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Vážené	kolegyně	a	kolegové,

touto	publikací	bychom	chtěli	oslovit	zdravotnické	profesionály	různých	oborů	
a	různého	zaměření.	Máme	na	mysli	ty,	kteří	působí	v	praxi,	i	ty,	kteří	vyučují	nebo	
se	věnují	výzkumu	v	nelékařských	a	lékařských	oborech.	Zdravotnictví	založené	
na	vědeckých	důkazech	je	totiž	skutečně	široce	uplatnitelným	přístupem,	a	proto	
nás	jeho	principy	nadchly.	Postupy	a	metody	Evidence-Based	Healthcare	–	EBHC,	jak	
je	tento	komplexní	přístup	anglicky	nazýván,	pomáhají	nalézat	vědecky	podložené	
odpovědi	na	otázky,	které	vyplývají	z	každodenní	činnosti	kohokoliv	z	nás.	

Pojmy	vědecký	důkaz,	Evidence-Based	Medicine	–	EBM,	Evidence-Based	Practi-
ce	–	EBP	a	další	analogické	kategorie,	se	ve	verbální	nebo	písemné	podobě	kolem	
nás	vyskytují	vcelku	frekventně.	Ne	vždy	však	plně	rozumíme	jejich	obsahu	a	vyu-
žití.	Díky	založení	Českého	centra	Evidence-Based	Healthcare	v	Olomouci,	které	je	
přidruženo	Joanna	Briggs	Institute	na	Univerzitě	v	Adelaide,	jsme	měli	příležitost	
si	mnohé	ze	zmíněného	vyzkoušet	tzv.	„na	vlastní	kůži“.	Neodradilo	nás	to,	právě	
naopak	a	jsme	hluboce	přesvědčeni	o	smysluplnosti	postupů,	které	v	knize	popi-
sujeme.

Odborné	veřejnosti	nabízíme	to,	co	jsme	se	naučili,	a	doufáme,	že	Zdravotnictví	
založené	na	vědeckých	důkazech	najde	široké	uplatnění.

S	úctou	
autorský	tým
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ÚVOD

Termíny	Evidence-Based	Healthcare	–	EBHC,	Evidence-Based	Medicine	–	EBM,	Evi-
dence-Based	Practice	–	EBP	apod.	jsou	v	současné	době	hojně	používané	a	mnohdy	
působí	spíše	jako	„zaklínadla“,	která	se	často	bez	relevantní	souvislosti	objevují	
v	různých	publikacích	a	přednáškách.	Evidence-Based	Healthcare	neboli	„zdravot-
nictví	založené	na	vědeckých	důkazech“	vychází	ze	základů	Evidence-Based	Medici-
ne	neboli	„medicíny	založené	na	vědeckých	důkazech“.	Základy	filozofie	a	přístupu	
„medicíny	založené	na	vědeckých	důkazech“	ukotvili	Cochrane,	Sackett	a	Guyatt,	
kteří	poukázali	na	skutečnost,	že	již	není	možné,	aby	jedinec	(v	rámci	EBM	lékař)	
bych	schopen	reflektovat	na	veškeré	poznatky	vědy	a	výzkumu	a	dokázal	je	zároveň	
implementovat	do	praxe	(Guyatt,	Cairns,	Churchill,	Cook,	Haynes,	Hirsh	et	al.,	1992;	
Sackett,	Rosenberg,	Gray,	Haynes,	&	Richardson,	1996).	Termín	Evidence-Based	
Healthcare	neboli	„zdravotnictví	založené	na	vědeckých	důkazech“	sdružuje	a	za-
střešuje	všechny	zdravotnické	(lékařské	i	nelékařské)	profese.	V	současné	době	se	
můžete	setkat	i	s	dalšími	termíny,	kterými	jsou	např.	Evidence-Based	Physiotherapy	
(fyzioterapie),	Nursing	(ošetřovatelství),	Midwifery	(porodní	asistence),	Healthcare	
Management	(zdravotnický	management)	atd.	Komplexnost	přístupu	EBHC	se	opírá	
o	vědecké	důkazy	generované	kvantitativním	a	rovněž	kvalitativním	výzkumem.	
Využití	přístupu	Evidence-Based	Healthcare	v	praxi	se	označuje	jako	Evidence-Based	
Practice	neboli	„praxe	založená	na	vědeckých	důkazech“.	„Praxe	založená	na	vě-
deckých	důkazech“	je	definována	jako	„svědomité, explicitní a uvážlivé používání 
nejlepších aktuálních vědeckých důkazů při rozhodování o péči jednotlivých paci-
entů...“ (Sackett	et	al.,	1996).

Co	tato	definice	znamená	v	praxi?	Přístup	Evidence-Based	neboli	„založený	
na	vědeckých	důkazech“	hraje	velmi	důležitou	roli	v	procesu	rozhodování	zdra-
votnického	profesionála,	ať	už	lékaře,	fyzioterapeuta,	zdravotní	sestry,	porodní	
asistentky	atd.	V	praxi	je	velmi	důležité	si	uvědomit,	že	není	možné	jen	tak	„pasiv-
ně“	uchopit	nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy,	tedy	bez	promyšlení	souvislostí.	
Nezbytnou	součástí	EBHC	je	proto	tzv. klinická rozvaha. Na	základě	přístupu	EBP,	
každé	rozhodnutí	zdravotnického	profesionála	o	diagnostickém,	terapeutické	či	
léčebném	postupu	u	konkrétního	pacienta	či	klienta	by	mělo	být	založeno	na	nej-
lepších	dostupných	vědeckých	důkazech,	jeho	klinických	zkušenostech	a	zároveň	
zohlednit	preference	pacienta	(viz	obrázek	1.).	Jeden	aspekt	bez	ostatních	dvou	není	
dostačující	v	komplexním	přístupu	péče	o	pacienta	(či	klienta)	(Klugarová,	Klugar,	
&	Marečková,	2015;	Pearson,	Jordan,	&	Munn,	2012).	

Nicméně,	jak	zůstat	tzv.	„v	obraze“,	když	jen	v	jedné	databázi	Medline	se	mo-
mentálně	nachází	více	než	22	milionů	publikací?	(NLM,	2015)



8 / Evidence-Based Health Care

Pětikrokový	model	EBP	usnadní	zdravotnickému	profesionálovi:	
1.	 Formulovat	zodpověditelnou	klinickou	otázku
2.	 Vyhledat	nejlepších	dostupné	vědecké	důkazy	
3.	 Kriticky	zhodnotit	vědecké	důkazy	
4.	 Implementovat	nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy	do	zdravotnictví
5.	 Vyhodnotit	a	diseminovat	výsledků	implementace	

Obrázek 1.  Vztah	klinické	praxe,	vědeckých	důkazů	a	samotných	pacientů	(upraveno	dle	
Klugar	(2014)).

Přístupem	EBHC	se	v	současné	době	zabývá	nespočet	vzdělávacích	i	výzkumných	
institucí	a	profesních	organizací	(Centre	for	Evidence-Based	Medicine,	Oxford	Uni-
versity,	Cochrane	collaboration	a	Joanna	Briggs	Institute).	Mezinárodní	nezisková	
vědecko-výzkumná	instituce	The Joanna Briggs Institute (JBI),	která	představuje	
také	významné	pracoviště	School	of	Translational	Health	Science	University	v	Ade-
laide	v	Jižní	Austrálii,	vytvořila	celosvětovou	síť	více	než	osmdesáti	přidružených	
výzkumných	pracovišť	a	odborných	seskupení	z	přibližně	sedmdesáti	zemí	světa.	
Výstupy	vědecké	práce	JBI	jsou	cíleny	směrem	ke	všem	oborům,	které	se	zabývají	
problematikou	zdraví	a	zdravotnické	péče.

V	České	republice	bylo	v	roce	2013	založeno	první	a	zatím	jediné	centrum	
„Evidence-Based	Healthcare“.	České	centrum	Evidence-Based	Healthcare	působí	
na	Lékařské	fakultě	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	a	je	přidruženo	k	JBI.	Oficiální	
název	centra	v	Olomouci	zní:	„The Czech Republic (Middle European) Centre for 
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Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute“.	
Pracoviště	se	zabývá	všemi	komponentami	Zdravotnictví	založeného	na	vědeckých	
důkazech	a	v	neposlední	řadě	také	tvorbou	kvantitativních	i	kvalitativních	syste-
matických	review	s	meta-analýzou	a	meta-syntézou.	Současně	se	centrum	podílí	
na	vývoji	nových	metodologií	a	výzkumných	nástrojů	Joanna	Briggs	Institute,	které	
jsou	při	tvorbě	systematických	review	využívány.	Metodologii	a	výzkumným	pro-
cesům,	které	jsou	pro	tvorbu	systematických	review	zásadní,	se	podrobně	věnuje	
knižní	titul	Systematická	review	ve	zdravotnictví	(Klugar,	2015).	České	JBI	centrum	
se	kromě	výzkumné	činnosti	věnuje	i	vzdělávání	v	oblasti	EBHC,	metodologii	tvorby	
systematických	review	a	implementaci	vědeckých	důkazů	do	praxe	formou	kurzů,	
jako	například	Comprehensive	Systematic	Review	Training	Program	nebo	kurz	Evi-
dence	Based	Healthcare	či	Clinical	Fellowship	Program.	Jejich	absolventi	získávají	
hlubší	poznatky	k	uvedeným	tématům.	Více	na:	cebhc.upol.cz.

http://cebhc.upol.cz


10 / 

1 / FORMULACE KLINICKÉ OTÁZKY

Jana Marečková 

Klinická	otázka	hraje	klíčovou	úlohu	v	rámci	komplexního	přístupu	EBHC.	Abychom	
mohli	vyhledat	nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy	a	použít	je	v	praxi,	je	nezbytné	
korektně	formulovat	zodpověditelnou	klinickou	otázku.

1.1 „Background“ otázka versus „Foreground“ klinická 
otázka

V	případě,	že	hledáte	obecné	vstupní	poznatky	k	danému	tématu	či	klinickému	
problému,	stačí	formulovat	základní	tzv.	„BACKGROUND“ otázku.	Příkladem	to-
hoto	typu	klinické	otázky	je:	„Jaké odborné poznatky byly publikovány k tématu 
kraniotrauma?“. 

Nicméně,	ve	zdravotnictví	většinou	potřebujeme	najít	odpověď	na	specifickou	
otázku	(např.	o	diagnostickém,	terapeutickém	či	léčebném	postupu),	abychom	ji	
mohli	použít	v	praxi.	Tento	typ	otázky	se	v	literatuře	označuje	jako	„FOREGROUND“ 
otázka.

Příklad:	„Jaká je efektivita hyperbarické terapie pacientů s kraniotraumatem 
ve srovnání se standardní léčbou vzhledem k mortalitě?“	(Klugar,	Nytra,	Bockova,	
Klugarova,	Kelnarova,	&	Mareckova,	2014).	

1.2 Struktura klinické otázky 
V	kontextu	EBHC	platí,	že	korektně formulovaná zodpověditelná klinická otázka	
obsahuje	4	základní	elementy,	které	vystihuje	akronym PICO (Hoffmann,	Bennett,	
&	Del	Mar,	2009)	(viz	Tab.	1):

P Patient/Problem	(pacient	nebo	problém,	který	nás	zajímá)
I  Intervention	(inovativní	intervence,	léčba	či	postup,	o	kterém	uvažujeme,	

zda	jej	použít)
C Comparison	(srovnávací	intervence,	léčba	či	postup	–	většinou	běžně	pro-

váděný)
O Outcome/s	(výstup/výstupy)	



 / 111	/	FORMULACE	KLINICKÉ	OTÁZKY

K	porozumění	a	případnému	procvičování	optimálních	formulací	klinických	
otázek	pomohou	například	doporučení	autorů	Heneghan	and	Badenoch	(2006),	
rozšířená	o	zkušenosti	autorů	této	publikace:

P	 představte	si	vaše	pacienty	nebo	Váš	odborný	problém	a	ptejte	se	sami	
sebe,	jak	co	nejvýstižněji	specifikovat	jejich	charakteristiky	

I	 přemýšlejte	nad	jiným,	než	nyní	prováděným	postupem,	který	byste	rádi	
u	těchto	pacientů	nebo	k	řešení	tohoto	problému	využili	

C	 hledejte	vhodnou	formulaci	pro	nyní	standardně	vedený	postup	
O	 zamýšlejte	se	nad	tím,	jak	formulovat	výstupy,	které	chcete	zlepšit,	zefek-

tivnit,	co	by	to	mělo	přinést	

Tabulka 1.  Formulace	klinické	otázky	pomocí	nástroje	PICO	(Klugarova,	Hood,	Bath	Hextall,	
Klugar,	Mareckova,	&	Kelnarova,	2014):

Klinická otázka

U starších pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu (P) v subakutaní fázi, existuje rozdíl v efektu 
fyzioterapie prováděné v nemocničním (popř. lázeňském) (I) a ambulantním zařízení (C) z hlediska kvality 
života a provední chůze?

P Starší	dospělí	po	totální	endoprotéze	kyčelního	kloubu

I Fyzioterapie	prováděná	v	nemocničním	(popř.	lázeňském)

C Fyzioterapie	prováděná	ambulantním	zařízení

O Provedení	chůze,	kvalita	života

PICO	strukturu	klinické	otázky	považujeme	za	základní.	Nicméně	v	některých	
případech	element	C	(srovnávací	intervence)	není	aplikovatelný	(N/A).	

Dále	pak,	základní	strukturu	PICO	lze	modifikovat	i	z	dalších	důvodů,	např.	
propedeutických.	Příkladem	je	PICOS (kde S	prezentuje	Study	design	–	organizaci	
metod	výzkumu,	např.	kohortové	studie),	PICOT (kde T prezentuje	Time	frame	– 
období,	časový	rámec)	anebo	PICOST připojením	kombinace	S	a	T.

Anglický	akronym	PICO	(Population,	Intervention,	Comparison,	Outcomes)	před-
stavuje	základní	nástroj	EBHC,	nejen	pro	formulaci	klinické	otázky,	ale	i	v	dalších	
krocích.

1.3 Typy klinických otázek 
Jak	jsme	již	uvedli	výše,	většina	klinických	otázek	spadá	do	kategorie	specifických	
neboli	„foreground“	otázek,	jejichž	struktura	obsahuje	4	základní	komponenty	PICO	
a	na	které	hledáme	odpovědi	ve	vědě	a	výzkumu.
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Nicméně,	v	literatuře	existuje	další	dělení	klinických	otázek	dle	toho,	zda	nás	
zajímá	účinnost,	prognostika,	diagnostika,	riziko,	nákladovost	či	zkušenosti.	
Otázka účinnosti	se	snaží	zjistit,	která	intervence	je	nejúčinnější	vzhledem	k	paci-

entovi/klientovi	a	jeho	zdravotnímu	problému.	Například	„U pacientů s hallux 
valgus, je operace efektivnější ve srovnání s konzervativní terapií z hlediska pro-
vedení chůze, bolesti, kvality života a četnosti komplikací?“

Prognostická otázka	se	snaží	předpovědět	pravděpodobnost	vztahu	nebo	výstupu	
onemocnění	a	na	základě	závažnosti	onemocnění	či	symptomů	zjistit	vyhlídky	
na	vyléčení.	Například:	„U pacientů s výskytem obezity v rodinné anamnéze 
(BMI> 30), jak snížený příjem sacharidů predikuje udržení fyziologické hmotnosti 
(BMI>25)?“

Diagnostická otázka	se	snaží	identifikovat	příčinu,	povahu	projevů	zdravotního	
stavu,	situace	nebo	problému.	Snaží	se	zjistit,	který	diagnostický	test	je	nej-
přesnější	v	detekci	určité	patofyziologie.	Například:	„U pacientů s podezřením 
na hlubokou žilní trombózu, je d / dimer test ve srovnání s ultrazvukem přesnější 
v diagnostice hluboké žilní trombózy?“

Riziková otázka	se	snaží	identifikovat	pravděpodobnost	rozvoje	onemocnění	či	kom-
plikací	při	vystavení	určitým	vnějším	faktorům.	Například:	„Mají ženy se světlou 
kůží s prodlouženou nechráněnou expozicí UV záření (> 1 hodina) ve srovnání se 
ženami tmavší pletí bez prodloužené nechráněné expozice UV záření zvýšené 
riziko vzniku melanomu?“

Otázka nákladovosti	zjišťuje,	jestli	při	stejném	pozitivním	efektu	léčby	nebo	postu-
pu,	mohou	být	sníženy	náklady,	případně	za	stejné	náklady	zajistit	vyšší	benefit	
u	pacientů/klientů.	Například:	„Je u hospitalizovaných pacientů ekonomicky 
výhodnější při prevenci infekce použití hydrokoloidních obvazů ve srovnání se 
suchými obvazy?“

Otázka zjištující zkušenosti/prožitky/strategie	hodnotí	smysluplnost,	vhodnost	
nebo	proveditelnost	zkoumaného	fenoménu	u	jedince	nebo	skupiny.	Zde	se	
dostáváme	do	oblasti	kvalitativního	výzkumu,	kdy	nejpoužívanějšími	metoda-
mi	jsou	fenomenologie,	zakotvená	teorie	a	etnografie.	Například	„Jaké osobní 
strategie se vztahují k aktivnímu a zdravému stárnutí u starších osob v Evropě?“	
(Glasziou,	Del	Mar,	&	Salisbury,	2009;	Klugar,	Cap,	Mareckova,	Roberson,	Sirkka,	
Klugarova	et	al.,	2015;	Klugarova	et	al.,	2014;	Pearson,	Loveday,	&	Holopainen,	
2012;	Sharon,	2010)	(viz	Tab.	2).	
Při	formulaci	klinické	otázky	je	velmi	prospěšné	určit,	o	jaký	typ	se	jedná.	Po-

může	vám	to	lépe	identifikovat	KDE	(v	jakém	typu	odborných	zdrojů	či	databází)	
a	v	JAKÉM	TYPU	VÝZKUMU	můžeme	předpokládat	nalezení	odpovědí.	Podrobnější	
informace	naleznete	v	kapitole	2	(Vyhledávání	nejlepších	dostupných	vědeckých	
důkazů)	a	3	(Kritické	hodnocení	vědeckých	důkazů	ve	zdravotnictví).
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1.3.1 Specifika nástroje PICO dle typu vědeckého důkazu
Komponenty	nástroje	PICO	se	mohou	lišit	dle	specifik	různých	typů	klinických	otá-
zek.

Struktura klinické otázky zjištující zkušenosti/prožitky/strategie 
v kvalitativním výzkumu (PICo)
Při	hledání	odpovědí	(vědeckých	důkazů)	v	kvalitativním	výzkumu	vás	většinou	
zajímají	názory,	zkušenosti,	prožitky	či	strategie	pacientů	nebo	představitelů	urči-
tých	skupin	a	jejich	intepretace	dění.	V	tomto	případě	volíme	pro	formulaci	otázky	
modifikovanou	strukturu	nástroje	PICO,	a	to	akronym PICo (JBI,	2014c):

P Participant	(participant,	zúčastněný,	uživatel	péče,	populace)	
I		 Phenomena	of	Interest	(výzkumný	fenomén)
Co  Context	(kontext,	souvislosti,	okolnosti)

Struktura diagnostické klinické otázky (PIRD)
K	formulaci	diagnosticky zaměřených klinických	otázek	můžete	využít	modifikaci	
nástroje	PICO,	akronym	PIRD, kterou vyvinula JBI	mezinárodní	metodologická	sku-
pina (Diagnostic	test	accuracy	systematic	review)	(Campbell,	Klugar,	Ding,	Carmody,	
Hakonsen,	Jadotte	et	al.,	2015):	

P	 Population	(populace)
I Index	test	(ověřovaný	diagnostický	test)
R Reference	test	(referenční	diagnostický	test)
D  Diagnosis	of	interest	(zkoumaná	diagnóza)
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Tabulka 2.  Příklady	různých	typů	klinických	otázek	formulovaných	pomocí	nástroje	PICO/
PICo/PIRD	(upraveno	dle	Campbell	et	al.	(2015),	Klugar,	M.,	Cap,	J.,	Klugarova,	J.,	Mareckova,	
J.,	Roberson,	D.	N.,	and	Kelnarova,	Z.	(2015),	Klugar,	M.,	Cap,	J.,	Mareckova,	J.,	Roberson,	D.,	
Sirkka,	A.,	Klugarova,	J.,	and	Kelnarova,	Z.	(2015),	Klugarova	et	al.	(2014)).

