjezdové skupiny Olomouckého kraje dosáhlo v TOPSIS efektu 0,3528. což je 2. 

nejhorší výsledek. Výrazně k tomu přispěla nižší zpětná vazba, kterou software poskytuje 

uživateli, nízké požadavky na autorizaci a zabezpečení a nepříliš vysoká automatizace 

softwaru. V analýze nákladové efektivity (CEA), vyšla hodnota 518 680,84 Kč – 2. 

nejlepší výsledek. Vzhledem k ceně za obslužnost, která je srovnatelná s cenou 

v Moravskoslezském kraji (rozdíl 5000 Kč), je třeba tento výsledek interpretovat jako 

nepříliš pozitivní. Je placena stejná částka za mnohem menší efekt. Výsledný ICER pak 

signalizuje nejnižší hodnotu v případě, kdy za novou technologii dosazujeme softwarové 

zajištění pro výjezdové skupiny Moravskoslezského kraje, konkrétně 28 007,21 Kč, což 

je ve světle podobné částky za obslužnost a rozdílu téměř 0,1745 efektu ve prospěch 

Moravskoslezského kraje pochopitelné. 

Hlavní město Praha byl poslední analyzovaný kraj. Hodnota SWOT rovna 1,5 je více 

než pozitivním výsledkem. K takto vysoké hodnotě přispěla vysoká míra zabezpečení, 

aktivní využití elektronického podpisu, možnost avizování pacienta přímo na směřované 

oddělení a celková připravenost celého softwarového řešení na vedení dokumentace 

v čistě elektronické formě. Většina funkcí byla do systému implementována poměrně 

nedávno, a ne vše funguje bezproblémově. To je také pravděpodobně důvod, proč není 
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výsledná bilance SWOT analýzy vyšší. Výsledný efekt vyplývající z TOPSIS je roven 

hodnotě 0,4438, což je 2. nejvyšší hodnota v rámci analýzy. Softwarové řešení pro 

výjezdové skupiny hlavního města Prahy patří v rámci hodnocených kritérií 

k jednoznačně nejlépe vybavené v oblasti autorizace a zabezpečení, dále využívá 

elektronického podpisu a má vysoké požadavky na výkonnost hardwaru. Celkový efekt 

pak sráží vysoké náklady a horší uživatelské prostředí. Důvod vysokých nákladů tkví 

pravděpodobně lokalizaci pražské ZZS. Vysoký počet nemocnic znamená vysoký počet 

softwarů, na které je třeba navázat funkci avizování pacienta i elektronické podepisování 

dokumentace. To s sebou nutně přináší vyšší náklady. Není proto překvapením, že 

hodnota CEA je rovna 5 083 491,13 Kč. Hodnoty ICER pro tento kraj jsou oproti 

ostatním analyzovaným krajům řádově posunuty směrem nahoru. Nejnižší hodnota, 

kterou dostaneme při dosazení Jihočeského kraje na místo nové technologie je 

7 769 161 Kč. Softwarové řešení pro výjezdové skupiny ZZS hlavního města Prahy se 

jeví jako jedno nejpropracovanější ze všech analyzovaných a také jako řešení s největším 

potenciálem do budoucna. Negativně lze hodnotit především vysoké náklady, které jsou 

ale s přihlédnutím ku geopolitické lokalizaci pražské ZZS pochopitelné. 

V současné situaci je poměrně velký tlak na komplexní elektronizaci zdravotnictví, 

se kterou jsou spojeny i požadavky na co nejvyšší sdílení informací jak mezi lékaři, tak 

mezi jednotlivými klinikami. Záchranné zdravotnické služby v tomto trendu pokračují 

a v mnohých řešeních i předčí nemocniční informační systémy. K urychlení tohoto trendu 

by mohla přispět dostatečná komunikace mezi zdravotnickými zařízeními, výměna know-

how mezi IT sekcemi, ale také odborné práce zabývající se tímto tématem. Určitou 

limitací této práce je zvolený způsob sběru dat formou expertního rozhovoru. Tato 

metoda vyžaduje osobní kontakt a je časově, psychicky i finančně poměrně náročná, což 

je ale vyváženo její velkou výtěžností. Bohužel, nebylo právě kvůli zvolené metodě 

nasbíráno dostatek informací pro analýzu všech krajských softwarových řešení pro 

výjezdové skupiny ZZS. Celková bilance se zastavila na 7 z 13 krajů. 

Výsledky jsou jistou měrou ovlivněny zvolenými kritérii a také volbou přiřazení 

jejich vah, kdy bylo využito Metody pořadí. Samotné hodnocení pak dodali přizvaní 

experti. Jiná volba perspektivy by měla za následek odlišnou volbu kritérií a rozdílná 

volba by padla i na přizvané experty. Nutno konstatovat, že zvolené téma není ani zdaleka 

vyčerpané a nabízí prostor pro další analýzy. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem práce byla sumarizace softwarových řešení pro výjezdové skupiny 

ZZS v rámci České republiky a jejich vzájemná komparace. Celkem byly zjištěny 

informace ze 7 krajů. Jejich vzájemná komparace byla provedena na základě SWOT 

analýzy a nákladové analýzy CEA, pro níž byl vstupní efekt získán v multikriteriálním 

rozhodování. Nejpříznivější hodnoty pak poukazují na softwarové zajištění 

Moravskoslezského kraje. Původním záměrem bylo analyzovat všechna softwarová 

řešení, výsledek 7 z 13 krajů je ale i tak uspokojivý a lze konstatovat, že hlavního cíle 

bylo dosaženo.  

 Vedlejším cílem bylo vytvoření návrhů softwarových funkcí, které povedou 

k zefektivnění práce výjezdových skupin ZZS. Pro dosažení tohoto cíle byl vytvořen 

soupis funkcí, které lze doporučit pro všechna krajská softwarová řešení výjezdových 

skupin ZZS. Zároveň také vznikl seznam obsahující funkce, bez kterých by se žádné 

softwarové řešení nemělo obejít. 
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Příloha E 

Doslovný přepis expertního rozhovoru ZZS Moravskoslezského kraje 

Tazatel: „Prosím tě, můžu si to nahrát? Můžu si to zapisovat, ale takhle to bude 

rychlejší si myslim…“ 

Pracovník ZZS Moravskoslezského kraje (dále jen Respondent): „Jasně, v pohodě, 

klidně si to nahraj.“ 

Tazatel: „Ok, dík. Nejdřív ti musím ukázat, proč tady vůbec su. Prapůvodně jsem měl 

psát diplomku na porovnání softwarů na árovejch sálech. Tys dělal na sálech, tak víš… 

no a teď píšu diplomku, téma je Porovnání softwarových řešení pro výjezdové skupiny 