Otázka účinnosti

U pacientů s hallux valgus (P) je operace (I) efektivnější ve srovnání s konzervativní terapií (C) z hlediska 
provedení chůze, bolesti, kvality života a četnosti komplikací (O)?

P Dospělí	s	deformitou	hallux	valgus

I Operace	hallux	valgus

C Konzervativní	léčba	(např.	fyzioterapie,	kinesiotaping,	ortézování	atd.)

O Provedení	chůze,	kvalita	života,	spokojenost	pacienta,	bolest,	komplikace

Prognostická otázka

U pacientů s výskytem obezity v rodinné anamnéze (BMI> 30) (P), jak snížený příjem sacharidů (I) 
predikuje udržení fyziologické hmotnosti (BMI>25) (O)?

P Pacienti	s	výskytem	obezity	v	rodinné	anamnéze	(BMI>	30)

I Snížený	příjem	sacharidů

C N/A

O Udržení	fyziologické	hmotnosti	(BMI>25)

Diagnostická otázka

U pacientů s podezřením na hlubokou žilní trombózu (P) je dimer test (I) ve srovnání s ultrazvukem (R) 
přesnější v diagnostice hluboké žilní trombózy (D)?

P Pacienti	s	podezřením	na	hlubokou	žilní	trombózu

I Dimer	test

R Ultrazvuk

D Diagnostika	pacientů,	kteří	mají	hlubokou	žilní	trombózu

Riziková otázka

Mají ženy se světlou kůží (P) s prodlouženou nechráněnou expozicí UV záření (> 1 hodina) (I) ve srov-
nání se ženami tmavší pleti bez prodloužené nechráněné expozice UV záření (C) zvýšené riziko vzniku 
melanomu (O)?

P Ženy	se	světlou	kůží

I Prodloužená	nechráněná	expozice	UV	záření	(>	1	hodina)

C Neprodloužená	nechráněná	expozice	UV	záření	u	žen	s	tmavší	pletí

O Zvýšené	riziko	vzniku	melanomu
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Otázka nákladovosti

Je u hospitalizovaných pacientů (P) ekonomicky výhodnější při prevenci infekce (O) použití hydroko-
loidních obvazů (I) ve srovnání se suchými obvazy (C)?

P Hospitalizovaní	pacienti

I Hydrokoloidní	obvazy

C Suché	obvazy

O Ekonomická	výhodnost	při	prevenci	infekce

Kvalitativní otázka

Jaké osobní strategie se vztahují k aktivnímu a zdravému stárnutí (I) u starších osob (P) v Evropě (Co)?

P Starší	dospělí

I Osobní	strategie	aktivního	stárnutí

Co Evropa

Legenda:	N/A	–	není	aplikovatelný
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2 / VYHLEDÁVÁNÍ NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 
 VĚDECKÝCH DŮKAZŮ

Jitka Klugarová

Znalosti	a	praktické	dovednosti	ve	vyhledávání	nejlepších	dostupných	důkazů	jsou	
nezbytné	pro	každého	zdravotnického	profesionála,	aby	mohl	zůstat	tzv.	v	obraze	
s	nejnovějšími	postupy	ve	zdravotnictví	(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014).	

V	roce	1865	Americká	národní	lékařská	knihovna	započala	s	indexací	lékařské	
odborné	literatury,	jednalo	se	o	počátečních	1600	publikací.	V	roce	2006	jejich	
počet	činil	již	více	než	10	milionů	(Bastian,	Glasziou,	&	Chalmers,	2010).	V	roce	1999	
existovalo	přibližně	32	000	odborných	periodik	v	oblasti	medicíny	a	zdravotnických	
věd	(LISU,	1999).	V	současné	době	se	pouze	v	databázi	Medline	nachází	více	než	
22	milionů	publikovaných	odborných	článků	v	oblasti	zdravotnictví,	přičemž	mezi	
lety	2005	a	2014	každý	den	v	této	databázi	přibylo	2000–4000	nových	publikací	
a	během	roku	2014	se	jejich	počet	navýšil	o	dalších	750	000	(NLM,	2015).

Vzhledem	k	výše	uvedenému	vysokému	počtu	literárních	zdrojů,	který	stále	
exponenciálně	roste,	není	v	silách	jednotlivce	prostudovat	všechnu	dostupnou	
literaturu.	Nicméně,	v	rámci	přístupu	„Evidence-Based	Practice“	neboli	„praxe	za-
ložené	na	vědeckých	důkazech“	existují	nástroje	a	postupy,	na	základě	kterých	je	
každý	zdravotnický	profesionál	schopen	rychle	a	cíleně	vyhledat	relevantní	vědecké	
důkazy.

2.1 Jaký typ vědeckého důkazu hledáte?
2.1.1 Hierarchie vědeckých důkazů
Dle	přístupu	„praxe	založené	na	vědeckých	důkazech“	bychom	měli	vyhledávat	
nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy.	Ne	všechny	důkazy	jsou	na	stejné	úrovni	(viz	
obrázek	2)	(JBI,	2014a).	Dle	hierarchie	vědeckých	důkazů	nejprve	vyhledáváme	
systematické	review	z	randomizovaných	kontrolovaných	studií	a	ostatních	expe-
rimentálních	studií.	V	případě,	že	nebylo	dosud	publikované	žádné	systematické	
review	z	randomizovaných	kontrolovaných	studií,	popř.	ostatních	experimentálních	
studií	relevantní	vzhledem	k	formulované	klinické	otázce,	vyhledáváme	randomi-
zované	kontrolované	studie.	V	případě	absence	randomizovaných	kontrolovaných	
studií	postupně	pokračujeme	ve	vyhledávání	nižších	úrovní	vědeckého	důkazu	dle	
pyramidy	důkazů.	Pokud	v	dostupné	literatuře	nebyla	doposud	publikovaná	žádná	
vědecká	studie	včetně	kasuistiky,	považujeme	za	nejlepší	dostupný	důkaz	názor	
či	konsenzus	expertů,	byť	se	nejedná	o	vědecký	důkaz.	Jednotlivé	designy	nejen	
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kvantitativních,	ale	i	kvalitativních,	studií	jsou	podrobněji	popsány	v	podkapitole	
3.1.	Vědecké	důkazy	ve	zdravotnictví.

Obrázek 3.  Pyramida	důkazů	–	upraveno	dle	(JBI,	2014a)

2.2 Kde vyhledávat vědecké důkazy?
V	současné	době	existuje	nepřeberné	množství	informačních	zdrojů	pro	zdravotnic-
ké	profesionály	i	pacienty	ve	formě	databází,	vyhledávacích	platforem,	webových	
stránek	profesních	organizací,	knihoven	atd.	

Výše	uvedené	informační	zdroje	obsahují	různé	typy	publikací,	např.	odbor-
né	články	(systematická	review,	randomizované	kontrolované	studie	atd.),	knihy,	
sborníky	z	odborných	konferencí,	reporty	atd.	(Brownson,	2011;	De	Brún	&	Perce-
-Smith,	2014).

2.2.1 Vyhledávací platforma
Vyhledávací	platforma	představuje	rozhraní	používané	poskytovatelem	různých	
databází,	elektronických	odborných	periodik,	elektronických	knih	atd.	Např.	vy-
hledávací	platforma	Ovid	zprostředkuje	vyhledávání	ve	více	než	100	databázích	
(Medline,	Embase,	Cinahl	atd.),	přístup	k	tisícům	elektronických	knih,	stovkám	od-
borných	časopisů	v	oblasti	zdravotnictví.	Ovid	současně	obsahuje	i	nespočet	prak-
tických	standardizovaných	nástrojů	usnadňujících	organizaci	a	třídění	vyhledaných	
vědeckých	důkazů,	kritické	hodnocení	metodologické	kvality	vědeckých	důkazů,	
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implementaci	vědeckých	důkazů	do	klinické	praxe,	tvorbě	systematického	review	
včetně	meta-analýzy	a	meta-syntézy	atd.	(Ovid,	2015).

2.2.2 Databáze v oblasti zdravotnictví
V	současné	době	existuje	obrovské	množství	databází.	Mezi	nejčastěji	doporučované	
databáze	v	oblasti	zdravotnictví	patří	MEDLINE,	Embase,	Cinahl	atd.	(viz	tabulka	3).

Tabulka 3.		Přehled	databází	v	oblasti	zdravotnictví

Bibliographia medica Čechoslovaca www.medvik.cz/bmc

BMČ	je	národní	registrující	bibliografie,	která	v	odvětví	lékařství	a	zdravotnictví	od	roku	1947	zachycuje	
veškeré	odborné	články,	knihy,	statě,	referáty	a	další	literaturu	vydávanou	na	území	České	republiky	a	práce	
českých	autorů	vydané	v	zahraničí.	Do	roku	1996	byla	její	součástí	i	lékařská	literatura	vycházející	na	Slo-
vensku	(nyní	samostatná	databáze	Biblioraphia medica Slovaca).

Biological & Life Sciences Collection http://hstalks.com 

Unikátní	animovaná	audiovizuální	databáze	přednášek	předních	světových	specialistů	z	oborů	biomedicíny	
a	přírodovědy.	Každá	z	přednášek	je	doplněna	o	pracovní	materiál	v	PDF	formátu,	který	mohou	studenti	
využít	pro	své	poznámky.	

BMJ Journals Online Collection http://group.bmj.com/products/journals

Kolekce	časopisů	z	oblasti	klinické	medicíny,	např.	vnitřní	lékařství,	pediatrie,	oftalmologie,	sportovní	lé-
kařství,	urgentní	a	úrazová	medicína,	kardiologie,	neurologie,	klinická	patologie,	epidemiologie,	genetika,	
etika,	medicína	založená	na	důkazu	aj.	

CINAHL Complete http://search.ebscohost.com

Cinahl	(Cumullative	Index	of	Nursing	and	Allied	Health	Literature)	Complete	je	databáze	zaměřená	na	litera-
turu	z	oblasti	ošetřovatelství	a	pomocných	zdravotnických	oborů.	Obsahuje	bibliografické	záznamy	z	5	000	
časopisů,	přičemž	pro	více	než	1	300	časopisů	jsou	dostupné	i	full-texty	článků.	Retrospektiva	zpracování	
sahá	u	některých	časopisů	až	do	roku	1937.

Dynamed http://search.ebscohost.com

Informační	zdroj	určený	pro	využití	v	klinické	praxi,	který	zahrnuje	běžná	i	vzácná	onemocnění,	symptomy	či	
léky.	Témata	jsou	zpracována	s	ohledem	na	nejlepší	dostupné	důkazy	podle	přístupu	EBM	(klinické	studie,	
systematická	review,	metaanalýzy)	tak,	aby	pomáhala	nalézt	odpověď	na	problémy,	s	nimiž	se	setkávají	
lékaři	při	péči	o	pacienta.

EBM Reviews http://gateway.ovid.com/autologin.html

Významný	zdroj	informací	pro	medicínu	založenou	na	vědeckých	důkazech.	

EMBASE http://gateway.ovid.com/autologin.html

Druhá	největší	medicínská	databáze	obsahující	více	než	6	milionů	záznamů	o	článcích	v	cca	3	800	mezi-
národních	lékařských	časopisech	z	více	než	110	zemí	s	retrospektivou	od	roku	1980.	Větší	důraz	je	oproti	
Medline	kladen	na	farmakologii	a	jsou	zde	více	zastoupeny	evropské	lékařské	časopisy.	

http://www.medvik.cz/bmc
http://hstalks.com
http://group.bmj.com/products/journals
http://search.ebscohost.com
http://search.ebscohost.com
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html
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Medline http://gateway.ovid.com/autologin.html

Nejstarší	bibliografická	databáze.	Producentem	je	The	National	Library	of	Medicine	a	při	indexaci	se	používá	
tezaurus	Medical	Subject	Headings	(MeSH).	Retrospektiva	je	až	do	r.	1946	a	76 %	záznamů	je	opatřeno	
abstrakty.

NursingOvid http://gateway.ovid.com/autologin.html

Bibliografická	databáze	obsahuje	bibliografické	záznamy	i	full-texty	pro	ošetřovatelský	a	zdravotní	personál.	
Pro	indexaci	je	použit	Ovid	Nursing	Subject	Thesaurus	obsahující	termíny	včetně	praktické	diagnostiky,	
stavu	pacienta,	léčby	atd.	Je	vhodný	pro	praxi,	vzdělávání,	výzkum	a	správu,	nabízí	vysoce	kvalitní	a	aktuální	
informace	důležité	pro	každodenní	práci.

TripDatabase http://www.tripdatabase.com

Trip	(Turning	Research	into	Practice)	je	databází,	jejíž	primární	funkcí	je	pomoci	zdravotnickým	profesionálům	
najít	nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy,	aby	byli	schopni	pacientům	poskytnout	nejlepší	péči.

UpToDate www.uptodate.com/index

Expertní	klinická	databáze,	která	obsahuje	přes	7	tisíc	zpracovaných	témat	z	13	lékařských	oborů.	Databáze	
je	aktualizována	čtvrtletně.

2.2.3 Šedá literatura
„Šedá	literatura“	zahrnuje	nepublikované	či	polopublikované	vědecké	i	nevědecké	
důkazy	na	všech	úrovních	(vládních,	akademických,	obchodních	a	průmyslových	
institucí)	jak	v	elektronické,	tak	v	tištěné	podobě,	které	neprošly	standardním	vyda-
vatelským	procesem	či	nejsou	distribuovány	do	standardní	prodejní	sítě,	tzn.	jsou	
vydávány	institucemi,	jejichž	hlavní	činností	není	vydavatelská	činnost.	Konkrétně	
jde	např.	o	zprávy	(výzkumné,	technické,	výroční),	diplomové	a	disertační	práce,	
konferenční	materiály	(sborníky,	příspěvky,	postery),	firemní	literaturu	(katalogy),	
preprinty	a	další	typy.	

Nicméně,	může	se	jednat	i	o	velmi	kvalitní	vědeckou	práci,	která	ještě	nebyla	
publikována	(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014;	J	Higgins	&	Green,	2014;	JBI,	2014c).

Hlavními	zdroji	šedé	literatury	jsou:
Mednar
Široký	vyhledávač,	který	je	zaměřen	na	vyhledávání	obsahu	se	zdravotnickou	

problematikou.

Open Grey
Multidisciplinární	evropská	databáze,	shromažďuje	technické	nebo	výzkumné	

zprávy,	disertace,	konferenční	materiály.
ProQuest
Shromažďuje	literaturu,	jako	jsou	příspěvky	z	konferencí,	vládní	zprávy,	méně	

citované	zdroje,	netradiční	typy	dokumentů.

http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://www.tripdatabase.com
http://www.uptodate.com/index
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Current Controlled Trials
Nezávislá	databáze	obsahující	protokoly	randomizovaných	kontrolovaných	studií.

COS Conference Papers
Databáze	příspěvků	a	posterů	z	konferencí.

Scholar google
Je	vyhledávač,	kterým	je	možné	vyhledat	publikované,	tak	nepublikované	zdroje.

2.3 Vyhledávací strategie
2.3.1 Základní vs. Pokročilá vyhledávací strategie
Většina	tzv.	vyhledávačů	(např.	Scholar	google)	a	vyhledávacích	platforem	(např.	
Ovid)	umožňují	volit	mezi	základním	a	pokročilým	vyhledáváním.

Základní vyhledávání	je	založeno	na	vložení	klíčového	slova	či	fráze	(viz	obrázek	3).	
Jedná	se	o	jednoduchý,	ale	velmi	necílený	a	nespecifický	způsob	vyhledávání.	Nevý-
hodou	základního	vyhledávání	je	většinou	velké	množství	nerelevantních	výsledků	
(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014;	JBI,	2014c).

Obrázek 3.  Základní	vyhledávání	(Ovid	Medline)

Pokročilé vyhledávání	je	založeno	na	specifické	kombinaci	klíčových	slov,	která	
by	měla	vycházet	z	formulované	zodpověditelné	klinické	otázky	(viz	obrázek	4).	
Pokročilé	vyhledávání	navíc	umožňuje	omezit	vaše	vyhledávání	jen	na	určitou	úro-
veň	vědeckého	důkazu	(např.	randomizované	kontrolované	studie),	druh	publikace	
(např.	monografie,	odborný	článek	apod.),	rok,	jazyk,	zemi,	databázi,	odborný	časo-
pis	atd.	Pokročilé	vyhledávání	je	velmi	cílené	a	specifické.	V	pokročilém	vyhledávání	
si	také	můžete	nastavit	tzv.	specificitu	a	senzitivitu	(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014;	
Melnyk	&	Fineout-Overholt,	2011).	Tvorba	pokročilé	vyhledávací	strategie	vyžaduje	
jak	dobré	znalosti	vyhledávání,	tak	dobré	znalosti	o	konkrétním	zdravotnickém	
problému.	
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Obrázek 4.		Pokročilé	vyhledávání	(Ovid	Medline)

2.3.2 Tvorba vyhledávací strategie na základě klinické otázky
Vyhledávání	vědeckých	důkazů	je	dle	De	Brún	and	Perce-Smith	(2014)	něco	jako	
nakupování.	Nevytvoříte-li	si	seznam,	může	se	stát,	že	zapomenete	koupit	něco,	
co	skutečně	potřebujete.	Totéž	platí	i	při	vyhledávání,	nevytvoříte-li	si	„seznam“	
relevantních	klíčových	slov,	může	se	stát,	že	se	připravíte	o	klíčovou	vědeckou	práci.

Identifikace klíčových slov dle nástroje PICO
Prvním	krokem	při	tvorbě	vyhledávací	strategie	je	identifikace	klíčových	slov.	

Základní	klíčová	slova	jste	již	identifikovali	v	průběhu	formulace	klinické	otázky,	a	to	
pomocí	nástroje	PICO	(viz	kapitola	1)	(Hoffmann	et	al.,	2009).

Identifikace synonym klíčových slov
Druhým	krokem	je	rozšíření	základních	klíčových	slov	o	synonyma.	V	této	fázi	

můžete	využít	např.	lékařské	slovníky	či	online	seznamy	synonym	(např.	eMedicine	
nebo	US	National	Library	of	Medicine)	(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014;	Hoffmann	et	
al.,	2009).	Některé	vyhledávače	a	platformy	obsahují	nabídku	široké	škály	synonym	
k	základnímu	klíčovému	slovu,	např.	Ovid	(viz	obrázek	5).	Rozšíření	klíčových	slov	
o	synonyma	je	pro	lepší	přehlednost	vhodné	provést	pomocí	nástroje	PICO	(viz	
tabulka	4).
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Obrázek 5.  Příklad	rozšíření	základních	klíčových	slov	o	synonyma	(Ovid	Medline)

Tabulka 4.  Rozšíření	klíčových	slov	o	synonyma	ve	formátu	PICO	(upraveno	dle	Klugarová,	
Klugar,	Marečková,	and	Hájek	(2015)	a	Klugar	et	al.	(2014)).

Klinická otázka

U pacientů po kraniotraumatu (P) je hyperbarická oxygenoterapie (I) efektivnější ve srovnání se standardní 
léčbou (C) z hlediska úmrtnosti (O)?