ZZS. Mám to nadefinovaný tak, že objedu jednotlivý záchranky a od běžných uživatelů, to 

znamená od záchranářů nebo doktorů zjistím, jaký softwary používají a jak se jim 

používají. Mám osum kritérií, který budu hodnotit a který hlavně musím vyzjístit 

v jednotlivých krajích, plus ještě informace navíc, protože jedním z výstupů tý práce je 

komplet sumarizace ifnormací o softwaru, co používáte…Ten proces sběru dat je ve 

formě expertního rozhovoru. Prostě mám pár informací, který bych rád vyzjistil. Dělat na 

tohle téma dotazníky mi přišlo málo výtěžný a byly by tam samý otevřený otázky, to se 

nikomu nechce vypisovat, však to znáš…  i když teda v současný době je tahle forma 

celkem ke škodě než k užitku… 3x mě zastavovali policajti, než jsem za tebou dojel, ale 

stačilo ukázat záchranářskou bundu...“ 

Respondent: „Chapu, to celkem otevírá dveře… šak se klidně ptej, co budu vědět tak 

ti řeknu, nebo někomu zavoláme. Ale jestli ti jde o technickou stránku věci, tak na to asi 

nejsem úplně ten pravej.“ 

Tazatel: „Ne právě naopak, já potřebuju ten uživatelskej pohled.“ 

Respondent: „Fajn, tak co tě zajímá?“ 

Tazatel: „Jde mi hlavně o software, na kterým tvoříte výjezďáky, jak funguje, jak 

tisknete vyjezďáky, jak se vám v tom pracuje, hodnotící škály and so on…“ 

Respondent: „Jo, no, máme notebooky, tyhlety (ukáže toughbook), frčí to normálně 

na vidlích a v tom je program přímo na dokumentacu. Máme myslím jinej než vy. 

MobileDoc.“ 

Tazatel: „Jo, máme jinej, ok, heleď první věc, na kterou se chci zeptat, když s tím 

pracuješ, je tu něco, co tě vyloženě štve?“ 

Respondent: „No, taková prkotina, přes simkartu máme internet a zároveň je tablet 

přes wifi připojená tiskárna, a on není schopen zároveň přijímat internet z toho, z karty 

a zároveň posílat přes wifinu, on si furt myslí, že ta wifina, ta tiskárna, že mu poskytuje 

internet a není schopnej pochopit, že mu poskytuje jenom wifi na tiskárnu, prostě to nějak 

nekomunikuje přes IP asi… a občas se mi stane že mi nejde net a neaktualizuje se to, ale 
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už jsem to připomínkoval a prej to ajťáci vyřeší...Jinak nevim, možná EKG, že nemůžem 

konzultovat..“ 

Tazatel: „Supr! Jo, na EKG se tě ještě doptám, prosim tě, můžete nahlížet do 

nějakejch databází?“ 

Respondent: „Když jedu k pacientovi, mám jeho rodný číslo, tak jeho historii znám, 

historii naši, s čím jsme ho vezli, kolikrát jsme ho vezli a tak. Případně z Frýdecké 

nemocnice vidím jejich historii o pacientovi, ale nedokážu ti říct, na základě čeho to je, 

protože třeba z Jičína já nevidím vůbec nic.“ 

Tazatel: „Jo, ono asi záleží na nemocnici, jakej mají NIS. A třeba z Fakultky 

z Ostravy ti to jde?“ 

Respondent: „Jo, z ostravský fakultky taky, a z Frydku… Většinou mě zajímají nejvíc 

ty naše nemocnice. Prakticky když tady zadám rodný číslo a tady kliknu tak mi to prohledá 

ty databáze. A toto mi zadává dispečink.“ 

Tazatel: „Tohle dispečink, ok, jak moc to máte od dispečinku předvyplněný?“ 

Respondent: „Předvyplněné to mám tak, že tohle, co mi dá dispečink je ročník jeho… 

jméno je většinou hozené tady jo, to se nezobrazuje dvakrát, pak jeho ročník, nebo rodné 

číslo, pokud on ho řekne dispečerovi a ten mi ho napíše, naléhavost, základní indikace 

a adresa a věci o posádce a o dispečerech.“ 

Tazatel: „Musím říct, že to uživatelský rozhraní se mi moc líbí, to je aji dotykový ten 

notebook?“ 

Respondent:“ Jo, je to dotykové, v tom je to supr, ono to šlape fakt dobře, výhoda je, 

že třeba když jedem s randečkem dohromady, tak doktor, nebo teda většinou to funguje 

tak, že doktor vypíše zprávu, vytiskne, dá mi ju a my jedem až po tom, co nám vytiskne 

zprávu, ale když to třeba spěchá, tak mi to prostě ve chvíli, kdy on to vypíše a dá uložit, 

nebo uložit a uzavřít, tak se to už automaticky posílá a v tu chvíli se mi zobrazí přenést 

data druhé výjezdové skupiny, kliknu na to, a všechno co už napsal doktor se mi zobrazí 

a vyplní do mýho výjezďáku až po vyšetření, to zadává ještě taky doktor, já si samozřejmě 

zadávám k tomu ještě svoje, ale upřesnění a umístění a předání co s tím dělám už máme 

samozřejmě rozdílné jo, on dává, že to předal mi, kdežto já dávám, že jsem to předal do 

nemocnice. Tak že v tomhleto je to fakt perfektní, že nemusím na nic čekat. Samozřejmě 

jiná věc je, že někteří doktoři jsou ko**ti, že to buď nestihaj v autě nebo líní a dopisujou 

to až na základně a v tý době už su dávno v nemocnici a v tý chvíli už mi je to k ničemu 

a musim to vypsat celý znova.“ 

Tazatel: „Fajn, to je supr, tak že tohle se vám automatizuje. Takle, upozorňuje tě to 

na věci, který třeba nemáš vyplněný?“ 
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Respondent: „Jo. To je blbuvzdorné absolutně. Třeba vyšetření zadat musím jo, to je 

prostě na mě. Nedám tam reakci zornic, tak to potom pujde na mě, že jsem to nezadal jo, 

ale třeba nevyplním diagnózu a automaticky mě to upozorňuje, není vyplněná diagnóza.“ 

Tazatel: „Jak tě to upozorňuje?“ 

Respondent: “Upozorňuje mě to tak, že, počkej, zkusíme to, vymazat… teď dám tisk, 

vidíš, vyhodilo mi to hlášku.“ 

Tazatel: „Aha, tak že takhle až před tiskem jo?“ 

Respondent: „Ono se mě to zeptá, jestli chci pokračovat, před tiskem. Já můžu 

pokračovat i bez toho, ale…“ 

Tazatel: „Jasny, s tím, že jak na to koukám, že to je to políčko na vyplnění jedno 

oranžový, zelený, šedý.“ 

Respondent: “Zelené je to, co jsem vyplnil, může se stát, že budu mít špatně vyplněný 

rodné číslo zadané a to se mi zobrazí potom červeně, tam je ten základní algoritmus, že 

rodné číslo je dělitelné jedenácti a…“ 

Tazatel: „Jasně, jasně, chápu“ 

Respondent: „Jo, tak že okamžitě se mi zobrazí červený ten, rámeček jo… On se 

ukazuje zeleně, že jsem tam něco napsal, ale okolo je ohraničeny červeně, že je tam 

chyba.“ 

Tazatel: „A je tam třeba rozdíl v tom, když to začneš vyplňovat, když je to prázdný 

a je to to povinný pole, že by se ti zobrazilo červeně okolo?“ 

Respondent: „Ne, ne, to je všechno oranžové než začneš něco psát, ten podklad. 