P I C O

craniotrauma

traumatic	brain	injury
head	injury
traumatic	cerebral	
lesion
traumatic	brain	lesion
traumatic	cerebral	
injury
brain	injury
traumatic	head	injury

hyperbaric	oxygen	
therapy
hyperbaric	oxygen	
hyperbaric	oxygen	
treatment
hyperbaric	chambre
hyperbaric	oxygenation
hyperbaric	treatment
hyperbaric	therapy
hyperbaric	medicine
HBOT

standard	regimen

intensive	care	regimen
normobaric	ocygen

mortality

cognitive-behavioral	
functions
cerebral	perfusion	
pressure
intracranial	pressure

V	této	fázi	je	třeba	zohlednit	následující	faktory:
1.	 Indexovaná	klíčová	slova	mají	v	různých	databázích	svá	specifika.	Např.	v	da-

tabázi	Medline	je	defaultně	nastaveno	„Map	Term	to	Subject	Headings“	
neboli	MESH,	což	znamená,	že	klíčová	slova	jsou	automaticky	konzultována	
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s	tezaurem	databáze.	Slovník	databáze	neboli	tezaurus	funguje	na	takovém	
principu,	že	každému	článku	je	přiřazen	určitý	popis	prostřednictvím	před-
mětových	hesel	„Subject	Headings“.	Na	podobném	principu	fungují	i	ostatní	
databáze,	jako	např	Cinahl.	Jen	je	třeba	zohlednit,	že	každá	databáze	využívá	
jiného	systému	předmětových	hesel.

2.	 Odlišnosti	mezi	britskou,	americkou,	australskou	atd.	angličtinou	(např.	„bar-
va“	–	„color“	nebo	„colour“).	Nicméně,	tento	problém	lze	snadno	vyřešit	
použitím	symbolů	pro	zástupné	znaky	neboli	„wild	cards“	(viz	níže).

3.	 Hovorové	termíny	atd.	(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014;	Melnyk	&	Fineout-
-Overholt,	2011).

Kombinování klíčových slov pomocí „booleovských operátorů“
Pokročilá	vyhledávací	strategie	je	založena	na	vhodné	kombinaci	klíčových	slov	

a	jejich	synonym	pomocí	„booleovských	operátorů“	(Hoffmann	et	al.,	2009;	JBI,	
2014c)	(viz	tabulka	5).

Tabulka 5.  Nejčastěji	používané	„booleovské	operátory“

Operátor Definice Ilustrace

OR hledá	oba	termíny	nezávisle	na	sobě,	např.	„hallux	valgus	OR	buni-
on“

AND hledá,	kde	se	termíny	nacházejí	společně,	např.	„hallux	valgus	AND	
surgery“

NOT vylučuje	termín,	např.	„hallux	valgus	NOT	hallux	rigidus“	

Tvorba pokročilé vyhledávací strategie
Po	identifikaci	klíčových	slov	a	jejich	rozšíření	o	vhodná	synonyma	s	použitím	

vhodných	booleovských	operátorů	si	vytvoříte	základ	pokročilé	vyhledávací	strate-
gie	(viz	tabulka	6).	Pokročilá	vyhledávací	strategie	by	měla	korelovat	s	Vaší	klinickou	
otázkou	a	jejími	4	základními	elementy	PICO.
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Tabulka 6.		Základ	pokročilé	vyhledávací	strategie	pomocí	nástroje	PICO/PICo,	s	využitím	
„booleanovských	operátorů“	a	„zkracování“	(upraveno	dle	Klugarova	et	al.	(2014),	Klugarová,	
Klugar,	and	Marečková	(2015),	Klugar	et	al.	(2015)).

Klinická otázka

U pacientů s hallux valgus (P) je operace (I) efektivnější ve srovnání s konzervativní terapií (C) z hlediska 
provedení chůze, bolesti, kvality života a četnosti komplikací (O)?

1 hallux	valgus	OR	halux	valgus	OR	hallux	abductovalgus	OR	halux	abductovalgus	OR	buni-
on*	OR	great	toe	deformit*	OR	big	toe	deformit*	OR	foot	deformit*	OR	forefoot	defor-
mit*	OR	foot	problem*	OR	HV

P

2 surg*	OR	operat*	OR	osteotom*	OR	arthrodes*	OR	arthroplas* I

3 conservative	OR	rehabilitation*	OR	kinesio	taping	OR	physical	therapy C

4 gait	OR	walking	OR	pain	OR	satisfaction	OR	complication* O

5 1	AND	2	AND	3	AND	4 PICO
Klinická otázka

Jaké osobní strategie se vztahují k aktivnímu a zdravému stárnutí (I) u starších osob (P) v Evropě (Co)?

1 older	adult*	OR	young	old*	OR	senior*	OR	old	age	OR	elderly P

2 ageing	OR	aging	OR	strateg*	OR	active	ageing	OR	coping	strateg*	OR	healthy	ageing	OR	
successful	ageing	OR	plan*

I

3 europ*	OR	EU Co

4 1	AND	2	AND	3 PICo

Symboly pro zástupné znaky (wild cards) a zkracování (truncation)
Zástupné	znaky	neboli	„wild cards“	pokryjí	drobné,	ale	pro	cílené	vyhledávání	

velmi	důležité	rozdíly	mezi	britskou	a	americkou	angličtinou.	Zkracování	neboli	
„truncation“	rozšíří	vaši	vyhledávací	strategii	o	různé	tvary	vašich	klíčových	slov,	
aniž	byste	je	museli	složitě	vypisovat.

1.	 zapsání	symbolu	„*“	na	konci	slova	nebo	jeho	části	umožňuje	vyhledat	vari-
anty	slov	s	různými	koncovkami	(např.	zapsáním	slova	surg*	vám	databáze	
nabídne	články	nejenom	se	slovem	surgery,	ale	i	surgeries,	surgical	atd.);	

2.	 zapsání	symbolu	„#“	uvnitř	nebo	na	konci	slova	nahrazuje	právě	jeden	znak	
(např.	wom#n	vám	databáze	najde	jak	woman,	tak	women),	vhodné	např.	
u	jednotných	a	možných	čísel,	americké	nebo	britské	angličtiny;

3.	 zapsání	symbolu	„?“	uvnitř	nebo	na	konci	slova	nahrazuje	jeden	nebo	žád-
ný	znak	(např.	hal?ux	valgus	vám	databáze	najde	hallux	valgus,	tak	halux	
valgus)	(Hoffmann	et	al.,	2009)	(viz	obrázek	6).	
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Obrázek 6.		Příklad	vyhledávací	strategie	–	Ovid	Medline	(upraveno	dle	Klugarova,	Klugar,	
Gallo,	Mareckova,	and	Kelnarova	(2015)	a	Klugarova,	J.,	Klugar,	M.,	Gallo,	J.,	Mareckova,	J.,	
and	Kelnarova,	Z.	(2015)).

Klinická otázka

U pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu v subakutní fázi existuje rozdíl v efektu fyzioterapie 
prováděné v nemocničním (popř. lázeňském) a ambulantním zařízení?

# Vyhledávání Výsledky

1 hip*.mp 273879

2 arthroplast*.mp 50771

3 implantation.mp 164067

4 endoprosthes*.mp 4991

5 replacement.mp 203198

6 2 OR 3 OR 4 OR 5 368514

7 rehabilitation*.mp 112731

8 kinesiotherap*.mp 107

9 physiotherap*.mp 14391

10 physical	therap*.mp 37112

11 physical	training*.mp 4307

12 physical	exercise*.mp 9873

13 resistance	training*.mp 5568

14 aquatic	therap*.mp 56

15 pool	exercise*.mp 26

16 hydrotherap*.mp 2390

17 musculoskeletal	manipulation*.mp 953

18 exercise	therap*.mp 27163

19 kinesiolog*.mp 800

20 manual	therap*.mp 1086

21 therapeutic	exercise*.mp 777

22 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18 OR 19 
OR 20 OR 21

186309

23 inpatient*.mp 68178

24 outpatient*.mp 117891
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25 home	based.mp 4711

26 centre	based.mp 222

27 home	programme*.mp 75

28 home	program*.mp 449

29 hospital	based.mp 17205

30 institutional.mp 59513

31 rehabilitation	unit*.mp 1971

32 rehabilitation	center*.mp 8672

33 23	OR	24	OR	25	OR	26	OR	27	OR	28	OR	29	OR	30	OR	31	OR	32 255725

34 1 AND 6 AND 22 AND 33 251

2.3.3 Senzitivita versus specificita
Termíny	„senzitivita“	a	„specificita“	mají	dva	významy	v	oblasti	EBHC	–	jeden	z	hle-
diska	statistiky	a	druhý	z	hlediska	vyhledávání.	V	rámci	této	kapitoly	si	tyto	dva	
pojmy	definujeme	z	hlediska	vyhledávání	nejlepších	dostupných	vědeckých	důkazů	
(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014).

Senzitivita	(=	„vysoká	citlivost“,	„nízká	přesnost“)	–	zvolíte-li	si	vysokou	úroveň	
senzitivity	vašeho	vyhledávání,	naleznete	velké	množství	relevantních	ale	i	nerele-
vantních	literárních	zdrojů.	

Specificita	(=	„nízká	citlivost“,	„vysoká	přesnost“)	–	zvolíte-li	si	vysokou	úroveň	
specificity	vašeho	vyhledávání,	většina	vyhledaných	literárních	zdrojů	bude	rele-
vantních,	nicméně	v	tomto	případě	je	vyšší	riziko,	že	připravíte	o	určité	procento	
relevantních	literárních	zdrojů.

Některé	databáze	a	platformy	umožňují	nastavit	vámi	preferovanou balanci 
mezi senzitivitou a specificitou	(např.	Databáze	Medline	prostřednictvím	platformy	
Ovid)	(De	Brún	&	Perce-Smith,	2014;	J	Higgins	&	Green,	2014).

2.4 Relevance vyhledaného vědeckého důkazu
Důležitou	součást	vyhledávání	nejlepšího	dostupného	vědeckého	důkazu	tvoří	
zhodnocení	relevance	výsledku	vyhledávání	vzhledem	k	Vaší	klinické	otázce	(viz	
obrázek	7).	I	v	případě	cílené	a	specifické	vyhledávací	strategie	se	může	stát,	že	ne	
všechny	identifikované	literární	zdroje	budou	relevantní.	
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Hodnocení	relevance	vyhledaných	vědeckých	důkazů	probíhá	ve	dvou	fázích:
1. Analýza názvu a abstraktu
První	fáze	hodnocení	relevance	vyhledaných	vědeckých	důkazů	je	založena	

na	analýze	jejich	názvu	a	abstraktu	(Higgins	&	Green,	2014).	Nejprve	identifikujte	
PICO	v	názvu	a	abstraktu	vyhledaných	vědeckých	důkazů	a	porovnejte	se	základními	
elementy	vaší	klinické	otázky	ve	formátu	PICO	(viz	obrázek	7).	V	průběhu	této	fáze	
mohou	nastat	tři	následující	situace:

a) Relevantní vědecký důkaz: Všechny	elementy	PICO	v	názvu	a	abstraktu	
vyhledaného	vědeckého	důkazu	se	shodují	s	Vaším	PICO.	V	tomto	případě	
je	daný	literární	zdroj	relevantní.	Jedná	se	o	ideální	situaci,	v	níž	je	možné	
vynechat	druhou	fázi	hodnocení	relevance	vědeckého	důkazu	na	základě	
plno-textu	a	zahájit	kritické	hodnocení	(viz	kapitola	3).

b) Potencionálně relevantní vědecký důkaz: V	názvu	a	abstraktu	nejsou	jasně	
a	přesně	specifikované	všechny	elementy	PICO,	popř.	v	některých	případech	
abstrakt	není	k	dispozici,	a	dle	názvu	není	možné	zhodnotit,	zda	je	literární	
zdroj	relevantní.	Pokud	jedna	z	těchto	dvou	situací	nastane,	vyhledejte	plno-
-text	a	přejděte	do	druhé	fáze	hodnocení	relevance	vyhledaných	vědeckých	
důkazů.

c) Nerelevantní vědecký důkaz: PICO	ve	vyhledaném	vědecké	důkazu	se	ne-
shoduje	s	Vámi	specifikovaným	PICO.	V	tomto	případě	literární	zdroj	není	
relevantní	a	můžete	jej	vyřadit.	
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Obrázek 7.  Příklad	hodnocení	relevance	identifikovaného	vědeckého	důkazu	dle	názvu	
a	abstraktu.

Příklad klinické otázky 

U pacientů s hallux valgus (P) je operace (I) efektivnější ve srovnání s konzervativní terapií (C) z hlediska 
provedení chůze, bolesti, kvality života a četnosti komplikací (O)?

Příklad názvu a abstraktu

NÁZEV
Surgery	vs	orthosis	vs	watchful	waiting	for	hallux	valgus:	a	randomized	controlled	trial.

ABSTRAKT

CONTEXT:	Hallux	valgus	is	a	common	foot	deformation	in	adults,	but	evidence	for	effectiveness	of	surgical	
and	conservative	treatments	for	this	condition	is	limited.	OBJECTIVE:	To	compare	the	effectiveness	of	
surgical	and	orthotic	treatment	with	no	treatment	in	patients	with	hallux	valgus.	

DESIGN AND SETTING: Randomized controlled trial conducted in 4 general community hospitals in Fin-
land in 1997–1998, with a follow-up period of 12 months. PARTICIPANTS: Two hundred nine consecutive 
patients (mean age, 48 years; 93% women) with a painful bunion and a hallux valgus angle 35 degre-
es or less. INTERVENTIONS: Patients were randomly assigned to surgery (distal chevron osteotomy;  
n = 71), orthosis (n = 69), or a 1-year waiting list (control group, n = 69). MAIN OUTCOME MEASURES: Pain 
intensity during walking on a visual analog scale (0–100), patient assessment of global improvement, 
number of painful days, cosmetic disturbance, footwear problems, functional status, and treatment 
satisfaction, compared among treatment groups. 

RESULTS:	Follow-up	rates	at	6	and	12	months	were	99%	and	98%,	respectively.	At	6	months,	pain	intensity	
decreased	more	in	the	surgical	group	than	in	the	control	group	(adjusted	mean	differences,	-20	[95%	con-
fidence	interval	(CI),	-28	to	-12])	and	more	in	orthosis	than	in	the	control	groups	(adjusted	mean	difference,	
-14	[95%	CI,	-22	to	-6.	At	1	year,	pain	intensity	decreased	more	in	the	surgical	than	in	the	control	groups	
(adjusted	mean	difference,	-19	[95%	CI,	-28	to	-10])	and	more	than	in	the	surgical	and	orthosis	groups	
(adjusted	mean	difference,	-14	[95%	CI,	-22	to	-5]).	At	1	year,	83%,	46%,	and	24%	in	the	surgery,	orthosis,	
and	control	groups,	respectively,	thought	they	had	improved	compared	with	baseline	(number	needed	to	
treat),	1.7	between	surgical	and	control	groups).	Number	of	painful	days,	cosmetic	disturbance,	and	footwear	
problems	were	least	and	functional	status	and	satisfaction	with	treatment	were	best	in	the	surgical	group.

	CONCLUSIONS:	Surgical	osteotomy	is	an	effective	treatment	for	painful	hallux	valgus.	Orthoses	provide	
short-term	symptomatic	relief.

Výsledek hodnocení relevance

Relevantní – všechny elementy P I C O se shodují



30 / Evidence-Based Health Care

2. Analýza plno-textu
Druhá	fáze	zahrnuje	hodnocení	potencionálně	relevantních	vědeckých	důkazů	

na	základě	plno-textu.	Potencionálně	relevantní	vědecké	důkazy	zahrnují	literární	
zdroje,	u	nichž	nebylo	možné	v	názvu	a	abstraktu	identifikovat	všechny	elementy	
PICO,	a	také	ty,	u	nichž	chybí	abstrakt	a	dle	názvu	není	možné	zhodnotit	relevanci.

Nicméně,	i	když	se	jedná	o	hodnocení	relevance	na	základě	plno-textu,	ne-
musíte	číst	celý	plno-text.	Je-li	plno-text	vhodně	strukturovaný,	najdete	vymezení	
a	specifikaci	jednotlivých	elementů	PICO	v	části	„metodika“.	Obdobně	jako	v	první	
fázi	hodnocení,	porovnáte	PICO	identifikované	v	plno-textu	hodnoceného	literár-
ního	zdroje	s	Vaším	PICO.	

Výsledkem	dvoufázového	hodnocení	relevance	vědeckého	důkazu	jsou	dvě	
skupiny:	

a) relevantní	vědecké důkazy,	které	byste	měli	před	jejich	implementací	do	kli-
nické	praxe	(viz	kapitola	4)	kriticky	zhodnotit	z	hlediska	metodologické	kva-
lity	(viz	kapitola	3).

b) nerelevantní vědecké důkazy,	které	byste	měli	vyřadit.

2.5 Ukládání a organizace vyhledaných vědeckých důkazů
Existuje	celá	řada	možností,	jakým	způsobem	ukládat	a	organizovat	literární	zdroje	
včetně	vašich	vyhledaných	vědeckých	důkazů.

Literární	zdroje	můžete	buď	jednoduše	tisknout	nebo	ukládat	na	pevný	či	pře-
nosný	disk	vašeho	elektronického	zařízení	ve	formě	různých	dokumentů,	nebo	zvolit	
mnohem	sofistikovanější	přístup	a	využít	k	tomuto	účelu	vytvořený	software.	Vět-
šina	bibliografických	softwarů	(např.	EndNote)	umožňuje	kromě	ukládání	a	orga-
nizace	literárních	zdrojů	celou	řadu	dalších	funkcí.	

2.5.1 EndNote
EndNote	představuje	nejen	nástroj	k	ukládání	a	organizaci	literárních	zdrojů,	ale	
zároveň	funguje	jako	online	vyhledávací	nástroj	a	citační	manažer	(EndNote,	2015).

Vyhledávací nástroj
Prostřednictvím	softwaru	EndNote	lze	vyhledávat	a	současně	vkládat	literární	

zdroje	z	nejrůznějších	databází	(např.	PubMed,	Web	of	Science,	EBSCO	atd.)	(viz	
obrázek	8).	Mimochodem	většina	databází	umožňuje	exportovat	vámi	vyhledané	
literární	zdroje	ve	formátu	přímo	určenému	k	vkládání	do	softwaru	EndNote.	
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Obrázek 8.  Příklad	bibliografické	knihovny	EndNote	X7	použité	v	této	kapitole.	
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Bibliografický manažer
EndNote	umožnuje	tvořit,	vkládat	a	upravovat	literární	zdroje	ve	formě	refe-

rence	včetně	plno-textu.	Literární	zdroje	je	možné	přehledně	organizovat	a	třídit	
pomocí	různých	úrovní	a	druhů	skupin	(viz	obr.	8).	EndNote	zároveň	umožňuje	
uložené	literární	zdroje	hodnotit	„RATING“	dle	vámi	určených	kritérií;	lze	jej	plně	
využít	v	průběhu	dvoufázového	hodnocení	relevance	vědeckého	důkazu	(viz	před-
chozí	kapitola	2.4).

Citační manažer („Cite While You Write“)
EndNote	velmi	dobře	komunikuje	s	programem	WORD	a	umožňuje	vkládat	

citace	do	textu	a	zároveň	automaticky	generuje	referenční	seznam	dle	vámi	zvo-
leného	citačního	stylu.	Vzhledem	k	velkému	množství	existující	a	používaných	ci-
tačních	stylů	a	norem	v	dostupné	literatuře,	je	tato	funkce	velice	užitečná,	např.	
při	přípravě	odborného	článku,	monografie,	vědecké	práce	(habilitační,	disertační,	
diplomové,	SVOČ	atd.).
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3 / KRITICKÉ HODNOCENÍ VĚDECKÝCH DŮKAZŮ 
 VE ZDRAVOTNICTVÍ

Miloslav Klugar

V	předešlých	kapitolách	jste	zjistili,	jak	formulovat	klinickou	otázku,	jak	identifikovat	
nejlepší	typ	vědeckého	důkazu	pro	různé	typy	studií	a	jak	vyhledávat	nejkvalitnější	
studie.	Dalším	krokem	je	zjistit,	jestli	takto	vyhledané	studie	odpovídají	vaší	klinické	
otázce	analýzou	názvu	a	abstraktu,	a	na	relevantní	studie	s	nejvyšší	úrovní	důkazu	
je	třeba	se	podívat	detailněji	a	zhodnotit	jejich	metodologickou	kvalitu	a	objektivitu	
výsledků.	Tento	proces	se	nazývá	„kritické hodnocení“.	