Třeba tady, nevyplnil jsem srdeční rytmus, není vůbec zabraný, je oranžový.“ 

Tazatel: „A jakmile to vyplníš tak zezelená?“ 

Respondent: „Ano“ 

Tazatel: „To je super…“ 

Respondent: „Docela dobrá věc, co tam je, tak to funguje pár let u nás je vyúčtování, 

které nemusíme furt počítat jak k****i, kliknu vyúčtování, zadám tam věci, které jsou 

potřebné pro to vyúčtování a ono mi to vyhodí v korunách, třeba když je někdo 

nepojištěný, samoplátce.“ 

Tazatel: „To je geniální, na ostatních záchrankách musíš volat dipsečerovi a tam ti 

teprve řeknou kolik se platí za výjezd…“ 

Respondent: „Jediná blbá věc na tom, že řidič mi musí mi dopředu říct, kolik 

kilometrů to bude ten výjezd, ale to tak nějak víme, jedeš tam, tak pojedeš to stejné asi 

i zpátky, tak že prostě krát dva no a přibližnej čas celého výjezdu. Včera jsem to zrovna 

vyplňoval, ale seknul jsem se v pěti minutách a pojišťovně je to jedno, jako pojišťovně od 



 

119 

 

toho samoplátce, oni nemají náhled k nám, a jak říkáš, čtvrt hodina sem, čtvrt hodina 

tam, navíc když se trefím do tý čtvrthodiny, tak je to v pohodě, když ne, tak to vůbec není 

problém. To je docela fakt dobrá věc, že to nemusíme počítat tohle. Dokonce to pochopí, 

že jsme spárovaní s randečkem, protože tam je jiná sazba za to, to všecko to umí.“ 

Tazatel: „Hm, hodně dobrý, tohle máte zmáknutý, zatím vypadá že jste pěkně napřed 

oproti tomu, co jsem zatím vyzkoumal. Jak si mi říkal, to rodný číslo, jak se ti z něj 

propisuje věk pohlaví, datum narození, je v tom vašem programu ještě něco, co ti takhle 

dohodí automaticky věci, aniž bys je musel duplikovat?“ 

Respondent: „Co mě teď napadá, tak je, že když vyplním cévní mozková příhoda, 

jako I64, tak mi to automaticky nabízí, jestli chci vyplnit iktovou kartu. To je docela dobrá 

věc, protože se na to zapomíná. ALE, když dám tranzitorní ischemická ataka tak mi to 

nenabídne, i když by to teoreticky mělo bejt, ale na to už si musím myslet sám. U I64 ti to 

prostě nabídne samo.“ 

Tazatel: „A ty karty máš i pro jiný stavy? Nebo jen pro I64?“ 

Respondent: „Resuscitaci jo, ale to je lékařská záležitost, to jsem nikdy 

nevyplňoval…Máme ju tady jako specifickou záložku, jako kartu v tom softwaru. Pak když 

je to dítě, porod, trauma, jo pro ty specificky stavy tam mame záložky.“ 

Tazatel: „Jak si mi ukazoval ten červenej rámeček, ta blbuvzdornost, když zapomeneš 

něco vyplnit. Ukáže ti to počet těch chybovejch hlášek? Nebo ti to hodí jen tu poslední 

a ty je musíš postupně odklikávat dycky přes ten tisk?“ 

Respondent: „Když nevyplním 6 věcí, standardně je to NACA, na to zapomínám, 

nebo tady to, nejzávažnější stavy, sledovaná skupina a to a tak, tak ti standardně vyskočí 

třeba 5 nebo 6 těch věcí, který máš doplnit. A jasně, když opravíš jednu a na ten zbytek se 

vy**reš, tak ti to vyhodí ten zbytek, co máš ještě doplnit před tiskem.“ 

Tazatel: „No a co data pro ÚZIS? to jsou ty nejzávažnější stavy, sledovaná 

diagnostická skupina a okolnosti, dokáže to doplnit podle diagnozy nebo to musíte klikat 

ručně?“ 

Respondent: „To musíme ručně.“ 

Tazatel: „AHA, no tak v tom jsou některý softwary napřed. Máte tam MKN?“ 

Respondent: „To je co?“ 

Tazatel: „Mezinárodní klasifikace nemocí.“ 

Respondent: „Jo, jasně, to tam je.“ 

Tazatel: „A používáte to?“ 

Respondent: „Ona, no, viš co, je to na p*ču udělaný. Ona funguje, ale popravdě, 

jedu přes mobil. Protože koukni, když dám tady třeba bolest a zobrazí se mi plejáda 

nějakých bolestí, ale neukážou se mi všechny. A nejhorší je to u úrazů. Protože tam dáš 
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fakt třeba bérec a ony ti vyskočí bércový vředy a takový p******ny který nepotřebuješ. 

Ideální je to, když znáš kódový označení, který já si právě najdu na telefonu v tý apce od 

SUKLu a zadám tam jen to číslo. Třeba ta I64, vidíš, hned mi to i nabízí tu iktovku. Nevim, 

proč nám to nemůžou hodit do toho notebooku taky tu appku.“ 

Tazatel: „To je úžasný, to někdo přemejšlel, když to dělal, i když teda funguje to zatím 

tak jak to funguje… Negativní revers tu máte taky koukám.“ 

Respondent: „Jo, negativní revers sem taky nedávno vyplňoval, to je taky 

blbuvzdorný, je tam všechno vysvětlený, jak to máš napsat, akorát, někteří si dávaj bacha, 

teda nedávaj bacha, že máš předvyplněný co by si jim měl říct a co tam napsat a ty to 

vlastně podle toho přepíšeš, jakože vymažeš a přepíšeš tam svoje, nicméně oni to 

nevymažou a nechají to tam, tak že ten negativni revers má pak nulovou právní hodnotu. 