V	předešlé	kapitole	neboli	v	druhém	kroku	EBP	(Vyhledání	nejlepších	dostup-
ných	vědeckých	důkazů)	jste	mohli	zjistit,	že	při	vyhledávání	zejména	otázek	
za	měřených	na	intervenci	nebo	účinnost	je	vyšší	pravděpodobnost	vyhledání	
Cochranovského	nebo	JBI	review.	Pokud	máte	to	štěstí	a	tyto	studie	objevíte	a	navíc	
jsou	ještě	recentní,	nemusí	vás	tolik	trápit	kvalita	primárních	studií,	zahrnutá	v	ta-
kových	systematických	review.	To	je	proto,	že	jak	Cochrane,	tak	JBI	postupují	podle	
rigorózního	postupu	a	protokolu	při	kritickém	hodnocení,	a	vy	si	proto	zpravidla	
můžete	být	jistí,	že	zahrnuté	studie	jsou	validní	a	jejich	závěry	přesné,	na	základě	
dostupných	dat.	Nicméně,	ani	v	tomto	případě	se	kritickému	hodnocení	úplně	nevy-
hnete	a	kriticky	stačí	zhodnotit	pouze	aktuální	systematické	review	(nemusíte	znovu	
hodnotit	všechny	primární	studie	v	takovém	review	zahrnuté),	byť	je	to	Cochrane	
či	JBI	review.	Na	tomto	místě	je	také	nutné	podotknout,	že	ne	vždy	jsou	všechny	
věci	tak,	jak	se	na	první	pohled	zdají.	To	platí	zejména	pro	systematická	review,	
která	se	v	posledních	letech	s	nárůstem	primárních	studií	stala	oblíbeným	typem	
publikace.	Není	výjimkou	najít	v	Medlinu	či	jiných	databázích	studie,	které	nesou	
v	názvu	přístavek	„systematic	review“	nebo	„evidence	synthesis“	či	„meta-analysis“,	
avšak	při	bližším	přezkoumání	a	kritickém	hodnocení	zjistíme,	že	se	o	systematické	
review	nejedná.	Tento	problém	je	prakticky	vyloučen	u	Cochrane	či	JBI	review,	je	
ale	velmi	častý	u	„nezávislých“	review,	která	z	90	%	dokonce	nevychází	ani	z	pro-
tokolu	(Moher,	Shamseer,	Clarke,	Ghersi,	Liberati,	Petticrew	et	al.,	2015).	Kritické	
hodnocení	systematických	review	je	v	současné	literatuře	tedy	také	velice	důležité.

Kritické	hodnocení	vědeckých	studií	by	pro	zdravotnické	profesionály	ve	21.	
století	mělo	být	základní	dovedností.	Bohužel	ne	všechny	publikované	studie	mají	
nutně	vysokou	kvalitu,	a	to	i	přes	tzv.	zaslepený	peer	review	(odborné	posouze-
ní)	proces,	který	používá	naprostá	většina	odborných	periodik,	v	tomto	směru	se	
nedá	spolehnout	ani	na	prestižní	periodika	nebo	„zvučná“	jména,	a	už	vůbec	není	
ukazatelem	kvality	takzvaný	impakt	faktor	(IF).	V	tomto	směru	se	podobně	jako	
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u	systematických	review	není	možné	spolehnout	ani	na	studie,	které	přináší	nejvyšší	
úroveň	vědeckých	důkazů	v	primárním	výzkumu	vzhledem	ke	svému	robustnímu	
designu,	tzv.	randomizované	kontrolované	studie	(RCT).	

Ačkoli	je	ve	zdravotnictví	stále	nejvíce	rozšířený	výzkum	kvantitativní,	o	kterém	
je	pojednáváno	níže,	nesmíme	opomenout	ve	zdravotnictví	čím	dál	více	používaný	
výzkum	kvalitativní.	Kvalitativní	výzkum	má	v	současné	době	úskalí	ve	svém	zpra-
cování	a	pojetí.	Existuje	celá	řada	různých	metodologických	přístupů,	které	v	rámci	
vlastních	paradigmat	zvyšují	variabilitu	studií.	Tato	nejednotnost	komplikuje	kritické	
hodnocení	takových	studií.	Proto	však	vznikly	publikační	postupy/standardy,	které	
se	společně	se	světovými	lídry	snaží	o	sjednocení	nebo	lépe	řečeno	standardizaci	
kvalitativního	výzkumu.	Hodnotící	nástroje	potom	vychází	z	těchto	standardů	a	to	
je	nutné	si	při	tvorbě	kvalitativního	výzkumu	a	následně	jeho	hodnocení	uvědomit.	
Většina	těchto	publikačních	standardů	je	dostupná	na	webové	stránce	sítě	„Equa-
tor“	http://www.equator-network.org/.

Cílem	této	kapitoly	je	rozpracovat	třetí	krok	EBP,	kritické	hodnocení	studií.	Dále	
základní	přehled	vědeckých	důkazů	a	designů	kvantitativních	i	kvalitativních	studií	
jak	v	primárním,	tak	v	sekundárním	výzkumu.

Pro	různé	vědecké	důkazy	a	různé	klinické	otázky	jsou	vhodné	různé	designy	
studií.	Znalost	designů	studií	a	základní	metodologický	přehled	je	důležitý	k	pocho-
pení	kritického	hodnocení.	Jinými	slovy,	pro	většinu	standardních	designů	studií	
existují	standardizované	hodnotící	nástroje,	pokud	nepoznáme,	o	jaký	design	studie	
se	jedná,	nebudeme	vědět	jaký	nástroj	pro	danou	studii	použít.	

3.1 Vědecké důkazy ve zdravotnictví
Systematická	review	jsou	považována	za	studie,	které	mají	tzv.	nejvyšší	úroveň	
vědeckého	důkazu	(viz	obrázek	1).	Úroveň	vědeckého	důkazu	vychází	z	designu	
konkrétní	studie.	Joanna	Briggs	Institute	navíc		s	ohledem	na	úroveň	vědeckých	
důkazů	rozlišuje	mezi	a)	proveditelností,	b)	vhodností,	c)	smysluplností,	d)	účinností.	
V	oblasti	medicínského	výzkumu	to	pro	nás	bude	zejména	oblast	efektivnosti	nebo	
účinnosti,	kterou	dokládá	tabulka	7	v	rámci	kvantitativního	výzkumu	a	tabulka	8	
v	rámci	kvalitativního	výzkumu.	Nutno	podotknout,	že	úrovní	vědeckého	důkazu	je	
možné	na	internetu	najít	velké	množství,	včetně	pyramid	a	různých	jiných	obrázků,	
které	se	v	některých	nuancích	mohou	lišit.	Nabízí	se	tedy	na	tomto	místě	otázka,	
podle	čeho	se	tedy	řídit.	Zcela	jednoznačně	doporučujeme	řídit	se	podle	světových	
lídrů,	kteří	v	dané	problematice	tvoří	nové	metodologické	přístupy	a	jsou	těmi,	kteří	
udávají	krok,	nové	trendy	a	podobu	v	dané	problematice.	V	oblasti	EBHC	jsou	to	
(Centre	for	Evidence-Based	Medicine,	Oxford	University,	Cochrane	collaboration	
a	Joanna	Briggs	Institute).	Pro	potřeby	této	kapitoly	použijeme	příklady	Joanna	
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Briggs	Institute,	protože	ta	se	dlouhodobě	zabývá	nejenom	kvantitativním,	ale	také	
kvalitativním	výzkumem.	

Tabulka 7.  Úroveň	vědeckého	důkazu	účinnosti/efektivity	upraveno	dle	(JBI,	2014d;	Klugar,	
2014)

Tabulka 8.  Úroveň	smysluplnosti	vědeckého	důkazu	(kvalitativní	důkazy)	upraveno	dle	(JBI,	
2014d)

Úroveň důkazu – Smysluplnost (kvalitativní důkazy)
Úroveň	1	 Kvalitativní	nebo	mixed-methods	systematické	review

Úroveň	2	 Kvalitativní	nebo	mixed-methods	syntéza

Úroveň	3	 Kvalitativní	studie	(primární	výzkum)

Úroveň	4	 Systematické	reivew	z	názorů	expertů

Úroveň	5	 Názor	expertů

Úroveň důkazu – Efektivita
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3.1.1 Druhy vědeckých důkazů
Zdravotničtí	profesionálové	používají	podle	aktuálních	potřeb	praxe	různé	druhy	
klinických	otázek	a	vzhledem	k	tomu	hledají	své	odpovědi	v	různých	zdrojích	vě-
deckých	důkazů.	Nejčastěji	jsou	vyhledávány	vědecké	důkazy,	které	se	zabývají	
účinností,	prognostikou	diagnostikou,	rizikem,	nákladovostí	a	zkušeností.	Všechny	
tyto	druhy	vědeckých	důkazů,	na	které	se	ptáme	pomocí	různých	klinických	otá-
zek,	mohou	být	zodpovězeny	různým	výzkumným	designem.	Tedy	jak	je	uvedeno	
v	kapitole	1	(Formulace	klinické	otázky),	pro	různé	klinické	otázky	použijeme	různý	
design	studie.	Není	to	tedy	tak	jednoduché,	že	například	pro	všechny	klinické	otázky	
je	nejvhodnějším	designem	studie	v	primárním	výzkumu	Randomizovaná	kontro-
lovaná	studie.	Pro	diagnostické	vědecké	důkazy	mají	nejvyšší	úroveň	vědeckého	
důkazu	v	primárním	výzkumu	například	průřezové	studie.	

 ● Otázky účinnosti	se	snaží	zjistit,	která	intervence	je	nejúčinnější	vzhledem	
k	pacientovi/klientovi	a	jeho	zdravotnímu	problému.	Například:	Jaká	je	účin-
nost	hyperbarické	oxygenoterapie	v	porovnání	se	standardním	režimem	
na	jednotce	intenzivní	péče	u	pacientů	s	kraniotraumatem?

 ● Prognostické otázky	se	snaží	předpovědět	pravděpodobnost	vztahu	nebo	
výstupu	onemocnění	a	na	základě	závažnosti	onemocnění	či	symptomů	
zjistit	vyhlídky	na	vyléčení.	Například:	Jaká	je	pravděpodobnost	rozvoje	dia-
betických	komplikací	u	dospělého	pacienta,	který	trpí	5	let	diabetem	II	typu	
a	zahájil	adekvátní	dietní	program?

 ● Diagnostické otázky	se	snaží	identifikovat	příčinu,	povahu	projevů	zdravot-
ního	stavu,	situace	nebo	problému.	Snaží	se	zjistit,	který	diagnostický	test	je	
nejpřesnější	v	detekci	určité	patofyziologie.	Například:	Jaká	je	přesnost	po-
čítačové	tomografie	při	diagnostice	trombu	v	porovnání	s	plicní	angiografií?

 ● Rizikové otázky	se	snaží	identifikovat	pravděpodobnost	rozvoje	onemoc-
nění	či	komplikací	při	vystavení	vnějším	faktorům.	Například:	Jaká	je	prav-
děpodobnost	rozvoje	rakoviny	plic	u	dospělých	při	častém	dlouhodobém	
vystavení	pasivnímu	kouření?

 ● Otázky nákladovosti	zjišťují,	jestli	při	stejném	pozitivním	efektu	léčby	nebo	
postupu,	mohou	být	sníženy	náklady,	případně	za	stejné	náklady	zajistit	
vyšší	benefit	u	pacientů/klientů.	Například:	Jak	je	ekonomicky	výhodné	
použití	hydrokoloidních	obvazů	než	suchých	obvazů	při	prevenci	infekce	
u	hospitalizovaných	pacientů?

 ● Otázky zjištující zkušenost	hodnotí	smysluplnost,	vhodnost	nebo	provedi-
telnost	zkoumaného	fenoménu	u	jedince	nebo	skupiny.	Zde	se	dostáváme	
do	oblasti	kvalitativního	výzkumu,	kdy	nejpoužívanějšími	metodami	jsou	
fenomenologie,	zakotvená	teorie	a	etnografie.	Například	jaké	jsou	životní	
zkušenosti	muže,	kterému	byla	diagnostikována	rakovina	prostaty?	
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 ● Systematická review	jsou	komplexními	studiemi,	které	jak	v	kvantitativním	
tak	kvalitativním	výzkumu	přináší	vyčerpávající	a	nezkreslené	shrnutí	vel-
kého	množství	primárních	studií	pomocí	objektivní	a	transparentní	syntézy,	
která	je	zaměřena	na	nějaké	konkrétní	téma	(Glasziou	et	al.,	2009;	Pearson,	
Loveday,	et	al.,	2012;	Sharon,	2010).	

3.1.2 Designy studií primárního výzkumu
Ve	zdravotnictví	používáme	několik	designů	studií	v	základním	rozdělení	kvantita-
tivního	a	kvalitativního	výzkumu.	Každý	design	studie	má	jiné	vlastnosti,	odpovídá	
na	různé	druhy	klinických	otázek	a	umožňuje	zkoumat	různé	kauzální	vztahy	mezi	
populací,	expozicí	a	výstupy	nebo	výsledky,	a	to	buď	prospektivně,	nebo	retrospek-
tivně.	Základní	dělení	výzkumu	z	hlediska	paradigmatu,	metodologie	a	metod	sběru	
dat	je	znázorněna	v	tabulce	9.	

Tabulka 9.  Vztah	mezi	paradigmatem,	metodologií	a	metodou	upraveno	dle	(Pearson,	Lo-
veday,	et	al.,	2012)

Paradigma Metodologie Metody sběru dat

Pozitivismus/Empiricko-analy-
tické

Randomizované	kontrolované	
studie

Kohortové	studie
Studie	případů	a	kontrol
Série	případů
Průřezové	studie

Metody	měření	jevů

Interpretativismus Fenomenologie
Etnografie
Zakotvená	teorie

Hloubková	interview
Pozorování,	interview
Pozorování,	interview

Kriticismus Akční	výzkum
Feministický	výzkum
Analýza	diskurzu
Analýza	politik

Participační	skupinová	práce
Reflexní	deník
Diskursivní	zkoumání	textu

Pokud	se	pro	zjednodušení	zaměříme	pouze	na	kvantitativní	výzkum	(pozitivis-
mus)	vědecké	důkazy	účinnosti.	Nejrobustnější	design	z	hlediska	eliminace	zkreslení	
a	zavádějících	faktorů	(bias,	confounding)	a	nejvyšší	úroveň	vědeckého	důkazu	mají	
v	oblasti	primárního	výzkumu	randomizované	kontrolované	studie	(RCTs)	viz	tabul-
ka	7.	Zcela	logicky	tedy	nejvyšší	úroveň	vědeckého	důkazu	přinese	systematické	
review,	které	v	sobě	obsahuje	dvě	a	více	RCTs.	Sekundárním	výzkumem	nazýváme	
systematická	review	proto,	že	pracují	s	již	existujícími	daty	primárních	studií,	ze	
kterých	meta-analýzou	nebo	meta-syntézou	generují	nové	poznatky	(Grimes	&	
Schulz,	2002;	JBI,	2014c).	



 / 393	/	KRITICKÉ	HODNOCENÍ	VĚDECKÝCH	DŮKAZŮ	VE	ZDRAVOTNICTVÍ

KVANTITATIVNÍ DESIGNY STUDIÍ
Kvantitativní	studie	můžeme	rozdělit	na	experimentální	a	observační.	Jak	již	vyplývá	
z	názvů,	experimentální	studie	jsou	takové,	u	kterých	výzkumník	přiřazuje	nějaké	
vnější	intervence	(expozice).	Například	podává	pacientům,	které	má	rozdělené	
na	dvě	stejné	skupiny,	aktivní	látku	(experimentální	skupině)	a	placebo	(kontrolní	
skupině).	Naproti	tomu	u	observačních	studií	výzkumník	expozici	nepřiřazuje,	ale	
pozoruje.	Designy	studií	a	jejich	schéma je na obrázku 9.

Obrázek 9.  Designy	kvantitativních	studií	upraveno	dle	(Grimes	&	Schulz,	2002;	Klugar,	2014)
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Randomizované kontrolované studie (RCT)
Jsou	studie,	které	používají	robustní	metody	pro	zjišťování	kauzálního	vztahu.	

Naprosto	zásadní	je	zde	randomizace	(náhodný	výběr),	která	eliminuje	výběrová	
zkreslení	výzkumu	a	zavádějící	faktory	dané	například	indikací,	tedy	rozdělením	
pacientů	kliniky	do	různých	skupin	na	základě	jejich	prognózy.	Existuje	několik	me-
tod	randomizace	a	ne	všechny	metody	jsou	vhodné	pro	všechny	druhy/velikosti	
výzkumných	souborů.	Nejznámější	je	metoda	jednoduché	randomizace,	kdy	jedinci	
ve	zkoumaném	vzorku	házejí	mincí,	jedna	strana	mince	je	experimentální	skupi-
na,	druhá	strana	mince	je	skupina	kontrolní.	Jednoduchá	randomizace	lze	dobře	
použít	u	větších	vzorků	minimálně	nad	250	jedinců,	kdy	docílíme	poměrně	vysoké	
pravděpodobnosti	rovnoměrného	rozdělení	probandů	do	skupin.	Další	důležitou	
vlastností	RCT	je	takzvané	zaslepování	(blinding).	V	současné	době	se	používá	jed-
noduché,	dvojité	i	trojité	zaslepování.	Zaslepování	má	význam	zejména	z	hlediska	
minimalizace/eliminace	„placebo“	efektu	a	také	„performačního“	zkreslení.	Kon-
trolní skupina	je	z	hlediska	zkreslení	a	zejména	z	hlediska	zavádějících	faktorů	
naprosto	zásadní.	Velice	důležité	je,	aby	kontrolní	i	experimentální	skupina/skupiny	
měli	optimálně	stejné	nebo	hodně	podobné	výchozí	charakteristiky	a	stejné	výchozí	
podmínky.	V	praxi	někdy	není	možné	z	různých	většinou	klinických	důvodů	dodržet	
zaslepení	nebo	randomizaci,	hovoříme	pak	o	takzvaných	kvazi-randomizovaných	
kontrolovaných	studiích	(Glasziou	et	al.,	2009;	Grimes	&	Schulz,	2002;	Pearson,	
Loveday,	et	al.,	2012).

Kohortové studie
Kohortové	studie	jsou	observační	analytické	studie,	kohorta	je	skupina	jedinců,	

kteří	mají	podobné	vlastnosti,	to	mohou	být	jedinci	narozeni	ve	stejný	rok	ne-
bo	měsíc,	nebo	můžeme	identifikovat	kohortu	zdravotnických	profesionálů,	nebo	
kuřáků	nebo	sportovců	atd.	Kohortové	studie	jsou	nejčastěji	používané	k	detekci	
rizika,	respektive	rizikového	chování,	sledování	expozice	a	její	vliv	na	následný	rozvoj	
onemocnění.	Existují	dva	druhy	kohortových	studií,	prospektivní	a	retrospektivní.	
Prospektivní	kohortové	studie	jsou	studie	longitudinální	a	trvá	proto	velmi	dlouho,	
než	vidíme	použitelné	výsledky.	Nicméně	dovolují	studium	vzácných	nebo	latent-
ních	onemocnění.	Retrospektivní	kohortové	studie	hodnotí	stav	věcí	minulých	ze	
záznamů	nebo	z	kartoték.	Jsou	mnohem	levnější	a	rychlejší,	nicméně	zde	chybí	
sledování	v	daném	čase,	pokud	některá	data	chybí,	není	možné	je	zpětně	získat	
(Glasziou	et	al.,	2009;	Grimes	&	Schulz,	2002;	Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).	

Studie případů a kontrol
Jsou	studie,	kde	„případy“	jsou	jedinci	s	určitým	stavem	nebo	nemocí,	ty	jsou	

sjednoceny	(spárovány)	z	hlediska	pohlaví,	věku,	povolání	nebo	demografických	
ukazatelů	atd.	s	jejich	„kontrolami“,	toto	spárování	je	důležité	z	hlediska	kontroly	
vzniku	potenciálních	zavádějících	faktorů.	Po	spárování	případů	a	kontrol	se	tyto	
retrospektivně	hodnotí,	jestli	existují	nějaké	rozdíly	v	chování	nebo	expozici,	které	
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by	mohly	zapříčinit	přítomnost	určitého	stavu	nebo	onemocnění.	Tyto	studie	jsou	
často	používány	ke	studiu	rizikových	faktorů	vzniku	onemocnění	(Glasziou	et	al.,	
2009;	Grimes	&	Schulz,	2002;	Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).	

Série případů a případové studie
Série	případu	a	případové	studie	představují	„neoficiální	vědecký	důkaz“.	Jed-

noznačně	jsou	zkresleny	velkou	výběrovou	chybou,	jsou	však	velmi	důležité	pro	
přinášení	nových	a	neobvyklých	stavů,	což	může	být	specifické	pro	každého	pacienta	
nebo	zkoumané	téma.	Často	může	dojít	k	situacím,	kdy	případová	studie	bude	jedi-
ným	dostupným	důkazem.	Je	zřejmé,	že	zde	chybí	kontrola	nebo	srovnání	(Glasziou	
et	al.,	2009;	Grimes	&	Schulz,	2002;	Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).	

Průřezové studie
Jsou	také	někdy	nazývány	jako	studie	prevalencí,	většinou	užívají	dotazníkových	

metod.	Jak	vyplývá	z	názvu,	tyto	studie	berou	„řez“	určitý	vzorek	ze	zkoumané	
populace	za	účelem	zjištění	charakteristiky	proměnných/onemocnění	v	populaci	
v	daném	čase.	Průřezové	studie	například	také	často	provádí	sekundární	analýzu	
údajů	shromážděných	původně	pro	jiné	účely	například	cenzus	(Glasziou	et	al.,	
2009;	Grimes	&	Schulz,	2002;	Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).

KVALITATIVNÍ DESIGNY STUDIÍ
V	této	části	se	stručně	seznámíme	s	nejběžněji	používanými	typy	studií	ve	zdravot-
nictví.	Jsou	to	především	interpretativistické	studie.	Dále	existují	kritické	studie,	
které	jsou	méně	rozšířené	ve	zdravotnictví:	akční	výzkum,	feministický	výzkum,	
analýza	diskursu	a	analýza	politik	(Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).

Fenomenologie
Fenomenologický	výzkum	je	strategie	šetření,	při	kterém	výzkumník	identifikuje	

podstatu	lidských	zkušeností	o	určitém	fenoménu,	tak	jak	ho	popisují	probandi	
(Creswell,	2012).	

Etnografie 
Etnografie	je	strategie	šetření,	při	kterém	výzkumník	dlouhodobě	studuje	intakt-

ní	kulturní	skupinu	v	jejím	přirozeném	prostředí,	data	sbírá	především	pozorováním,	
případně	rozhovory.	Do	přirozenosti	dané	skupiny	však	nezasahuje	(Creswell,	2012).	

Zakotvená teorie
Zakotvená	teorie	je	strategie	šetření,	při	kterém	výzkumník	odvozuje	obecné	

abstraktní	teorie	procesu	jednání	nebo	interakce	zakotvené	v	názorech/postojích	
účastníků	(Creswell,	2012).
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3.1.3 Designy studií sekundárního výzkumu

Systematická review
Systematické	review	tvoří	ze	stávajících	poznatků	vědy	a	výzkumu	nové	poznat-

ky,	proto	se	jedná	o	sekundární	výzkum.	Na	rozdíl	od	běžných	literárních	přehledů,	
které	nové	poznatky	nepřináší,	přináší	pouze	částečný	přehled.	Přehledová	práce/
literární	review	tedy	přináší	částečný	souhrn	poznatků,	který	je	často	subjektivně	
ovlivněn	autorem	nebo	názorovým	diskurzem	určité	skupiny	nebo	školy,	která	k	da-
né	problematice	může	mít	specifický	postoj.	Zatímco	systematické	review	přináší	
nové	vědecko/výzkumné	poznatky,	literární	review	je	více	méně	esejí	zpracovanou	
na	konkrétní	téma.	Systematické	review	přináší	ve	všech	druzích	vědeckých	důkazů	
a	designů	studií	nejkvalitnější	a	nejrobustnější	vědecké	důkazy	(viz	výše	uvedená	
tabulka	7.).	Literární	review	je	z	hlediska	kvality	a	robustnosti	vědeckého	důkazu	
na	úrovni	názorů	expertů.	Výhodou	literárních	review	je	však	rychlost	jejich	zpra-
cování	a	rychlá	základní	informace	o	novinkách	a	trendech	v	oblasti	výzkumu.

Systematické	review	syntetizuje	optimálně	všechny	dostupné	vědecké	důkazy,	
které	splňují	předem	stanovená	kritéria	za	účelem	zodpovědět	specifickou	výzkum-
nou/review	otázku.	K	tomu	jsou	používány	explicitní,	systematické	metody,	které	
jsou	vybírány	s	ohledem	na	minimalizaci	náhodné	i	systematické	chyby	(bias)	a	za-
vádějících	faktorů	(confounding),	přičemž	poskytují	spolehlivá	zjištění,	na	jejichž	
základě	mohou	být	vytvořeny	závěry	a	rozhodnutí	pro	praxi	(Campbell	et	al.,	2015;	
Glasziou,	Irwig,	Bain,	&	Colditz,	2001;	Julian	Higgins	&	Green,	2008;	JBI,	2014c).

Existuje	několik	typů	systematických	review:
	● Systematické	review	kvantitativní	(účinnosti)
	● Systematické	review	kvalitativní
	● Systematické	review	diagnostické	přesnosti
	● Prognostické	systematické	review	
	● Mixed-methods	systematické	review
	● Deštníkové	systematické	review
	● Scoping	review	
	● Systematické	review	z	expert	opinion	(názoru	expertů)

Klinické doporučené postupy
Klinické	doporučené	postupy	(KDP)	jsou	systematicky	vytvářené	postupy,	které	

pomáhají	lékařům	a	pacientům	ve	specifických	klinických	situacích	rozhodovat	o	op-
timální	zdravotní	péči	(Líčeník,	2013a;	Qaseem,	Forland,	Macbeth,	OllenschlÃĪger,	
Phillips,	&	van	der	Wees,	2012).	Metody	tvorby,	adaptace,	implementace	a	evaluace	
KDP	se	neustále	vyvíjejí.	Ve	světě	i	u	nás	se	KDP	začaly	intenzivněji	tvořit	od	po-
čátku	90.	let.	Z	počátku	tvorby	KDP	se	objevovaly	problémy	s	kvalitou	KDP,	proto	
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byla	vyvinuta	doporučení	tvorby	KDP	a	nástroje,	které	hodnotí	kvalitu	KDP,	např.	
AGREE	a	AGREE	II	(Brouwers,	Kho,	Browman,	Burgers,	Cluzeau,	Feder	et	al.,	2010).	

KDP	se	snaží	systematicky	vyhledat	nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy.	V	sou-
časné	době	bývají	KDP	postaveny	na	systematických	review.	V	aktuálním	rozvoji	
a	postavení	EBHC	je	standardem,	že	systematická	review	jsou	základem	pro	tvorbu	
kvalitních	KDP,	pokud	na	dané	téma	systematická	review	v	odborné	literatuře	exis-
tují	(Alonso-Coello,	Irfan,	Solà,	Gich,	Delgado-Noguera,	Rigau	et	al.,	2010;	Líčeník,	
2013c).

KDP	jsou	hlavní	cestou,	jakou	Evidence-Based	Healthcare	ovlivňuje	klinickou	
praxi.	KDP	mohou	být	použity	pro	nasměrování	kliniků	při	výběru	léčebných	po-
stupů	za	celé	řady	proměnných	faktorů,	pomáhají	zdravotním	pojišťovnám	nebo	
státním	organizacím	při	platbách	za	zdravotní	péči,	řídícím	orgánům	a	soudům	
determinovat,	jestli	péče	poskytnutá	za	nějaké	konkrétní	situace	byla	adekvátní	
a	vhodná.	Tímto	tedy	mají	KDP	význam	jak	pro	medicínu	praktikovanou	lékaři,	tak	
pro	regulování	takové	praxe	ostatními	(Walshe	&	Rundall,	2001).	

3.2 Principy kritického hodnocení primárního výzkumu
V	odborné	literatuře	existuje	celá	řada	přístupů	a	nástrojů,	které	byly	vytvořeny	
pro	kritické	hodnocení	studií.	Platí	zde	výše	uvedené	doporučení	používat	nástro-
je	a	postupy	světových	lídrů,	kteří	udávají	směr	dané	problematice.	V	této	části	
se	zaměříme	na	„oxfordský“	způsob	kritického	hodnocení	studií	reprezentovaný	
Centrem	pro	medicínu	založenou	na	vědeckých	(CEMB)	důkazech	a	„adelaidský“	
způsob,	který	je	reprezentovaný	Joanna	Briggs	Institute	(JBI).	

3.2.1 Kritické hodnocení kvantitativního výzkumu
Detailní	popis	kritického	hodnocení	všech	typů	kvantitativních	primárních	studií	
by	vydal	na	samostatnou	monografii.	Proto	si	na	tomto	místě	ukážeme	na	designu	
Randomizované	kontrolované	studie,	která	v	primárním	výzkumu	přináší	nejkvalit-
nější	a	nejrobustnější	vědecké	důkazy	princip	kritického	hodnocení	pomocí	nástroje	
RRAAMBO.	Nástroj	RRAAMBO	byl	vyvinutý	odborníky	na	CEMB	a	mezi	jinými	ná-
stroji	vyniká	svým	propedeutickým	charakterem	a	provázaností	s	nástrojem	PICO.	

Kvantitativní	primární	výzkum	ve	zdravotnictví	je	založen	na	měření	rozdílů	mezi	
skupinami,	které	podstupují	různé	klinické	intervence	nebo	jsou	vystaveny	různým	
rizikovým	faktorům,	či	mají	různé	charakteristiky	atd.	Podobně	jako	výzkum	jiných	
komplexních	biologických	systémů,	existuje	zde	mnoho	příležitostí	k	chybám,	to	
záleží	především	na	tom,	jaké	mají	zvolené	studie	design	a	jak	jsou	provedeny.

Pouze	proto,	že	design	nějaké	studie	pro	naši	klinickou	otázkou	je	designem	
„nejlepším“	(podle	úrovně	důkazů),	jako	je	například	RCT	pro	otázky	účinnosti,	
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nemůžeme	si	být	zcela	jisti	závěry	takové	studie.	Studie	může	být	provedena	velice	
dobře,	ale	také	velice	špatně	(nebo	něco	mezi	tím).	Takže	úroveň	vědeckého	důkazu	
je	jednom	prvním	aspektem,	který	určuje	naši	jistotu	či	důvěru	v	závěry	konkrétní	
studie.	Další	důležitý	aspekt	je	určen	kritickým	hodnocením	(Guyatt,	Cook,	&	Hay-
nes,	2004;	Sackett	et	al.,	1996).	

Při	kritickém	hodnocení	se	musíme	zamyslet	nad	třemi	základními	otázkami:
1)	 Jaké	je	PICO	hodnocené	studie,	je	dostatečně	blízko	našemu	PICO	(klinické	

otázky)?
2)	 Jak	dobře	byla	studie	provedena?
3)	 Co	znamenají	výsledky	studie,	a	není	možné,	že	byly	způsobeny	náhodou?

Otázka 1) Úzce	souvisí	s	kapitolou	1	a	2,	nicméně	naši	klinickou	otázku	musíme	
mít	stále	na	paměti.

Otázka 2) Jak	dobře	byla	studie	provedena?	Zjednodušeně,	kvalita	epidemio-
logických	studií,	která	je	také	uváděna	jako	interní	validita,	je	založena	na	tom,	jak	
dobře	výzkumné	metody	preventují	ovlivnění	výsledků	zkreslením	(bias)	a	zavádě-
jícími	faktory	(confounding).

Zkreslení	je	stupeň	pokřivení	výsledků	od	pravdy.	To	často	reflektuje	lidskou	
tendenci	buď	vědomě,	nebo	nevědomě	„pomoci“	věcem	fungovat	tak,	jak	si	myslí-
me,	že	by	fungovat	měly.	U	výzkumníků	to	může	být	směrem	k	výsledkům,	kterými	
chtějí	podpořit	své	teorie.	Pro	probandy	to	může	být	tak,	aby	výsledky	vyhovovaly	
jejich	očekáváním	o	tom,	co	by	se	s	nimi	mělo	stát	(jako	zlepšení	jejich	stavu	po	užití	
prášku).	Zkreslení	nebo	také	systematická	chyba	se	liší	od	náhodné	chyby,	která	
nastává	nevědomě	a	je	rovnoměrně	rozvrstvena	kolem	pravdivé	hodnoty.	Bohužel	
zkreslení	má	mnoho	podob	a	mnoho	rozměrů.	Zkreslení	může	vzniknout	způsobem,	
jakým	jsou	probandi	vybráni	do	studie,	nebo	může	vzniknout	způsobem,	kterým	
jsou	probandi	rozděleni	do	skupin,	jakým	je	se	skupinami	zacházeno,	jakým	bylo	
provedeno	měření	atd.	(Sharon,	2010).	

Nejlepším	způsobem,	jak	předejít	zkreslení,	je	použít	takový	design	studie,	který	
drží	maximální	počet	zúčastněných	v	nevědomosti	o	tom,	která	intervence	je	která	
a	odebírá	potřebu	zapojení	výzkumníka	a	probanda	do	procesu,	jak	jen	je	to	mož-
né.	To	zahrnuje	výběr	probandů,	rozdělení	probandů	do	skupin	a	měření	výstupů	
(Guyatt	et	al.,	2004).	

Zavádějící	faktory	jsou	vlastnosti	probandů	a	jiných	možných	kauzálních	fakto-
rů,	rozdílné	jeden	od	druhého	tak,	že	mohli	ovlivnit	výsledky	studie.	Pro	eliminaci	
zavádějících	faktorů	si	potřebujeme	být	jistí,	že	skupiny	jsou	si	tak	podobné	jak	jen	
je	to	možné	na	začátku	studie,	a	že	je	se	skupinami	zacházeno	totožně	až	na	zkou-
manou	léčbu	nebo	expozici.	
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Najít,	jak	dobře	byly	zavádějící	faktory	a	zkreslení	ve	studii	eliminovány	–	mu-
síme	zkontrolovat	každý	krok	takové	studie.	Jinými	slovy,	jak	dobře/poctivě	byla	
studie	provedena.	

Zde	se	opět	podíváme	na	nástroj	PICO	z	trošku	jiného	úhlu	pohledu.
	– Jak	poctivě	byli	probandi	získáni	pro	studii	(naše	P)?
	– Jak	poctivě	byli	probandi	rozděleni	do	skupin	(naše	I	a	C)?
	– Jak	poctivě	bylo	se	skupinami	zacházeno,	jak	byly	sledovány,	bylo	se	studie-

mi	zacházeno	stejně	(naše	I	a	C)?
	– Jak	poctivě	bylo	provedeno	měření	výstupů	(naše	O)?

Pokud	tedy	studie,	kterou	jsme	vyhledali,	eliminovala	zkreslení	a	zavádějící	
faktory,	potom	je	zde	vysoká	pravděpodobnost,	že	její	výsledky	budou	spolehlivé.	
Nicméně	na	to	nám	nebude	stačit	pouze	nástroj	PICO	a	musíme	použít	robustnější	
nástroj,	který	má	v	angličtině	příznačný	akronym	RRAMBo	viz	tabulka	10.	Nástroj	
„Rambo“	je	velice	popisný	a	při	kritickém	hodnocení	„vede“	hodnotitele	logickými	
kroky	(Glasziou	et	al.,	2009).	

Tabulka 10.  Nástroj	RRAAMBBo,	upraveno	dle	(Glasziou	et	al.,	2009;	Klugar,	2014)

1. R-Bylo přiřazení participantů ve studii náhodné?

Co	je	nejlepší? Kde	najdu	informace?

Centrální počítačová randomizace	(Centralised com-
puter randomisation)	je	ideální	a	často	používaná	
v	multi-centrických	studiích.	Menší	studie	použí-
vají	nezávislého	činitele	(např.	nemocniční	lékárnu)	
ke	kontrole	randomizace.	

Metodika (Methods)	by	měla	obsahovat	informace	
o	tom,	jak	byli	participanti	alokováni	do	skupin	a	jak	
byla	randomizace	provedena.

V	této	studii:	Ano	¨	Ne	¨	Nejasné¨
Komentář:

2. R-Byly si skupiny (experimentální a kontrolní) podobné na začátku studie?

Co	je	nejlepší? Kde	najdu	informace?

Jestli	proces	randomizace	byl	správný	(to	znamená	
dosažení	porovnatelných	skupin),	skupiny	by	měly	
být	podobné.	Čím	si	jsou	skupiny	podobnější,	tím	
lépe.
Měly	by	tu	být	nějaké	indikace,	jestli	jsou	rozdíly	mezi	
skupinami	statisticky	významné	(např.	p	hodnoty).	

Výsledky (Results)	by	měly	mít	tabulku	„Výchozí	cha-
rakteristiky“	(Baseline	Characteristics)	porovnávající	
randomizované	skupiny	v	celé	řadě	proměnných,	
které	by	mohly	ovlivnit	výstupy/výsledky	(např.	věk,	
rizikové	faktory	atd.)	Jestliže	toto	není,	měl	by	tu	být	
popis	podobnosti	skupiny	v	prvním	odstavci	v	části	
Výsledky (Results).

V	této	studii:	Ano	¨	Ne	¨	Nejasné¨
Komentář:
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3. A-Kromě alokované léčby bylo se skupinami (experimentální/ kontrolní) zacházeno stejně?

Co	je	nejlepší? Kde	najdu	informace?

Na	rozdíl	od	výzkumné	intervence	by	mělo	být	s	par-
ticipanty	v	rozdílných	skupinách	zacházeno	stejně,	
např.	další	léčba	nebo	testy.

Podívejte	se	do	části	Metodika (Methods)	na	meto-
dy	sledování	participantů	(follow-up),	povolená	další	
léčba	atd.,	a	do	části	Výsledky (Results) na	to	jak	bylo	
skutečně	použito.

V	této	studii:	Ano	¨	Ne	¨	Nejasné¨
Komentář:

4. A-Byli všichni participanti, kteří byli zapojeni do studie, poučeni? – A byli analyzováni ve skupi-
nách, do kterých byli zařazeni?

Co	je	nejlepší? Kde	najdu	informace?