Tak že na to si musíš sám dávat bacha abys to vyplnil.“ 

Tazatel: „A co data z přístrojů? Dokážete si něco poslat do dokumentace? 

Předpokládám, že statusy zadává řidič.“ 

Respondent: „Jo, statusovač máme, statusy zadává řidič, když nejde statusovač, tak 

to jde přes vysílačku, nicméně, když nám příjde výjezd, tak dřív jsme jeli ještě fonicky, že 

si to předával normálně telefonem, teď už máme pagery asi půl roku, což je asi nejlepší, 

nic méně je to takhle, přijde ti to na pager, přijde SMS do mobilu, přijde na tiskárnu 

papír, přijde do auta výzva to co jsem ti ukazoval a přijde do GPS trasovej bod. Čas výzvy 

se propíše sám od dispečinku. Výjezd si zadám sám statusovačem.“ 

Tazatel: „A tím statusovačem dáváš všechny statusy až po základnu?“ 

Respondent: „No, ne, my to dáváme statusovačem jen konec, základnu si nedáváme, 

tu pak upravím já v počítači ten čas. To jsou jediné dvě věci, které můžeš přepsat je 

předání pacienta a konec, jinak když je cokoli jinýho zadanýho statusovačem, tak už s tim 

v počitači nehneš. Proto dáváme tím statusovačem jen ten konec. Teda jako, pohnou s tím 

ostatní, nadřízení, ale musíš jim to nějak odůvodňovat proč.“ 

Tazatel: „Seš schopnej si nějak avizovat ve špitále pacienta přes software?“ 

Respondent: „Tohle u nás nefunguje, všechno jenom fonicky, přes dispečink, to jako 

někde jde?“ 

Tazatel: „Jo, Zlínskej kraj to tak má, že to může řidič avizovat přímo na oddělení.“ 

Respondent: „Tak to je pecka, to by se mi taky líbilo.“ 

Tazatel: „Co elektronickej podpis?“ 

Respondent: „Tak to taky nevedeme, i když pozor, máme předtištěný razítko, ale 

elektronickej podpis tam není. To taky někde funguje?“ 

Tazatel: „Jo, Hradec králové, už jedou čistě elektronicky, chodí předat pacienta 

s tabletama, nic netisknou, předávající se podepíše na tablet tužkou a je to.“ 
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Respondent: „Tak to mají perfektní.“ 

Tazatel: „Jo, to mají, stejně tak to mají ještě v Ústeckým kraji. Zvládáte si přeposílat 

data z diagnostickýho přístroje do dokumentace? Vy máte co? Corpulsy?“ 

Respondent: „Jo, máme corpulsy, ale nic takovýho u nás zatím nefunguje. Jediné co, 

tak můžeš doktorovi, když ho znáš poslat něco watzupem (smích), to je tak jediný…“ 

Tazatel: „A 12 svod, funguje Vám to v tom Třincu?“ 

Respondent: „Víš co, o se mluvilo ještě před dvěma rokama, když jsem byl na 

dispecu, že to začínají rozjíždět. Nám tu možnost zatím nedali to konzultovat, jestli to na 

Třinecku jde, ale já o tom nevím.“ 

Tazatel: „Tak že 12 svod musíš přečíst a diagnostikovat sám, jestli tam něco je nebo 

není?“ 

Respondent: „12 je na mě no.“ 

Tazatel: „To ti dává docela dost velkou zodpovědnost.“ 

Respondent: „No, to dává, ale víš co, my máme hodně velkou výhodu, že zatím máme 

hodně doktorů, vlastně minimálně 2 doktory na okres, v Ostravě jsou 3-4, tak že to je 

prostě… Jako nestane se ti, že by ti dispečink řekl, nemáme doktora… a když, tak ti dojede 

z větší dálky, nebo si jedete naproti, protože předpokládáš, že tam ten infarkt je. A máme 

teda hodně RVček (Rande vous setkávací systém). Jako já, když tady vidím změny na EKG 

a nelíbí se mi pacient klinicky, tak volám doktora, ale někteří to dělaj, že vidí změny 

a hned chcou doktora. Ale viš co, i kdyby mi řekli, že změny na EKG jsou a pacient je 

klinicky v hajzlu, tak to nebudu konzultovat. Nebo můžu to zkusit zkonzultovat v Ostravě, 

ale doktor by mi řekl:„ne, vy jste střeďák, neumíte konzultovat, jeďte spádově na internu 

ať to zhodnotí lékař a případně si pak zkonzultuje.“ 

Tazatel: „No, my jako střeďáci konzultovat klinickej stav normálně můžem… spíš jde 

o to, že konzultuješ změny na EKG přímo s kardiologem na angiolince v aktuálním čase 

a seš schopnej díky tomu ušetřit tomu pacientovi 2-3 hodiny, protože pokud jedeš na 

internu, tam chytí infarkt tak ještě odebírají troponiny, však to znáš, posíláme to do 

Bohunic nebo k Sv. Anně…“ 

Respondent: „A jaká je tam prodleva?“ 

Tazatel: „Žádná, pošleš to z lifepaku a oni mají na angiu přímo mailovýho klienta 

zřízenýho, na kterej jim přijde to EKG a pak ti přes dispečink spojí lékaře, kterej si to 

otevře a konzultuje s tebou kliniku, popřípadě mu doplníš ještě nějaky svody… Jak to máte 

s hardwarem, respektive, využíváte nějak i možností toho hardwaru? Myslim tim foťáku, 

nebo právě tý dotykovky…“ 

Respondent: „No, my to asi nemáme ani ty foťáky na tom.“ 

Tazatel: „Má, tady zezadu, v tom zašpiněným, zadezinfikovaným…“ 
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Respondent: „Aha, vidíš to, to ani nevim tyo a to někdo používá?“ 

Tazatel: „Jo, třeba Zlíňáci maj, ono to umí scan občanky, že jim to podle občanky 

vyplní hlavičku, rodný číslo, bydliště atd. neuděláš tam chybu…“ 

Respondent: „Tak to je super.“ 

Tazatel: „Ten váš software teda umí komunikovat s tím statusovačem jenom jo? Plus 

s dispečerem samozřejmě?“ 

Respondent: „Jo, dispečer ti standardně vyplní tu hlavičku, to jsem ti ukazoval…“ 

Tazatel: „Jak se tam přihlašujete do toho systému? Máte asi specifický jméno a heslo 

předpokládám.“ 

Respondent: „Jo, každej má svoje jméno, jakože zkratku a heslo.“ 

Tazatel: „A kdo všechno má přístup do tvojí dokumentace?“ 

Respondent: „Řidiči tam nemůžou, ono, až ti to ukážu na počítači nahoře, když pak 

dopisuju výjezd, dodělávám časy, dopisuju kilometry, nebo to ti vlastně můžu ukázat i 

tady na tom autovým. To si otevřu jinej program, to se jmenuje DocServer, asi jako 