Ztráty	při	sledování	by	měly	být	minimální	–	nejlépe	
méně	než	20 %.	Nicméně	pokud	několik	málo	paci-
entů	ztratí	zájem,	pak	dokonce	malá	ztráta	při	sledo-
vání	může	vést	k	biasu	(zkreslení)	výsledků.	Pacienti	
by	také	měli	být	analyzováni	ve	skupinách,	ke	kterým	
byli	přiděleni	–	„záměr-léčit-analýzu“	(intention-to-
-treat analysis)

V	části	Výsledky	(Results)	by	měly	být	řečeno,	kolik	
pacientů	bylo	randomizovaných	(např.	Tabulka vý-
chozí	charakteristiky)	a	kolik	pacientů	bylo	vlastně	
začleněno	do	analýzy.	Budete	muset	pročíst	výsledky,	
abyste	zjistili	počet	a	příčiny	případných	ztrát	partici-
pantů	při	výzkumu.

V	této	studii:	Ano	¨	Ne	¨	Nejasné¨
Komentář:

5. M-Byla měření objektivní, nebo byli participanti a výzkumníci „blind“ (zaslepeni) tomu, která 
skupina byla experimentální a která kontrolní?

Co	je	nejlepší? Kde	najdu	informace?

Je	ideální,	pokud	je	studie	dvojitě	zaslepená	„dou-
ble-blinded“	–	to	znamená,	že	jak	participanti,	tak	
výzkumník/vyšetřovatel	si	nejsou	vědomi	alokace	
léčby.	Jestliže	je	výstup/výsledek	objektivní	(např.	
smrt),	potom	je	zaslepení	méně	kritické.	Jestliže	je	
výstup/výsledek	subjektivní	(např.	symptomy	nebo	
funkce),	potom	je	zaslepení	výsledku	hodnotitelem	
kritické.

Nejdříve	se	podívejte	do	části	Metodika (Methods),	
abyste	zjistili,	jestli	a	jak	bylo	provedeno	zaslepení	
léčby	(např.	placebo	se	stejnou	podobou,	výskytem	
nebo	„smyšlená“	terapie).	Potom	v	části	Metodika 
(Methods)	by	mělo	být	popsáno,	jak	byly	výstupy/
výsledky	hodnoceny	a	jestli	si	hodnotitel/é	byli	vě-
domi	pacientovy	léčby.

V	této	studii:	Ano	¨	Ne	¨	Nejasné¨
Komentář:

Otázku 3)	nám	pomůže	vyřešit	tabulka	11,	která	extrahuje	klinicky	podstatné	
údaje	ze	studie.	Velmi	důležité	je	zamyšlení	nad	tím,	jaké	měření	bylo	použito	a	jak	
velký	byl	léčebný	efekt.	To	je	ve	studiích	nejčastěji	vyjádřeno	NNT	(Number	Needed	
to	Treat	neboli	Počet	potřebný	k	vyléčení),	respektive	1/ARR	(Absolute	risk	reduction	
neboli	redukce	absolutního	rizika).	NNT	je	počet	pacientů,	který	musí	být	léčen,	
aby	se	vyléčil	jeden	pacient	(Higgins	&	Green,	2008).
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Tabulka 11.		Co	výsledky	studie	znamenají?	Upraveno	dle	(Glasziou	et	al.,	2009)

Jaké měření bylo použito a jak velký je výsledný efekt?

NNT	(=	1/ARR)

Mohl být výsledný efekt způsoben prostou náhodou?

p-hodnota: Interval	spolehlivosti:

Jaká je interní validita?

Jaké	jsou	výsledky?

Jaké jsou závěry?

Další	důležitou	otázkou	je,	jestli	mohl	být	efekt	způsoben	náhodou?	K	tomu	nám	
pomůže	znalost	a	interpretace	p-hodnoty	a	intervalu	spolehlivosti.	

P-hodnoty	jsou	měřením	pravděpodobnosti,	že	výsledky	jsou	způsobeny	čis-
tě	náhodou,	takže	chceme	vidět	nízké	p-hodnoty,	které	naznačují,	že	náhoda	je	
nepravděpodobnou	příčinou	rozdílů	mezi	skupinami.	Vědecký	výzkum	je	založen	
na	testování	nulové	hypotézy	(což	znamená	hypotéza,	že	intervence	nebude	mít	
žádný	efekt).	Pokud	výsledky	studie	ukazují	na	efekt	(tedy	zamítají	nulovou	hypoté-
zu),	p-hodnota	nám	říká,	s	jakou	pravděpodobností	mohl	být	efekt	způsoben	pou-
hou	náhodou.	Jestliže	je	p-hodnota	nižší	(většinou	nižší	než	tzv.	hladina	významnosti	
0,05),	to	znamená,	že	pravděpodobnost,	že	byl	výsledek	způsoben	náhodou,	je	
také	nízká	(méně	než	5%).	Úkolem	kritického	hodnocení	je	zjistit,	jestli	je	výsledek	
skutečný,	nebo	je	způsoben	zkreslením.	Pokud	je	p-hodnota	nízká,	říkáme,	že	vý-
sledek	je	statisticky	významný,	to	by	se	ovšem	nemělo	plést	s	klinicky	významným	
výsledkem	(Glasziou	et	al.,	2009).	

Intervaly spolehlivosti	přinášejí	o	výsledcích	obecně	více	informací	než	p-hod-
noty.	Intervaly	spolehlivosti	mají	určenou	horní	a	dolní	mez,	ve	které	se	s	největší	
pravděpodobností	nachází	reálný	výsledek.	Intervaly	spolehlivosti	jsou	většinou	
stanoveny	na	95	%,	což	znamená	rozsah	hodnot,	ve	kterých	je	95%	šance	na	to,	že	
budou	zahrnovat	reálný	výsledek.	Jestli	je	95%	interval	spolehlivosti	pro	rozdíl	mezi	
léčebnou	a	kontrolní	skupinou	malý	a	nepřekrývá	bod	„ne-efektu“	(0	pro	rozdíl		
a	1	pro	poměr),	můžeme	si	být	velice	jistí,	že	výsledek	je	reálný	(tedy	jeho	p-hodnota	
je	nižší	než	0,05)	(Sharon,	2010).

Čím	více	participantů	je	ve	studii,	tím	užší	je	interval	spolehlivosti.	Větší	studie	
přináší	spolehlivější	výsledky	než	malé	studie.	Nutné	je	podotknout,	že	to	jak	má	
být	studie	velká,	aby	přinesla	smysluplné	výsledky,	záleží	na	tom,	jak	vzácné	one-
mocnění	(jev,	fenomén)	je	zjišťováno	(Glasziou	&	Doll,	2007).	
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3.2.2 Kritické hodnocení kvalitativního výzkumu
V	předešlých	letech	nabírá	kvalitativní	výzkum	stále	větší	důležitosti	ve	zdravotnictví	
zejména	z	hlediska	zlepšování	zdravotní	péče	a	politik.	Nicméně	vhodné	prostředky	
k	posuzování	kvality	kvalitativního	výzkumu	zůstaly	napadané	v	částech	reflektující	
některé	napětí	v	oblasti	samotného	kvalitativního	výzkumu.	Tradičně	používané	
termíny	k	měření	kvality/přesnosti	výzkumu	jsou	reliabilita	a	validita.	Obecně	relia-
bilita	říká,	zda	výsledky	určité	studie	jsou	opakovatelné	za	jiných	okolností,	zatímco	
validita	poukazuje	na	stupeň,	do	kterého	studie	přesně	ukazuje	nebo	hodnotí	speci-
fický	koncept,	který	výzkumník	hodlá	zjišťovat.	Skupiny	autorů	hovořili	o	důležitosti	
validity	a	reliability	v	kvalitativním	výzkumu,	jiní	autoři	upozorňovali	na	to,	že	tato	
terminologie	je	v	kvalitativním	výzkumu	zavádějící.	Zejména	vzhledem	k	tomu,	že	
v	kvantitativním	paradigmatu	jsou	validita	a	reliabilita	zásadními	ukazateli	kvality	
pro	kvalitativní	paradigma,	jsou	vhodnější	termíny	kredibilita,	dependabilita	a	trans-
ferabilita	(Lincoln	&	Guba,	1985).	Kritéria	podle	Lincolna	a	Guby,	která	lépe	vystihují	
základní	předpoklad	většiny	kvalitativních	výzkumů,	mohou	být	srovnána	s	kritérii	
kvantitativního	výzkumu	následovně,	viz	tabulka	12	(Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).

Tabulka 12.  Kritéria	kvality,	srovnání	kvantitativního	a	kvalitativního	výzkumu,	upraveno	dle	
(Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).

Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

Interní	validita Kredibilita

Externí	validita Transferabilita	

Reliabilita Dependabilita	

Reliabilita/Dependabilita	–	v	kvalitativním	výzkumu	je	cíl	reliability	jiný	než	
v	kvantitativním	chápání.	V	kvalitativním	výzkumu	nejde	o	to	získat	při	každém	opa-
kování	stejný	výsledek,	ale	spíše	o	to	dosáhnout	konzistentní	podobnost	v	kvalitě	
výsledků.	K	udržení	spolehlivosti/dependability,	by	proces	kvalitativního	výzkumu	
měl	být	logický,	„sledovatelný“	a	jasně	zdokumentovaný	(Pearson,	Loveday,	et	al.,	
2012).	

Interní validita/Kredibilita	–	přesto	že	se	interní	validita	v	kvantitativním	výzku-
mu	rozděluje	ještě	nejčastěji	na	obsahovou,	konstruktovou	a	kriteriální,	toto	dělení	
v	kvalitativním	výzkumu	není.	Kredibilita	kvalitativního	výzkumu	záleží	na	schop-
nosti	a	úsilí	výzkumníka	vystihnout	problém	„přesnosti“	mezi	názory	a	představami	
probanda	a	jejich	interpretací	výzkumníkem.	Kredibilita	je	demonstrována	pomocí	
různých	strategií:	kontrolou	probandů	(návrat	k	probandům	s	analýzou	dat),	po-
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užití	panelu	expertů	nebo	zkušených	kolegů,	kteří	znovu	analyzují	některá	data,	
prodloužená	angažovanost,	vytrvalé	pozorování	aj.	(Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).	

Externí validita/transferabilita	–	poukazuje	na	stupeň,	v	jakém	mohou	být	vý-
sledky	kvalitativního	výzkumu	zobecněny	nebo	přeneseny	do	jiného	kontextu	nebo	
pracovišť.	Stále	existují	debaty	o	tom,	jestli	výsledky	kvalitativního	výzkumu	mohou	
být	zobecněny	podobně	jako	výsledky	kvantitativního	výzkumu.	Konsenzus	se	zdá	
být	takový,	že	pochopení	zobecnění	kvalitativních	výzkumů	je	nejlépe	z	hlediska	
„vhodnosti“	mezi	studovanou	situací	a	jinými	situacemi,	které	mají	zájem	aplikovat	
koncept	nebo	závěry	dané	studie,	občas	je	to	nazýváno	jako	průřezová	generalizace	
(Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).	

Základní	principy	kritického	hodnocení,	které	jsou	uvedeny	v	předešlé	kapitole,	
platí	i	pro	kvalitativní	výzkum.	Samozřejmě	s	ohledem	na	odlišnosti	mezi	oběma	
výzkumnými	paradigmaty.	

1)	 Jaké	je	PICo	hodnocené	studie,	je	dostatečně	blízko	našemu	PICo	(klinické	
otázky)?

2)	 Jak	dobře	byla	studie	provedena?
Co	znamenají	výsledky	studie,	a	není	možné,	že	byly	způsobeny	vnějšími	vlivy?
Principy	kritického	hodnocení	kvalitativních	studií	pomocí	standardizovaného	

nástroje	JBI	–	QARI	nástroj	QARI	má	celkem	10	položek,	které	jsou	rozvedeny	níže.	
Samotný	hodnotící	nástroj	zobrazuje	tabulka	13.	Tabulka	14	odpovídá	na	to,	co	
výsledky	znamenají.

Tabulka 13.  Standardizovaný	kritický	hodnotící	nástroj	pro	kvalitativní	studie,	upraveno	dle	
(Pearson,	Loveday,	et	al.,	2012).

Kritéria ano ne nejasné neaplikované komentář

1. Existuje	kongruence/soulad	mezi	sta-
noveným	paradigmatem	a	výzkumnou	
metodologií?

2. Existuje	kongruence	mezi	výzkumnou	
metodologií	a	výzkumnou	otázkou	
nebo	cíli?

3. Existuje	kongruence	mezi	výzkumnou	
metodologií	a	metodami	užitými	
ke	sběru	dat?

4. Existuje	kongruence	mezi	výzkumnou	
metodologií,	reprezentací	a	analýzou	
dat?
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5. Existuje	kongruence	mezi	výzkumnou	
metodologií	a	interpretací	výsledků?

6. Je	obsaženo	prohlášení	„identifikující“	
výzkumníka	kulturně	a	teoreticky?

7. Je	vliv	výzkumníka	na	výzkum,	a	na-
opak,	doložený?	

8. Jsou	participanti	a	jejich	hlasy	adekvát-
ně	reprezentovány?

9. Je	výzkum	etický	vzhledem	k	součas-
ným	kritériím	(nebo	současným	studi-
ím),	byl	výzkum	schválen	příslušným	
orgánem?

10. Vyplývají	závěry	výzkumu/studie	
analýzy	nebo	interpretace	dat?

Tabulka 14.  Co	výsledky	kvalitativní	studie	znamenají?	Upraveno	dle	(Pearson,	Loveday,	
et	al.,	2012).

Výzkumná metodologie

Metoda sběru dat

Zkoumaný fenomén

Místo výzkumu

Geografický kontext

Kulturní kontext

Probandi

Analýza dat

Závěr studie

Komentáře 
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1. Kongruence/soulad mezi stanoveným paradigmatem a výzkumnou metodo-
logií
Byly	ve	studii	jasně	stanoveny	filosofické	a	teoretické	premisy,	na	kterých	je	

studie	založena?	Je	vysvětlen	metodologický	přístup,	na	kterém	je	studie	založena?	
Existuje	zde	kongruence	mezi	paradigmatem	a	výzkumnou	metodologií?	

Např.:	Ve	studii	může	být	uvedeno,	že	studie	přijala	kritickou	perspektivu	a	by-
la	použita	metodologie	participačního	akčního	výzkumu.	Zde	existuje	kongruita/
soulad	mezi	kritickým	pohledem	(zaměřená	na	znalosti	vycházející	z	kritiky,	akce	
a	reflexe)	a	akční	výzkum	(přístup,	který	je	zaměřen	v	prvé	řadě	na	práci	se	skupi-
nami	reflektujícími	téma	nebo	praktiky,	následně	zvažující,	jak	mohou	být	rozdílné;	
potom	se	jedná	o	vytvoření	změny;	a	finálně	se	identifikuje	nová	znalost	(poznatek)	
vycházející	z	dané	akce).	

Nicméně	pokud	by	ve	studii	bylo	například	uvedeno,	že	použije	interpretativní	
perspektivu	a	„dotazníkovou	metodologii“,	to	bychom	zhodnotili	jako	inkongruenci/
nesoulad	mezi	interpretativním	pohledem	(zaměřeným	na	znalost	vycházející	ze	
zkoumání/studování,	toho	co	znamená	fenomén	pro	jednotlivce	a	skupiny)	a	do-
tazníku	(který	se	zaměřuje	na	tázání	se	standardních	otázek,	definované	populace);	
některé	studie	mohou	uvést	pouze	„studie	byla	kvalitativní“	nebo	„studie	použila	
kvalitativní	metodologii“	(takové	tvrzení	však	neprokazuje	přesnost/přísnost	v	de-
signu	studie),	nebo	není	poskytnuto	žádné	prohlášení	o	filosofické	orientaci	nebo	
metodice.	V	takovém	případě	studie	nesplňuje	otázku	1.

2. Kongruence mezi výzkumnou metodologií a výzkumnou otázkou nebo cíli
Je	metodologie	studie	vhodná	pro	stanovenou	výzkumnou	otázku?	
Např.:	Ve	studii	může	být	uvedeno,	že	výzkumná	otázka	zjišťovala,	jak	je	chápán	

význam	bolesti	ve	skupině	lidí	s	revmatoidní	artritidou,	a	že	byl	použit	fenomenolo-
gický	přístup.	V	tomto	příkladu	je	kongruence	mezi	výzkumnou	otázkou	a	zvolenou	
metodologií.	V	dalším	příkladu	byla	výzkumná	otázka	stanovena	k	zjištění	účinků	
poradentství	na	velikost	bolesti	a	byl	použit	etnografický	přístup.	Otázka,	která	se	
snaží	najít	příčinu-a-následek,	nemůže	být	zodpovězena	pomocí	etnografického	
přístupu	(etnografie	stanovuje	rozvoj	chápání	kulturních	praktik),	jde	tedy	o	příklad	
inkongruence.

3. Kongruence mezi výzkumnou metodologií a metodami užitými ke sběru dat
Jsou	metody	sběru	dat	vhodné	k	výzkumné	metodologii?	
Např.:	Ve	studii	může	být	uvedeno,	že	studie	použila	fenomenologický	přístup	

a	data	byla	sbírána	pomocí	hloubkových	rozhovorů.	To	je	příklad	kongruence	mezi	
metodologií	a	sběrem	dat.	Pokud	však	ve	studii	bude	uvedeno,	že	studie	použila	
fenomenologický	přístup	a	data	byla	sbírána	pomocí	dotazníku	rozesílaného	poštou.	
Tady	je	inkongruence	mezi	metodologií	a	sběrem	dat,	jelikož	fenomenologie	hledá	
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bohaté	popisy	zkušeností	fenoménu,	kterých	nelze	dosáhnout	pomocí	psaných	
odpovědí	ke	standardizovaným	otázkám.	

4. Kongruence mezi výzkumnou metodologií, reprezentací a analýzou dat
Jsou	analyzovaná	a	reprezentovaná	data	způsobem,	který	je	v	kongruenci	s	da-

nou	výzkumnou	metodologií?	
Např.:	Může	být	uvedeno,	že	studie	použila	fenomenologický	přístup,	aby	byla	

prozkoumána	zkušenost	lidí	se	zármutkem	dotazováním	se	participantů,	aby	popsali	
jejich	zkušenost	se	zármutkem.	

Jestliže	je	text	vytvořený	na	základě	takové	otázky,	za	účelem	najít	význam	
zármutku	u	oslovených	probandů,	a	„hlasy“	všech	probandů	jsou	zahrnuty	do	zjiš-
tění,	potom	vidíme	kongruenci;	pokud	by	však	u	stejného	příkladu	byly	použity	
pouze	některé	hlasy	participantů	(nejčastěji	zmiňované)	a	ostatní	vyjádření	byla	
odstraněna,	potom	by	zde	kongruence	nebyla,	protože	to	by	neodpovídalo	feno-
menologickému	přístupu.	

5. Existuje kongruence mezi výzkumnou metodologií a interpretací výsledků
Jsou	výsledky	interpretovány	způsobem,	který	je	vhodný	pro	zvolenou	meto-

dologii?	
Např.:	Může	být	uvedeno,	že	studie	použila	fenomenologický	přístup,	aby	byla	

zjištěna	zkušenost	lidí	se	zohyzděným	obličejem,	a	výsledky	jsou	použity	k	informo-
vání	praktických	lékařů	o	osvojení	si	individuálních	rozdílů	v	péči	o	takové	pacienty.	
Tady	je	kongruence	mezi	metodologií	a	tímto	způsobem	interpretace;	jiný	příklad	
je,	že	studie	použila	fenomenologický	přístup,	aby	byla	zjištěna	zkušenost	lidí	s	ob-
ličejovým	zohyzděním,	a	výsledky	jsou	použity	ke	tvorbě	praktického	kontrolního	
seznamu	pro	hodnocení.	To	je	příklad	inkongruence	mezi	metodologií	a	tímto	způ-
sobem	interpretace,	jelikož	fenomenologie	hledá	porozumění	významu	fenoménu	
pro	probandy	ve	studii	a	tyto	výsledky	nelze	použít	pro	tvorbu	generalizovaného	
kontrolní	seznamu	pro	celkovou	populaci	do	té	míry,	jako	u	standardizovaného	
hodnocení	ověřeného	napříč	populací.