Mobiledoc, tak DocServer, tak od toho… tam se přihlásím úplně stejně, a tam vlastně, 

tam si přepisujem posádku, a pro nás je důležité dokumentace a kniha jízd, kdybych byl 

řidič, tak mi tady ten přístup do dokumentace úplně chybí ta ikonka. Ještě ti ukážu, já, 

když jsem byl dispečer, tak jsem viděl výjezdy celýho kraje v historii, pak jsem šel na 

záchranáře, tak mi ubrali kompetence v náhledech, teď můžu zpětně na svoje výjezdy, tak 

když dám svůj včerejší poslední výjezd, tak dám editovat, nebo radši prohlížet, protože 

všechno je dohledatelné moje úpravy zpětně, tak ať nemám problém. A tady ty časy, jako 

předání já si píšu na papír do dokumentace a sem to dopisuju zpětně a ještě ten čas 

příjezdu, o tom jsme mluvili jak dáváme rovnou čas ukončení, protože ho můžu měnit, tak 

standardně když nemáme další výjezd tak přidáváme ještě těch 15 minut, protože to 

proplácí pojišťovna, ať z toho záchranka něco má…“ 

Tazatel: „Na těch 15 minut nemáš speciální tlačítko?“ 

Respondent: „Ne, máme tady akorát tady takový hodiny, že se mi tam po kliknutí 

propíše aktuální čas. A ještě je to blbuvzdorné, že ti to kontroluje ty časy, třeba když máš 

dojezd delší jak 20 minut, tak tě to upozorní, že musíš uvést důvod, to tě do toho 

automaticky hodí. Když to nevyplním, tak mě to sice pustí uzavřít, ale ten výjezd mi 

zůstane viset jako nedodělaný, červeně.“ 

Tazatel: „Zkouešels jak dlouho ti to dovouje upravovat ty výjezdy? Jako jak dlouho 

ti zůstanou viset takhle červeně, než je veme pojišťovna?“ 

Respondent: „To jsem nezkoušel…“ 

Tazatel: „A co hodnotící škály?“ 

Respondent: „Máme GCS a NACA“ 
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Tazatel: „A AVPU?“ 

Respondent: „Ne, tu nemáme.“  

Tazatel: „A musíš to slovně vypisovat ty skupiny? Nebo to máš jako zaklikávačky?“ 

Respondent: „Jen zaklikáváš. NACU vlastně taky.“ 

Tazatel: „Seš asi schopnej si nějak dohodit APGAR?“ 

Respondent: „Nejsu, to máme natištěné na papíře v porodnickým balíčku a pak to 

ručně dopisuješ do dokumentace.“ 

Tazatel: „Můžeš do glykemie třeba napsat nulu? Nebo HI? teď jsem byl na výjezdu a 

paní říkala, že naměřila pánovi na glukometru „há  jedna“, a že neví co to znamená…“ 

Respondent: „No, to jsem nikdy nezkoušel… tak počkej, jo, nulu to vezme, ale 

písmena ne, jedině číslo…“ 

Tazatel: „No, občas ti dá glukometr LO nebo HI a ty pak dáváš do dokumentace 

nějakou číselnou hodnotu kterou si vlastně vymyslíš, protože ti program ti neveme to co 

hlásí glukometr…“ 

Respondent: „My máme v těchhle situacích nařízený psát to jen slovně do 

dokumentace a do naměřených hodnot to neuvádět.“ 

Tazatel: „A koukám, že dycky dáš přidat vyšetření a jedeš si celý ty škály k určitýmu 

času.“ 

Respondent: „Jo, u toho je docela nebezpečná jedna věc, že ve chvíli, kdy dám první 

vyšetření, tak mi to nevyplní čas, dá tam jakože nulovej, a pak když dám druhý, tak je 

v jiným čase, než když jsem to první zahájil a ty časy se pak v podstatě překrývají jestli 

mi rozumíš, jakože ti to neseřadí chronologicky když si ty časy nehlídáš sám, což pak zase 

právní opodstatnění pořádně nemá a ta informace je napadnutelná.“ 

Tazatel: „Jo, to zatím dělají všechny softwary se kterejma jsem přišel do styku.“ 

Respondent: „No, já standardně dělám to, že když to dopíšu, tak si při tisku vzpomenu 

že jsem to nepřepsal, podívám se na časy, kdy jsme přijeli na místo a v kolik jsem ho 

přibližně asi měřil toho pacoše, v kolik to asi přibližně bylo a dopisuju to.“ 

Tazatel: „Tlak tam musíš psat číselně? Nebo máš nějakou klikací škálu?“ 

Respondent: „Číselně, jedině číselně, ale je supr, že tím jak je to dotykové a když se 

ještě naučíš používat tabulátor, tak je to perfektní, protože musíš projet všechno, na nic 

nezapomeneš.“ 

Tazatel: „Kyslík máte zaškrkávací?“ 

Respondent: „Ten máme tady, v léčivech, tam dál aplikován medicinální kyslík 

a naťukám si kolik litrů jsem mu dával.“ 
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Tazatel: „Pecka, ono je to totiž tak, podle úhradový vyhlášky, že medicinální kyslík ti 

pojišťovna proplatí jedný posádce jen jednou za den.“ 

Respondent: „Jedenkrát za den? To ani nevím…“ 

Tazatel: „Jo, jedenkrát za den.“ 

Respondent: „U nás je to standardně domluvené tak, že ať dávám, co dávám, já si to 

tady ve skladu vezmu a vypisuje to doktor, když jsem s doktorem. Když jsem sám, vykážu 

si to sám.“ 

Tazatel: „Vidiš to, ten kyslík, musíš zaškrtávat i že si ho nepodal?“ 

Respondent: „Ne, to ne.“ 

Tazatel: „To je fajn, u některých softwarů je potřeba zaklikávat i že si něco neudělal… 

jako třeba ten medicinální kyslík nepodán. Jo, tady ještě vidím, že ti to nabízí základní 

výkony, který se vykazujou, nejčastěji.“ 

Respondent: „Ano, kdybych potřeboval nějaký další výkony, tak musím dát tady 

vyhledávat a najdu si jakejkoli výkon s tím, že když by to byl nějakej specifickej výkon, co 

ja vim, třeba koniopunkce, tak to musím jít dotoho druhýho programu, do toho druhýho 