6. „Identifikace“ výzkumníka kulturně a teoreticky
Jsou	přesvědčení	a	hodnoty	výzkumníka	a	jejich	potenciální	vliv	na	studii	de-

klarovány?	
Např.:	Osoba	výzkumníka	hraje	základní/nezastupitelnou	roli	v	kvalitativním	

výzkumném	procesu,	a	proto	je	při	hodnocení	vědeckých	důkazů	důležité,	abychom	
znali	výzkumníkovu	kulturní	a	teoretickou	orientaci.	Studie,	které	mají	vysokou	
kvalitu,	budou	zahrnovat	sdělení,	které	toto	objasňuje.

7. Vliv výzkumníka na výzkum, a naopak, je doložený
Je	potenciální	ovlivnění	studie	výzkumníkem	a	potenciální	ovlivnění	výzkumníka	

procesem	výzkumu	přiznána	a	zohledněna?
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Je	vztah	mezi	výzkumníkem	a	probandy	studie	vyjasněn?	Vyhodnotil	výzkumník	
kriticky	svou	vlastní	roli	ve	výzkumu	a	potenciální	ovlivnění	dat	během	jejich	sbě-
ru?	Je	doloženo,	jak	výzkumník	odpovídal/reagoval	na	události,	které	se	vyskytly	
během	studie?

8. Reprezentace participantů a jejich hlasů
Obecně	by	měly	studie	poskytovat	ilustrace/úryvky	z	dat,	aby	se	ukázal	základ	

jejich	závěrů	a	bylo	zajištěno,	že	hlasy	všech	probandů	jsou	ve	výsledcích	repre-
zentovány.

9. Etické schválení příslušným orgánem
Byl	výzkum	schválen	etickou	komisí?

10.  Vztah závěrů studie k analýze nebo interpretaci dat
Kritéria	předpokládají	vztah	mezi	výsledky	studie	a	náhledy/pohledy	a	hlasy	

probandů	studie.	Při	kritickém	hodnocení	studie	se	hodnotitelé	snaží	přesvědčit,	
že	závěry	studie	provedené	výzkumníkem	jsou	opravdu	založeny	na	sesbíraných	
datech;	data	byla	získána	pomocí	pozorování,	rozhovoru	anebo	jinými	procesy	(JBI,	
2014,	Pearson	et	al.,	2012).

3.3 Principy kritického hodnocení sekundárního výzkumu
Sekundární	výzkum	se	v	mnohém	liší	od	primárního	výzkumu,	proto	i	nástroje	kri-
tického	hodnocení	jsou	obtížné.	Vzhledem	k	metodologické	komplexnosti	sekun-
dárního	výzkumu	je	jednodušší	začít	kritickým	hodnocením	primárního	výzkumu	
a	pak	přejít	k	hodnocení	sekundárního	výzkumu.	Byť	pokud	máme	to	štěstí	a	vy-
hledáváním	najdeme	jako	odpověď	na	naši	klinickou	otázku	recentní	systematické	
review	k	primárnímu	výzkumu	se	ani	nemusíme	dostat.	

3.3.1 Kritické hodnocení systematických review
Pro	kritické	hodnocení	systematických	review	opět	existuje	celá	řada	nástrojů	
a	způsobů.	V	této	části	se	budeme	zabývat	nástrojem	vyvinutým	JBI,	který	s	drob-
nými	nuancemi	umožňuje	kriticky	hodnotit	většinu	systematických	review,	včetně	
kvalitativních	a	kvantitativních	systematických	review	(Aromataris,	Fernandez,	
Godfrey,	Holly,	Khalil,	&	Tungpunkom,	2014).	Hodnotící	nástroj	obsahuje	11	otázek,	
které	provádí	hodnocením	systematických	review	nebo	meta-analýzou.	Každá	
otázka	by	měla	být	zodpovězena	„ano“,	„ne“	nebo	„nejasné“.	Neaplikovatelné	
„N/A“	je	také	možno	zvolit	jako	možnost	a	v	ojedinělých	případech	to	může	být	
vhodné.	Jednotlivé	otázky	jsou	diskutovány	níže,	hodnotící	nástroje	jsou	v	ta-
bulkách	15	a	16.
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Tabulka 15.  Kritický	hodnotící	nástroj	pro	systematická	review,	upraveno	dle	(Aromataris	
et	al.,	2014)

Kritéria ano ne nejasné neaplikované komentář

1. Je	review	otázka	jasně	a	
explicitně	stanovena?

2. Byla	kritéria	pro	zahrnutí	vhodná	
(vhodně	stanovená)	pro	review	otáz-
ku?

3. Byla	vhodná	vyhledávací	strategie?

4. Byly	zdroje	použité	pro	výzkum		
adekvátní?

5. Byla	kritéria	pro	hodnocení	
studií	vhodná?

6. Bylo	kritické	hodnocení	provedeno	
dvěma	nebo	více	nezávislými	hodno-
titeli?

7. Byly	použity	metody	k	minimalizaci	
chyb	při	extrakci	dat?

8. Byly	metody	použité	ke	kombinaci	
studií	vhodné?

9. Byla	zhodnocena	pravděpodobnost	
publikační	systematické	chyby?

10. Byla	doporučení	pro	politiku		
a/nebo	pro	praxi	podpořena	udanými	
(použitými)	daty?

11 Byly	zvláštní	směrnice	pro	nový	vý-
zkum	vhodné?

Tabulka 16.  Jaké	jsou	výsledky	systematického	review,	upraveno	dle	(Aromataris	et	al.,	2014)

Cíle

Participanti	(znaky/celkový	počet)

Nastavení/kontext

Popis	intervence/předmětu	zájmu

Detaily	vyhledávání

Vyhledání	zdroje
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Rozsah	(rok)	zahrnutých	studií

Počet	zahrnutých	studií

Typ	zahrnutých	studií

Země	původu	zahrnutých	studií

Hodnocení

Použité	hodnotící	nástroje

Posouzení	hodnocení

Analýza

Metody	analýzy

Hodnocené	výstupy

Výsledky/zjištění

Význam/směr

Heterogenita

Implikace	pro	praxi	(GRADE)

Implikace	pro	výzkum

Závěry

Komentáře

1. Je review otázka jasně a explicitně stanovena?
Review	otázka	je	základní	krok	v	procesu	systematického	review.	Dobře	zvo-

lená	otázka	definuje	rozsah	review	a	pomáhá	při	vývoji	vyhledávací	strategie,	aby	
byly	nalezeny	relevantní	vědecké	důkazy.	Explicitně	stanovená	otázka	formulovaná	
nejčastěji	akronymem	PICO,	pomáhá	jak	hodnotícímu	týmu	při	tvorbě	review,	tak	
čtenářům	při	určování,	zda	bylo	v	review	dosaženo	cílů.	Ideálně	by	review	otáz-
ka	měla	být	formulována	v	publikovaném	protokolu;	nicméně	protokol	bohužel	
u	mnoha	review	chybí.

2. Byla kritéria pro zahrnutí vhodná (vhodně stanovená) vzhledem k review 
otázce?
Kritéria	pro	zahrnutí	by	měla	být	identifikovatelná	z	review	otázky	a	ladit	s	ní.	

Nezbytné	části	PICO	by	měly	být	explicitní	a	jasně	definované.	Kritéria	pro	zahrnutí	
by	měla	být	detailní	a	zahrnuté	studie	by	měly	odpovídat	stanovaným	kritériím	pro	
zahrnutí.	Hodnocení	meta-analýzy	zjistí,	že	kritéria	pro	zahrnutí	mohou	zahrnovat	
kritéria	ohledně	možnosti	provést	statistickou	analýzu,	která	by	nebyla	normou	pro	
systematické	review.	Typy	zahrnutých	studií	by	měly	být	relevantní	k	review	otázce.	
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3. Byla vyhledávací strategie vhodná?
Systematické	review	by	mělo	poskytovat	důkaz	o	vyhledávací	strategii,	která	

byla	použita	pro	vyhledání	vědeckých	důkazů	ve	všech	databázích.	Toto	může	být	
nalezeno	v	metodologické	části	systematického	review,	v	některých	případech	jako	
příloha,	která	by	měla	být	poskytnuta,	jako	doplňující	informace	k	publikaci	review.	
Systematické	review	by	mělo	prezentovat	jasnou	vyhledávací	strategii,	která	je	adre-
sovaná	každému	z	identifikovaných	PICO	částí	review	otázky.	Některé	review	mohou	
také	poskytovat	deskripci	přístupu	k	vyhledávání	a	informaci,	jak	byly	vybrány	termí-
ny,	které	byly	nakonec	použity.	Měl	by	existovat	také	důkaz	logických	a	relevantních	
klíčových	slov	a	termínů	a	také	důkaz,	že	předmětové	názvy	a	indexové	termíny	
byly	použity	pro	tvorbu	vyhledávání.	Limity	výzkumu	a	jejich	potenciální	dopad	
by	měly	být	také	zváženy;	např.	pokud	byl	použit	datový	limit,	bylo	to	vhodné	a/
nebo	zdůvodnitelné?	Pokud	byly	zahrnuty	pouze	studie	v	anglickém	jazyce,	bude	
mít	jazyková	chyba	(publikační	zkreslení	ve	smyslu	výběr	jazyků)	dopad	na	review?	
Odpověď	na	tyto	úvahy	bude	záviset	částečně	na	review	otázce.

4. Byly zdroje použité pro výzkum adekvátní?
Systematická	review	by	měla	usilovat	o	identifikování	„všech“	dostupných	vě-

deckých	důkazů	a	jako	takový	by	tu	měl	existovat	vědecký	důkaz	vyčerpávající	vy-
hledávací	strategie.	Vícečetné	elektronické	databáze	by	měly	být	prohledány	včetně	
hlavních	bibliografických	citačních	databází	jako	je	MEDLINE	a	CINAHL.	Ideálně	by	
jiné	databáze,	které	jsou	relevantní	k	review	otázce,	měly	být	také	prohledány,	např.	
systematické	review	s	otázkou	ohledně	fyzioterapie	by	měly	být	vyhledány	také	
v	databázi	PEDro,	zatímco	review	zaměřené	na	vzdělávání	v	databázi	ERIC.	Review	
účinnosti	by	měla	cílit	na	hledání	zaregistrovaných	RCT.	Vyčerpávající	vyhledávání	
je	ideální	způsob	minimalizace	publikační	systematické	chyby.	Z	toho	vyplývá,	že	
dobře	provedené	systematické	review	by	mělo	zahrnout	také	vyhledávání	v	„šedé“	
literatuře	neboli	hledat	„nepublikované“	studie;	toto	může	zahrnovat	vyhledávání	
na	webových	stránkách	nebo	práce	v	repositáři	relevantní	k	review	otázce.

5. Byla kritéria pro kritické hodnocení studií vhodná?
Systematická	review	by	měla	prezentovat	jasná	sdělení,	že	bylo	provedeno	kri-

tické	hodnocení	primárních	studií,	a	poskytnout	detaily	položek,	které	byly	použity	
k	hodnocení	zahrnutých	studií.	Toto	by	mělo	být	prezentováno	v	„Metodice	review“	
nebo	jako	příloha,	kde	jsou	doplňující	informace,	nebo	jako	reference	zdroje,	který	
může	být	založen.	Použitý	nástroj	by	měl	být	vhodný	pro	položenou	review	otázku,	
typ	prováděného	výzkumu	a	designu	primárních	studií	(viz	výše).	

6. Bylo kritické hodnocení provedeno dvěma nebo více hodnotiteli nezávisle?
Kritické	hodnocení	primárního	výzkumu	zahrnuté	do	systematického	review	je	

nezbytné/základní.	Klíčová	charakteristika	k	minimalizaci	systematické	chyby	při	
tvorbě	systematického	review	je	mít	kompletní	kritické	hodnocení	zahrnutých	studií	
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provedené	členy	review	nezávisle	a	minimálně	duplicitně.	Systematické	review	
by	mělo	prezentovat	jasná	sdělení,	že	kritické	hodnocení	bylo	provedeno	alespoň	
dvěma	hodnotiteli	pracujícími	nezávisle	na	sobě.

7. Byly použity metody k minimalizaci chyby při extrakci dat?
Úsilí	vyvinuté	autory	review	během	extrakce	dat	můžou	také	minimalizovat	

systematickou	chybu	při	tvorbě	systematického	review.	Strategie	k	minimalizaci	
systematické	chyby	můžou	zahrnovat	provedení	celé	extrakce	dat	duplicitně	
a	nezávisle	za	použití	speciálních	nástrojů.

8. Byly metody použité ke kombinaci studií vhodné?
Syntéza	vědeckých	důkazů	je	klíčový	znak	systematického	review.	Syntéza,	která	

je	prezentována,	by	měla	být	vhodná	pro	review	otázku	a	daný	typ	systematické-
ho	review	a	vědeckého	důkazu,	ke	kterému	odkazuje.	Pokud	byla	meta-analýza	
provedena,	je	nutné	hodnotit	ji	opatrně.	Bylo	vhodné	kombinovat	studie?	Posou-
dili	hodnotitelé	statisticky	heterogenitu	a	poskytli	vysvětlení	heterogenity,	kterou	
prezentují?	Často	dochází	k	tomu,	že	jsou	zahrnuté	do	systematického	review	he-
terogenní	studie,	v	takovém	případě	bude	vhodné	použít	pouze	narativní	syntézu	
pro	prezentování	výsledků	vícečetných	studií.	Pokud	jde	o	kvalitativní	review,	jsou	
metody,	které	byly	použity	k	syntéze	zjištění	kongruentní	se	zvolenou	metodologií	
review?	Existuje	adekvátní	deskriptivní	a	vysvětlující	informace	k	podpoření	finálně	
syntetizovaných	zjištění,	která	byla	sestavena	ze	zjištění	vyplývajících	z	původních/
originálních	výzkumů?

9. Byla zhodnocena pravděpodobnost publikační systematické chyby?
Jak	bylo	zmíněno,	vyčerpávající	vyhledávací	strategie	je	nejlepší	způsob,	pomocí	

něhož	autor	review	může	zmenšit	dopad	publikační	systematické	chyby	na	výsled-
ky	review.	Autoři	systematických	review	můžou	také	prezentovat	statistické	testy,	
jako	jsou	Eggerův	test	nebo	funnel	plot,	které	také	posoudí	potenciální	přítomnost	
publikační	systematické	chyby	a	její	potenciální	dopad	na	výsledky	review.

10. Byla doporučení pro politiku a/nebo pro praxi podpořena udanými (použitý-
mi) daty?
Zatímco	se	prvních	devět	otázek	specificky	zaměřuje	na	identifikování	poten-

ciální	systematické	chyby	při	tvorbě	systematického	review,	poslední	otázky	jsou	
spíše	více	indikátory	kvality	než	validity	review.	Ideálně	by	mělo	review	prezentovat	
doporučení	pro	politiku	a	praxi.	Tam,	kde	jsou	tato	doporučení	provedena,	by	mělo	
být	zřejmé	a	přísné	spojení	s	výsledky	review.	Existuje	důkaz,	že	síla	zjištění	a	kvalita	
výzkumu	byla	zohledněna	v	doporučení	vyplývajících	ze	systematického	review?

11. Byla doporučení pro další výzkum vhodná?
Proces	tvorby	systematického	review	je	uznávaný	pro	jeho	schopnost	identifiko-

vat	mezery	ve	výzkumu	nebo	základních	znalostech	týkajících	se	určitého	tématu.	
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Většina	autorů	systematických	review	poskytuje	v	části	diskuse	informace	o	směru	
budoucího	výzkumu	nebo	přímo	implikaci	pro	další	výzkum.	Kde	je	primárních	
vědeckých	důkazů	málo	nebo	je	příliš	malá	velikost	vzorku,	který	podporuje	celko-
vé	odhady	účinku,	nebo	jsou	odhadované	účinky	nepřesné,	může	být	zopakování	
podobného	výzkumu	s	robustnějším	designem	primární	studie	nezbytné	a	vhodné.	
V	jiných	případech	je	nutné,	či	se	vyžaduje	nová	výzkumná	otázka,	která	by	zkou-
mala	dané	téma	z	jiného	úhlu	pohledu	(Aromataris	et	al.,	2014;	Pearson,	Loveday,	
et	al.,	2012).	

3.3.2 Kritické hodnocení klinických doporučených postupů
Klinické	doporučené	postupy	se	de-facto	dají	také	zařadit	pod	sekundární	výzkum.	
Přesnější	by	však	byla	definice	„kvazi	sekundární	výzkum	s	přesahem	do	klinické	pra-
xe“.	Zásadní	při	tvorbě	nových	klinických	doporučených	postupů	je	tvorba	analytic-
kého	konceptu,	který	zahrnuje	vědecké	důkazy,	názory	expertů,	klinické	zkušenosti	
a	další	relevantní	informace	a	použití	rozhodovacích	pravidel	pro	translaci	takových	
informací	na	doporučení	(Woolf,	Schünemann,	Eccles,	Grimshaw,	&	Shekelle,	2012).	

Od	počátku	tvorby	KDP	se	objevovaly	a	stále	objevují	problémy	s	jejich	kvali-
tou,	proto	byla	vyvinuta	ne	jenom	doporučení	tvorby	KDP,	ale	také	nástroje,	které	
hodnotí	kvalitu	KDP,	např.	AGREE	a	AGREE	II	(Brouwers	et	al.,	2010).	

AGREE/AGREE	II	nástroj	se	zabývá	variabilitou	kvality	KDP.	Tento	nástroj	slouží	
k	hodnocení	metodologické	přesnosti/přísnosti	a	také	transparentnosti	procesu	
tvorby	KDP.	Cílem	nástroje	AGREE	II	je	vytvořit	rámec	pro:

1)	 Hodnocení	kvality	KDP
2)	 Poskytnutí	metodologické	strategie	tvorby	KDP
3)	 Doporučení,	které	informace	a	jakým	způsobem	by	měly	být	v	KDP	obsaženy	

(Brouwers	et	al.,	2010;	Licenik,	Kurfurst,	&	Ivanova,	2013).

Nástroj	AGREE	II	se	skládá	z	23	klíčových	položek,	které	jsou	uspořádány	do	6	
domén,	viz	tabulka	17.	Poslední	dvě	položky	slouží	k	celkovému	hodnocení	KDP.	
Každá	doména	nástroje	podchycuje	jeden	podstatný	a	jedinečný	rozměr	kvality	
doporučeného	postupu	viz	tabulka	6.

1) Doména rámec a účel	–	hodnotí	celkový	cíl	doporučeného	postupu,	speci-
fickými	klinickými	otázkami	a	cílovou	populací	(položky	1–3).

2) Doména zapojení zainteresovaných osob	–	hodnotí,	do	jaké	míry	byl	KDP	
vytvořen	vhodnými	zainteresovanými	osobami	a	zda	představuje	názory	
budoucích	uživatelů	(položky	4–6).
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3) Doména přísnost/přesnost tvorby	–	souvisí	s	procesem	získávání	a	syntézy	
vědeckých	důkazů,	metodami	pro	formulaci	doporučení	a	jejich	aktualizací	
(položky	7–14).

4) Doména srozumitelnost	–	hodnotí	strukturu,	formát	KDP	a	jazyk	(položky	
15–17).

5) Doména použitelnost	–	hodnotí	možné	překážky	a	podporu	implementace,	
strategie	pro	zlepšování	přijetí	doporučeného	postupu	a	dopadů	na	zdroje	
při	aplikaci	doporučeného	postupu	(položky	18–21).

6) Doména redakční nezávislost	–	hodnotí,	aby	tvorba	doporučení	nebyla	
příliš	ovlivněna	konkurenčními	zájmy	(položky	22–23).