Docu to dodělat.“ 

Tazatel: „Jo, s tím, že ale ten druhej Doc. si můžeš otevřít i tady na tom počítači 

v autě?“ 

Respondent: „Jo, můžu. Můžu, ale standardně se to dělá na základně. Když máš třeba 

víc výjezdů, tak si to uzavíráme v autě, pak můžeš jít dřív dom…“ 

Tazatel: „To je taky fajn, u věřšiny programů to musíš uzavírat striktně na základně, 

přitom tohle je dost elegantní řešení. Nepravidelnej puls si můžeš zaškrtnout nebo to 

dopisuješ do dokumentace ručně?“ 

Respondent: „Píšu ho tam ručně, jen srdeční akci zaznamenáváš. O pravidelnosti 

musíš psát do dokumentace ručně.“ 

Tazatel: „Když si vemu tu kartu, anamnézy, tak ty zkratky OA, FA, AA, to tam máš 

předepsaný? Nebo to musíš zase ručně vypsat?“ 

Respondent: „Jo, to tam mám všechno předepsané defaultně.“ 

Tazatel: „Anamnézy jo?“ 

Respondent: „Jo, jen zkratky sice, ale jsou tam, jen to co vidíš, OA, AA, FA, NO, 

Objektivní nález a teď v době covidové nám přidali ještě covid a OOPP. To jsou 

předvyplněné věci a ty je musíš dopsat.“ 

Tazatel: „Účil Vás to nějak psát?“ 

Respondent: „Ty, neučí, můj školitel, od toho jsem to pochytil mě to učil, nejlepší je 

asi klasika ABCDE, tam nic nezapomeneš a hlavně nepřeskakovat, ale to znáš…“ 
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Tazatel: „Koukám, že klávesnici si můžeš hodit i dotykovou na obrazovce?“ 

Respondent: „Jo, můžeš, ale nikdy jsem to nedělal, nicméně jednou jsem zažil, že je 

nevýhoda, jak se to furt otevírá a zavírá ta děkovačka tak je to vychrchlané a jednou mi 

to prostě byla zima a nechtělo mi to vzít ty kontakty, tak jsem psal jen na tabletu a to bylo 

s prominutím úplně nap**u, protože během jízdy v autě, víš co, já jsem docela zdatný 

v psaní v deseti prstech a to je úplně něco jiného, tak že já si nedokážu představit, kdyby 

mi někdo řekl, že to mám psát jenom na tabletu tak si asi pujdu hodit mašli. Jakože 

psychicky bych to, nervama bych to fakt nedal, prostě ja bych umřel u toho. Máme tu 

takové specifické cesty, jako Sirkovy lázně, kde máš díru na díře na silnici, a to bys prostě 

nedal.“ 

Tazatel: „Fajn, já jak tak koukám, já myslím, že jsem se dozvěděl všechno, co jsem 

se potřeboval.“ 

Respondent: „Jo? Šak kdyby to, tak zavolej a doptej se cokoli, ja su furt na drátě, 

když nemám po noční….“ 

Tazatel: „OK, tak moc děkuju.“ 
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Příloha F 

Tabulka 0-1: stanovení hodnot Metodou pořadí 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Suma 

E1 8 5 7 6 2 3 4 1  

E2 8 6 7 5 2 3 4 1  

E3 3 6 8 7 2 5 4 1  

E4 7 6 5 8 4 2 3 1 144 

 

Tabulka 0-2: výpočet vah kritérií 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

E1 0,05556 0,03472 0,04861 0,04167 0,01389 0,02083 0,02778 0,00694 

E2 0,05556 0,04167 0,04861 0,03472 0,01389 0,02083 0,02778 0,00694 

E3 0,02083 0,04167 0,05556 0,04861 0,01389 0,03472 0,02778 0,00694 

E4 0,04861 0,04167 0,03472 0,05556 0,02778 0,01389 0,02083 0,00694 

Váha 0,18056 0,15972 0,1875 0,18056 0,06944 0,09028 0,10417 0,02778 
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Tabulka 0-3: stanovení hodnot Metodou pořadí u subkritérií 

 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Suma 

E1 1 3 2 4 5  

E2 3 3 2 5 4  

E3 5 3 1 3 2  

E4 1 3 2 5 4 61 

Tabulka 0-4: výpočet vah subkritérií 4 

 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 Suma řádku 

E1 0,016393443 0,04918 0,03279 0,06557 0,08197  

E2 0,049180328 0,04918 0,03279 0,08197 0,06557  

E3 0,081967213 0,04918 0,01639 0,04918 0,03279  

E4 0,016393443 0,04918 0,03279 0,08197 0,06557  

Výsledná váha 0,163934426 0,19672 0,11475 0,27869 0,2459 1 

Váha aproximovaná kritériem 0,029599271 0,03552 0,02072 0,05032 0,0444 0,18055 

Tabulka 0-5: stanovení hodnot subkritérií Metodou pořadí 

 7.1 7.2 7.3 suma 

E1 2 1 3  

E2 3 1 2  

E3 3 1 2  

E4 1 2 3 24 
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Tabulka 0-6: výpočet vah subkritérií 7 

 K7.1 K7.2 K7.3 Suma řádku 

E1 0,08333 0,04167 0,125  

E2 0,125 0,04167 0,08333  

E3 0,125 0,04167 0,08333  

E4 0,04167 0,08333 0,125  

Výsledná váha 0,375 0,20833 0,41667 1 

Váha aproximovaná kritériem 0,03906 0,0217 0,0434 0,10417 
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Příloha G 

Tabulka 0-1: výchozí matice pro TOPSIS v maximalizační podobě 

 K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 2,6 3 2 1 1 1 1 1 2 12 0 1 1 1901200,00 

V2 2,2 3 2 1 0 1 0 1 0 14 1 1 0 1916200,00 

V3 3 3 5 1 0 0 0 1 3 11 0 1 0 2081200,00 

V4 2,4 3 2 1 0 1 0 1 0 13 0 1 0 1882200,00 

V5 3 4 3 1 0 1 0 1 1 13 0 1 1 1791200,00 

V6 2,6 3 4 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 2086200,00 

V7 3 2 2 1 0 1 1 1 5 15 0 1 1 0,00 

Váhy 0,1806 0,1597 0,1875 0,0296 0,0355 0,0207 0,0503 0,0444 0,0694 0,0903 0,0391 0,0217 0,0434 0,0278 

 MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 
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Tabulka 0-2: umocněné hodnoty výchozí matice pro TOPSIS 

Umocněné hodnoty K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 6,76 9 4 1 1 1 1 1 4 144 0 1 1 3,61456E+12 

V2 4,84 9 4 1 0 1 0 1 0 196 1 1 0 3,67182E+12 

V3 9 9 25 1 0 0 0 1 9 121 0 1 0 4,33139E+12 

V4 5,76 9 4 1 0 1 0 1 0 169 0 1 0 3,54268E+12 

V5 9 16 9 1 0 1 0 1 1 169 0 1 1 3,2084E+12 

V6 6,76 9 16 1 0 0 0 0 0 121 0 1 0 4,35223E+12 

V7 9 4 4 1 0 1 1 1 25 225 0 1 1 0 

Součet 51,12 65 66 7 1 5 2 6 39 1145 1 7 3 2,27211E+13 

Odmocnina 7,1498 8,0623 8,1240 2,6458 1,0000 2,2361 1,4142 2,4495 6,2450 33,8378 1,0000 2,6458 1,7321 4766663,6172 

Tabulka 0-3: normalizovaná matice 

Normalizovaná matice K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 0,3636 0,3721 0,2462 0,3780 1,0000 0,4472 0,7071 0,4082 0,3203 0,3546 0,0000 0,3780 0,5774 0,3989 

V2 0,3077 0,3721 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,0000 0,4137 1,0000 0,3780 0,0000 0,4020 

V3 0,4196 0,3721 0,6155 0,3780 0,0000 0,0000 0,0000 0,4082 0,4804 0,3251 0,0000 0,3780 0,0000 0,4366 

V4 0,3357 0,3721 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,0000 0,3842 0,0000 0,3780 0,0000 0,3949 

V5 0,4196 0,4961 0,3693 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,1601 0,3842 0,0000 0,3780 0,5774 0,3758 

V6 0,3636 0,3721 0,4924 0,3780 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3251 0,0000 0,3780 0,0000 0,4377 

V7 0,4196 0,2481 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,7071 0,4082 0,8006 0,4433 0,0000 0,3780 0,5774 0,0000 

 

Tabulka 0-4: vážená kriteriální matice 
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Vážená kriteriální matice K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 

V1 0,0657 0,0594 0,0462 0,0112 0,0355 0,0093 0,0356 0,0181 0,0222 0,0320 0,0000 0,0082 0,0251 0,0111 

V2 0,0556 0,0594 0,0462 0,0112 0,0000 0,0093 0,0000 0,0181 0,0000 0,0374 0,0391 0,0082 0,0000 0,0112 

V3 0,0758 0,0594 0,1154 0,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0181 0,0334 0,0293 0,0000 0,0082 0,0000 0,0121 

V4 0,0606 0,0594 0,0462 0,0112 0,0000 0,0093 0,0000 0,0181 0,0000 0,0347 0,0000 0,0082 0,0000 0,0110 

V5 0,0758 0,0792 0,0692 0,0112 0,0000 0,0093 0,0000 0,0181 0,0111 0,0347 0,0000 0,0082 0,0251 0,0104 

V6 0,0657 0,0594 0,0923 0,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0293 0,0000 0,0082 0,0000 0,0122 

V7 0,0758 0,0396 0,0462 0,0112 0,0000 0,0093 0,0356 0,0181 0,0556 0,0400 0,0000 0,0082 0,0251 0,0000 

Dmax 0,0758 0,0792 0,1154 0,0112 0,0355 0,0093 0,0356 0,0181 0,0556 0,0400 0,0391 0,0082 0,0251 0,0122 

Dmin 0,0556 0,0396 0,0462 0,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0293 0,0000 0,0082 0,0000 0,0000 

 

Tabulka 0-5: vzdálenost od ideální varianty 

D+ K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 součet odmocnina 

V1 0,000102 0,000392 0,004794 0 0,00000 0 0 0 0,00111 6,40617E-05 0,001526 0 0 1,16228E-06 0,00799 0,0894 

V2 0,000408 0,000392 0,004794 0 0,00126 0 0,00126599 0 0,00309 7,11797E-06 0,000000 0 0,00062793 9,8144E-07 0,01185 0,10886 

V3 0,000000 0,000392 0,000000 0 0,00126 8,5859E-05 0,00126599 0 0,00049 0,000113888 0,001526 0 0,00062793 8,48997E-10 0,00577 0,07595 

V4 0,000230 0,000392 0,004794 0 0,00126 0 0,00126599 0 0,00309 2,84719E-05 0,001526 0 0,00062793 1,41327E-06 0,01322 0,11497 

V5 0,000000 0,000000 0,002131 0 0,00126 0 0,00126599 0 0,00198 2,84719E-05 0,001526 0 0 2,95536E-06 0,00819 0,09052 

V6 0,000102 0,000392 0,000533 0 0,00126 8,5859E-05 0,00126599 0,00032854 0,00309 0,000113888 0,001526 0 0,00062793 0 0,00933 0,09658 

V7 0,000000 0,001570 0,004794 0 0,00126 0 0 0 0 0 0,001526 0 0 0,000147801 0,0093 0,09643 

 

Tabulka 0-6: vzdálenost od bazální varianty 
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D- K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 K8 součet odmocnina 

V1 0,00010 0,00039 0,00000 0 0,00126 8,5859E-05 0,00127 0,000329 0,00049 7,11797E-06 0 0 0,00062793 0,00012 0,00469 0,06848 

V2 0,00000 0,00039 0,00000 0 0 8,5859E-05 0,00000 0,000329 0,00000 6,40617E-05 0,001525879 0 0 0,00012 0,00252 0,05021 

V3 0,00041 0,00039 0,00479 0 0 0 0,00000 0,000329 0,00111 0 0 0 0 0,00015 0,00718 0,08475 

V4 0,00003 0,00039 0,00000 0 0 0,0001 0,00000 0,000329 0,00000 2,84719E-05 0 0 0 0,00012 0,00098 0,03132 

V5 0,00041 0,00157 0,00053 0 0 8,5859E-05 0,00000 0,000329 0,00012 2,84719E-05 0 0 0,00062793 0,00011 0,00381 0,06176 

V6 0,00010 0,00039 0,00213 0 0 0 0,00000 0,000000 0,00000 0 0 0 0 0,00015 0,00277 0,05266 

V7 0,00041 0,00000 0,00000 0 0 8,5859E-05 0,00127 0,000329 0,00309 0,000113888 0 0 0,00062793 0,00000 0,00592 0,07695 
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Tabulka 0-7: výsledný efekt včetně pořadí 

  Efekt Pořadí 

V1 Zlínský kraj 0,4337 4. 

V2 Jihomoravský kraj 0,3157 6. 

V3 Moravskoslezský kraj 0,5274 1. 

V4 Jihočeský kraj 0,2141 7. 

V5 Kraj Vysočina 0,4056 2. 

V6 Olomoucký kraj 0,3528 3. 

V7 Hlavní město Praha 0,4438 5. 
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Příloha H 

Tabulka 0-1 výchozí matice TOPSIS bez krytéria č.8 

 K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 

V1 2,6 3 2 1 1 1 1 1 2 12 0 1 1 

V2 2,2 3 2 1 0 1 0 1 0 14 1 1 0 

V3 3 3 5 1 0 0 0 1 3 11 0 1 0 

V4 2,4 3 2 1 0 1 0 1 0 13 0 1 0 

V5 3 4 3 1 0 1 0 1 1 13 0 1 1 

V6 2,6 3 4 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 

V7 3 2 2 1 0 1 1 1 5 15 0 1 1 

Váhy 0,1857 0,1643 0,1929 0,0304 0,0365 0,0213 0,0518 0,0457 0,0714 0,0929 0,0402 0,0223 0,0446 

 MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 
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Tabulka 0-2: umocněné hodnoty matice TOPSIS bez kritéria č. 8 

Umocněné hodnoty K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 

V1 6,76 9 4 1 1 1 1 1 4 144 0 1 1 

V2 4,84 9 4 1 0 1 0 1 0 196 1 1 0 

V3 9 9 25 1 0 0 0 1 9 121 0 1 0 

V4 5,76 9 4 1 0 1 0 1 0 169 0 1 0 

V5 9 16 9 1 0 1 0 1 1 169 0 1 1 

V6 6,76 9 16 1 0 0 0 0 0 121 0 1 0 

V7 9 4 4 1 0 1 1 1 25 225 0 1 1 

Součet 51,12 65 66 7 1 5 2 6 39 1145 1 7 3 

Odmocnina 7,1498 8,0623 8,1240 2,6458 1,0000 2,2361 1,4142 2,4495 6,2450 33,8378 1,0000 2,6458 1,7321 

 

Tabulka 0-3: normalizovaná matice 

Normalizovaná matice K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 

V1 0,3636 0,3721 0,2462 0,3780 1,0000 0,4472 0,7071 0,4082 0,3203 0,3546 0,0000 0,3780 0,5774 

V2 0,3077 0,3721 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,0000 0,4137 1,0000 0,3780 0,0000 

V3 0,4196 0,3721 0,6155 0,3780 0,0000 0,0000 0,0000 0,4082 0,4804 0,3251 0,0000 0,3780 0,0000 

V4 0,3357 0,3721 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,0000 0,3842 0,0000 0,3780 0,0000 

V5 0,4196 0,4961 0,3693 0,3780 0,0000 0,4472 0,0000 0,4082 0,1601 0,3842 0,0000 0,3780 0,5774 

V6 0,3636 0,3721 0,4924 0,3780 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3251 0,0000 0,3780 0,0000 

V7 0,4196 0,2481 0,2462 0,3780 0,0000 0,4472 0,7071 0,4082 0,8006 0,4433 0,0000 0,3780 0,5774 
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Tabulka 0-4: vážená kriteriální matice 

Vážená kriteriální matice K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 

V1 0,0675 0,0611 0,0475 0,0115 0,0365 0,0095 0,0366 0,0186 0,0229 0,0329 0,0000 0,0084 0,0258 

V2 0,0571 0,0611 0,0475 0,0115 0,0000 0,0095 0,0000 0,0186 0,0000 0,0384 0,0402 0,0084 0,0000 

V3 0,0779 0,0611 0,1187 0,0115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0186 0,0343 0,0302 0,0000 0,0084 0,0000 

V4 0,0623 0,0611 0,0475 0,0115 0,0000 0,0095 0,0000 0,0186 0,0000 0,0357 0,0000 0,0084 0,0000 

V5 0,0779 0,0815 0,0712 0,0115 0,0000 0,0095 0,0000 0,0186 0,0114 0,0357 0,0000 0,0084 0,0258 

V6 0,0675 0,0611 0,0950 0,0115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0302 0,0000 0,0084 0,0000 

V7 0,0779 0,0408 0,0475 0,0115 0,0000 0,0095 0,0366 0,0186 0,0572 0,0412 0,0000 0,0084 0,0258 

Dmax 0,0779 0,0815 0,1187 0,0115 0,0365 0,0095 0,0366 0,0186 0,0572 0,0412 0,0402 0,0084 0,0258 

Dmin 0,0571 0,0408 0,0475 0,0115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0302 0,0000 0,0084 0,0000 

 

 

Tabulka 0-5: vzdálenost od ideální varianty 

D+ K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 součet odmocnina 

V1 0,0001 0,0004 0,0051 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0001 0,0016 0,0000 0,0000 0,0085 0,091949 

V2 0,0004 0,0004 0,0051 0,0000 0,0013 0,0000 0,0013 0,0000 0,0033 0,0000 0,0000 5,49213E-08 0,00062793 0,0125 0,111799 

V3 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0013 0,0001 0,0013 0,0000 0,0005 0,0001 0,0016 5,49213E-08 0,00062793 0,0061 0,077886 

V4 0,0002 0,0004 0,0051 0,0000 0,0013 0,0000 0,0013 0,0000 0,0033 0,0000 0,0016 5,49213E-08 0,00062793 0,0139 0,118098 

V5 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0013 0,0000 0,0013 0,0000 0,0021 0,0000 0,0016 5,49213E-08 5,126E-07 0,0087 0,093094 

V6 0,0001 0,0004 0,0006 0,0000 0,0013 0,0001 0,0013 0,0003 0,0033 0,0001 0,0016 5,49213E-08 0,00062793 0,0098 0,099159 

V7 0,0000 0,0017 0,0051 0,0000 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 5,49213E-08 5,126E-07 0,0097 0,098399 
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Tabulka 0-6: vzdálenost od bazální varianty 

D- K1 K2 K3 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K5 K6 K7.1 K7.2 K7.3 součet odmocnina 

V1 0,0001 0,0004 0,0000 0,0000 0,0013 0,0001 0,0013 0,0003 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0048 0,069504 

V2 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 0,0016 0,0000 0,0000 0,0025 0,050356 

V3 0,0004 0,0004 0,0051 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0074 0,086278 

V4 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0009 0,030179 

V5 0,0004 0,0017 0,0006 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0039 0,062609 

V6 0,0001 0,0004 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0028 0,052701 

V7 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0013 0,0003 0,0033 0,0001 0,0000 0,0000 0,0007 0,0063 0,079151 

 

Tabulka 0-7: výsledný efekt pro CEA 

  Efekt Pořadí 

V1 Zlínský kraj 0,4305 3. 

V2 Jihomoravský kraj 0,3105 6. 

V3 Moravskoslezský kraj 0,5256 1. 

V4 Jihočeský kraj 0,2035 7. 

V5 Kraj Vysočina 0,4021 4. 

V6 Olomoucký kraj 0,3470 5. 

V7 Hlavní město Praha 0,4458 2. 

 

 