Celkové	hodnocení	KDP	zahrnuje	posouzení	celkové	kvality	doporučeného	po-
stupu	a	doporučení,	zda	je	KDP	vhodný	pro	použití	v	praxi.	Více	informací	o	hodno-
cení	KDP	je	volně	dostupné	na	odkazu	původní	práce	(Brouwers	et	al.,	2010)	nebo	
jeho	českého	překladu	(Licenik	et	al.,	2013).

3.4 Závěr
Jak	již	bylo	řečeno,	ke	kritickému	hodnocení	lze	přistupovat	z	několika	možností	
a	hledisek.	Zajímavou	možností	je	vyjma	uvedené	nástroje	a	přístupy	možné	použít	
internetové	databáze,	kterou	připravila	Joanna	Briggs	Institute.	Tuto	internetovou	
databázi,	která	se	nazývá	RAPid	(Rapid	Assessment	Protocol	internet	database)	
a	je	zcela	zdarma	k	použití	na	webových	stránkách	JBI,	lze	použít	ke	kritickému	
hodnocení	výše	uvedených	designů	studií	a	vědeckých	důkazů.	Samozřejmostí	
je	i	výukový	modul.	Databáze	RAPid	má	dvě	hlavní	části,	část	RAP	tvorbu	a	RAP	
knihovnu.	V	rámci	RAP	tvorby	mohou	zdravotničtí	profesionálové	vytvořit	krátkou	
souhrnnou	zprávu	o	studii,	která	obsahuje	kritické	hodnocení,	informaci	o	studii	
a	extrakci	dat.	V	rámci	RAP	knihovny	mohou	zdravotničtí	profesionálové	zdarma	24	
hodin	denně	vyhledávat	krátké	souhrnné	zprávy	a	podle	uvážení	je	používat	ve	své	
klinické	praxi	(JBI,	2015).	

Dalším	krokem	v	EBP	a	také	další	kapitolou	po	kritickém	hodnocení	kvality	vy-
hledaných	studií,	respektive	vědeckých	důkazů	je	implementace	vědeckých	důkazů	
do	praxe.	Pouze	u	kvalitních	studií,	které	odpovídají	na	naši	klinickou	otázku,	bude-
me	uvažovat	o	implementaci	do	klinické	praxe.	
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4 / IMPLEMENTACE VĚDECKÝCH DŮKAZŮ 
 VE ZDRAVOTNICTVÍ

Renáta Zeleníková, Elena Gurková

4.1 Potřeba implementace vědeckých důkazů
Nové	vědecké	důkazy,	jakkoliv	jsou	podle	výsledků	studií	efektivní,	nepřináší	jed-
notlivcům,	populaci	ani	zdravotnickým	zařízením	žádné	benefity,	pokud	nejsou	
v	systému	zdravotní	péče,	v	rámci	organizací	a	za	pomocí	jednotlivců	implemento-
vány	do	běžné	praxe	(Graham	et	al.,	2008,	p.	231).

Úsilí	o	implementaci	vědeckých	důkazů	patří	v	posledních	letech	mezi	významné	
a	integrující	charakteristiky	výzkumu,	vzdělávání	a	klinické	praxe	ve	zdravotnictví.	
Cílem	této	snahy	je	překlenutí	rozdílů	a	„propasti“	mezi	vědeckými	důkazy	a	běžně	
používanými	postupy	v	klinické	praxi.	I	když	narůstá	povědomí	a	zájem	zdravotnic-
kých	profesionálů	o	implementaci	vědeckých	důkazů	do	praxe,	stále	není	dostačující	
a	přetrvává	potřeba	zvýšit	jejich	vědomosti	a	především	dovednosti	v	implementaci	
vědeckých	důkazů	do	praxe	ve	zdravotnictví	(Makic	&	Fink,	2011,	p.	187).	

4.2 Bariéry a podpůrné prostředky implementace
Mohlo	by	se	zdát,	že	pokud	existují	objektivní,	validní	a	reliabilní	vědecké	důkazy,	
automaticky	naleznou	své	uplatnění	v	praxi.	Nicméně,	v	mnoha	případech	tomu	
tak	není	a	může	trvat	až	několik	desítek	let,	než	vědecké	důkazy	změní	či	alespoň	
ovlivní	standardní	péči.	

Implementaci	vědeckých	důkazů	komplikuje	mnoho	různých	bariér	(Schmidt	&	
Brown,	2012,	p.	7).	Nejčastěji	se	mezi	bariéry	implementace	zařazují	individuální	
a	organizační	faktory	(Schmidt	&	Brown,	2012,	p.	8).

Individuální faktory	jsou	charakteristiky	jednotlivců	a	zahrnují	nedostatek	zna-
lostí	o	přístupu	EBHC,	nedostatek	dovedností,	nepřijímání	změn,	neznalost	výzku-
mu,	nedostatečnou	komunikaci	mezi	vědeckými	a	klinickými	pracovníky,	nedostatek	
času	a	zdrojů	získat	vědecké	důkazy.

Organizační faktory	souvisí	s	administrativou,	zdroji,	zařízením,	prostředím	
a	kulturou	dané	organizace/instituce.

V	našich	podmínkách	sehrávají	roli	i	další	faktory,	které	mohou	negativně	ovliv-
nit	implementaci,	např.	nedostatečné	využívání	klinických	doporučených	postupů	
založených	na	důkazech	(Gurková,	Žiaková,	2013,	p.	13).
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Tabulka 18.  Bariéry	využívání	vědeckých	důkazů	v	praxi	(Houser,	2011,	p.	11)

Bariéra Příčina 

omezení v samotném 
EBHC

ohromující	množství	informací	v	literatuře
protichůdné	vědecké	důkazy	v	některých	případech

individuální faktory nedostatek	znalostí	o	EBHC
nedostatek	dovedností	vyhledat	a	kriticky	zhodnotit	vědecké	důkazy
negativní	postoj	k	EBHC	a	výzkumu
přesvědčení,	že	výzkum	je	„kuchařka	medicíny“
přesvědčení,	že	výzkum	je	záležitostí	pouze	medicíny
očekávání	pacientů	(např.	dožadování	se	antibiotik)

organizační faktory nedostatek	kompetencí	prosadit	změnit	v	praxi
zdůrazňovaní	současné	praxe	(„vždy	to	děláme	takhle“)
nadměrná	pracovní	zátěž	a	nedostatek	času	pro	výzkumné	aktivity
rozdíl	mezi	prioritami	výzkumu	a	praxe
nedostatek	administrativní	podpory

Podle	výsledků	kvalitativního	výzkumu	u	37	zdravotnických	pracovníků	lze	zá-
roveň	za	bariéry	a	podpůrné	prostředky	implementace	označit	sedm	oblastí.	Jedná	
se	o	následující	oblasti	(Pagoto	et	al.,	2007):

	– proškolení	a	podpora	v	oblasti	vzdělávání;
	– postoj	k	EBHC	a	k	výzkumu;
	– požadavky	pacientů/klientů	na	péči	založenou	na	vědeckých	důkazech;
	– logistické	a	organizační	aspekty;
	– institucionální	podpora	a	podpora	vedení;
	– pravidla	a	postupy;
	– přístup	k	odpovídajícím	důkazům.

4.3 Strategie k překonání bariér implementace vědeckých 
důkazů

Schmidt	&	Brown	(2012,	p.	9–11)	nabízí	přehled	praktických	strategií	k	překonání	
bariér	implementace	vědeckých	důkazů	(viz	tabulka	19).
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Tabulka 19.  Přehled	vybraných	strategií	k	překonání	bariér	implementace	vědeckých	důkazů

Bariéra Strategie

Čas věnovat	15	minut	denně	studiem	vědeckých	důkazů	souvisejících	s	klinickým	
problémem

zaregistrovat	se	k	odebírání	emailů,	které	shrnují	výsledky	vědeckých	studií	
v	oblasti	vlastní	klinické	praxe

uložit	si	webové	stránky	s	klinickými	doporučenými	postupy	pro	rychlejší	přístup	
k	informacím

využívat	týmový	přístup	při	zvažování	změn,	aby	se	zátěž	rozložila	mezi	členy	týmu
vyhledávat	existující	klinické	doporučené	postupy,	protože	poskytují	syntézu	
existujících	vědeckých	důkazů

Nedocenění výsledků 
výzkumu v praxi

vytvořit	seznam	důvodů,	proč	by	měl	být	výzkum	zdravotnickými	profesionály	
v	praxi	doceněn	a	diskutovat	o	tom

pozvat	vědecké	pracovníky	mezi	klinické	pracovníky,	aby	sdíleli	své	nadšení	
z	výzkumu

když	vyvstane	nějaká	nejasnost	nebo	otázka	ohledně	standardních	postupů,	
nalézt	studie	s	vědeckými	důkazy

propojit	indikátory	kvality	s	EBHC
účastnit	se	aktivit	podporujících	EBHC

Nedostatek znalostí 
o EBHC a výzkumu

zúčastnit	se	vzdělávacího	kurzu	nebo	jiné	vzdělávací	aktivity	na	téma	EBHC
konzultovat	otázky	výzkumu	se	zkušenějšími	zdravotnickými	pracovníky
zúčastnit	se	konference,	kde	jsou	prezentovány	výsledky	výzkumu	a	diskutovat	
s	prezentujícími	jejich	výzkum

vytvořit	program	EBHC	mentoringu

Nedostatek doved-
ností ve vyhledávání 
vědeckých důkazů

konzultovat	s	knihovníky	možnosti	přístupu	k	elektronickým	databázím	a	vyhle-
dání	studií

naučit	se	ukládat	webové	stránky,	které	jsou	zdrojem	klinických	doporučených	
postupů

zlepšit	IT	dovednosti

Nedostatek zdrojů 
k získání přístupu 
k databázím

napsat	návrh	projektové	podpory	
spolupracovat	se	vzdělávacími	institucemi	při	získání	přístupu	k	databázím
zjistit	možnosti	a	zdroje	financování	z	externích	zdrojů	(např.	farmaceutické	firmy,	
granty)

Rezistence vůči 
změně

naslouchat	obavám	členů	týmu	z	možné	změny
při	zvažování	volby	EBHC	projektu,	vybrat	pouze	jedno	téma,	které	má	vysokou	
prioritu,	je	pro	členy	týmu	zajímavé	a	je	pravděpodobné,	že	projekt	bude	úspěšný

najít	prostředky	na	to,	aby	se	v	týmu	ocenili	jednotlivci,	kteří	pomáhají	prosadit	
změny	v	praxi

Organizace nepřikládá 
EBHC význam

propojit	priority	organizace	s	EBHC	tak,	aby	propojení	vedlo	ke	snížení	nákladů	
a	zvýšení	efektivity

zaměstnat	ve	vedení	pracovníky,	kteří	vidí	přínos	v	EBHC
vytvořit	pracovní	týmy	zdravotnických	pracovníků,	kteří	budou	podporovat	
EBHC
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Strategie	k	překonání	bariér	souvisejících	s	individuálními	faktory	by	obecně	
měly	být	zaměřeny	na	zvyšování	vědomostí	o	EBHC	a	rozvoj	potřebných	dovedností	
a	změnu	chování.	Strategie	k	překonání	organizačních	bariér	musí	být	zaměřeny	
na	vytváření	a	udržování	takového	prostředí,	kde	EBHC	může	být	realizováno.

Další	výzkum	v	oblasti	EBHC	by	měl	být	zaměřen	na	ověřování	strategií	úspěš-
ného	překonání	bariér	implementace	vědeckých	důkazů,	které	by	umožnily	změny	
v	praxi	(Schmidt	&	Brown,	2012,	p.	9).

4.4 Modely implementace
Implementace	vědeckých	důkazů	je	relativně	nová	oblast	zkoumání,	která	není	
často	předmětem	vědeckých	studií	(Graham	et	al.,	2008,	p.	241).	Existuje	několik	
modelů	a	rámců,	které	byly	vyvinuty	za	účelem	usnadnění	implementace	vědeckých	
důkazů	do	praxe.

Používání	těchto	modelů	vede	k	podpoře	přístupu	EBHC,	předchází	nedosta-
tečné	implementaci	a	pomáhá	maximálně	využít	čas	a	zdroje	(Gawlinski,	Rutledge,	
2008,	p.	291).	

I	když	se	modely	vzájemně	odlišují,	mnohé	z	nich	mají	společné	kroky	(Gawlin-
ski,	Rutledge,	2008,	p.	294):

	● identifikace	klinického	problému	nebo	potenciálního	problému;
	● vyhledání	nejlepších	dostupných	vědeckých	důkazů;
	● kritické	zhodnocení	identifikovaných	důkazů,	a	pokud	je	to	vhodné,	určení	
potenciálních	doporučených	změn	v	praxi;

	● implementace	změny	v	praxi;
	● zhodnocení	úspěšnosti	změn	v	praxi,	a	to	jak	z	hlediska	dodržování	postupu,	
tak	z	hlediska	očekávaných	výsledků	(klinických,	finančních	a	administra-
tivních).

4.4.1 Stručný přehled vybraných EBHC modelů

CURN (Conduct and Utilization of research in Nursing)
Jedním	z	výstupů	CURN	projektu	bylo	uvědomění	si,	že	sestry	v	praxi	by	apliko-

valy	výsledky	výzkumu,	pokud	by	diseminace	výsledků	výzkumů	byla	rozsáhlá	a	re-
levantní	k	jejich	praxi.	Pětiletý	projekt	Michigan	Nurses´	Association,	vytvořený	v	70.	
tých	letech,	byl	zaměřen	na	pomoc	sestrám	aplikovat	výsledky	výzkumu	do	praxe.	

Stetler model (původně Stetler/Marram model of research utilization) 
Vytvořen	v	roce	1976,	revidován	v	roce	2001	Cheryl	Stetler	Amherst,	MA.	Pě-

tifázový	model:	příprava,	validace,	komparativní	evaluace/rozhodování,	aplikace	
a	evaluace.	
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Stetler	model	poskytuje	strukturované	instrukce	podle	jednotlivých	kroků,	jak	
postupovat	při	integraci	vědeckých	důkazů	do	praxe,	přičemž	pomáhá	zdravotníkům	
poskytovat	pacientům	bezpečnou	péči.

Clinical Scholar (CS) model (1999)
Připraven	týmem	Clinical	Scholarship	Task	na	podporu	dotazování,	edukace	

přímých	poskytovatelů	péče,	vedení	programu	EBHC	mentoringu	a	realizace	vý-
zkumu	v	praxi.

ACE star model of knowledge transformation (2004)
Kathleen	R.	Stevens	v	něm	klade	důraz	na	přenos	znalostí.	Model	má	5	fází:	

objevení,	shrnutí,	přenos,	integraci	a	evaluaci.	

Iowa model EBP na podporu kvality péče (Iowa model of evidence based 
practice to promote quality care), Marita Titler, Iowa University
Je	charakterizován	intuitivním,	logickým	schématem,	srozumitelným	pro	zdra-

votnické	profesionály.	Fáze:	spouštěče	zaměřené	na	problém	a	na	vědomosti,	or-
ganizační	priority,	formulace	týmu,	shromáždění	vědeckých	důkazů,	jejich	kritické	
zhodnocení	a	syntéza,	dostatečné	pilotní	změny,	rozhodnutí,	rozšíření	implemen-
tace	s	kontinuálním	monitoringem	výsledků	a	diseminace	výsledků.	IOWA	model	
EBHC	na	podporu	kvality	péče	je	systematická	metoda,	která	vysvětluje,	jak	orga-
nizace	mění	praxi.	IOWA	model	byl	používán	jak	v	akademickém,	tak	v	klinickém	
prostředí.	V	Iowa	modelu	je	unikátním	pojmem	„spouštěč	EBHC“.	Zdravotnictví	
založené	na	vědeckých	důkazech	může	být	podníceno	klinickým	problémem	nebo	
vědomostmi	zvenku	organizace.	Jeden	ze	spouštěčů	může	dát	proces	EBHC	do	po-
hybu.	Následně	model	popisuje	3	klíčové	rozhodující	okamžiky	v	průběhu	zavádění	
změny	do	praxe:	1)	Existuje	důvod,	proč	se	v	organizaci	zaměřit	na	tento	problém	
nebo	využít	danou	znalost?	2)	Existují	dostatečné	vědecké	důkazy?	3)	Je	změna	
vhodná	pro	zavedení	do	praxe?

Rosswurm and Larabee’s Model (1999, West Virginia University, Rosswurm 
a Larabee)
Důraz	je	kladen	na	organizační	proces	6	kroků:	zhodnocení	potřeby	změny	in-

formací,	propojení	problému	s	intervencemi	a	výsledky,	sloučení	nejlepších	úda-
jů,	navržení	změny	v	praxi,	implementace	a	hodnocení	změny	v	praxi,	integrace	
a	udržování.

Model for EBP change (2004, revidovaný Rosswurm and Larabee Model)
Tento	model	má	šest	kroků:	zhodnocení	potřeby	změny	v	praxi,	vyhledání	nej-

lepších	dostupných	vědeckých	důkazů,	jejich	kritické	zhodnocení,	navržení	změny	
v	praxi,	implementace	a	hodnocení	změny	v	praxi,	integrace	a	udržování.
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CETEP model (2007, Clinical Excellence Through Evidence-Based Practice, 
South Miami Hospital Research Committee)
Model	reflektuje	komponenty	ošetřovatelského	procesu:	definování	klinického	

problému,	zhodnocení	prvků	kritického	posouzení,	naplánování	implementace,	
implementace	změny	v	praxi,	evaluace	změny	v	praxi.

ARCC model (1999, The Advancing Research and Clinical Practice Through Clo-
se Cooperation Model: a model for systemwide implementation and sustai-
nability of evidence-based practice, Bernadette Melnyk)
Klíčové	prvky	modelu:	posouzení	organizační	kultury	a	připravenosti	pro	EBP,	

identifikace	bariér	a	podpůrných	prostředků,	rozvoj	a	využití	EBP	mentorů,	imple-
mentace	EBP.

PARIHS (1998 – 2004, Promoting Action on Research Implementation in He-
alth Services Framework, Kitson, Rycroft-Malone, Harvey)
Model	byl	vytvořen	ve	snaze	reflektovat	komplexnost	a	multifaktorialitu	úspěš-

né	implementace.	Prvky	modelu:	vědecký	důkaz	–	výzkum,	klinická	zkušenost,	zku-
šenosti	pacienta,	informace;	kontext	–	kultura,	vedení,	hodnocení;	facilitace	–	účel,	
role,	dovednosti.

John Hopkins EBHC model (The John Hopkins Hospital/The John Hopkins 
University)
Důraz	kladen	na	organizační	proces.	PET	(practice	question-evidence-transla-

tion):	identifikace	klinické	otázky,	vyhledání	nejlepších	dostupných	vědeckých	dů-
kazů;	přenesení:	plán;	implementace;	zhodnocení;	diseminace.

Tyler Collaborative Model (TCM) for EBP (2004, Rosaline A. Olade)
Plánování	změny	ve	3	fázích:	1	–	rozmrazení	(vytváření	vztahu,	diagnostika	

problému,	získávání	zdrojů),	2	–	pohyb	(výběr	řešení,	získání	souhlasu),	3	–	znovu	
zmrazení	(stabilizace).

Trinity model of evidence-based practice (2007, Vratny, Shriver)
Model	popisuje,	jak	překonat	bariéry	implementace	EBHC.	Jeho	schematický	

nákres	je	ve	tvaru	stromu	(aby	byly	plody	–	kvalita	výsledků	pacienta,	efektivnost	
nákladů,	profesní	růst;	strom	vyžaduje	péči:	zalévání	–	edukace;	slunce	–	vedení,	
mentoring,	entuziazmus,	reflektivní	praxe;	kořeny	–	zkušenosti,	očekávání	pacienta,	
péče;	dobrou	půdu	–	klinický	výzkum;	kmen	stromu	tvoří	EBHC	tým,	journal	kluby,	
EBHC	webové	stránky	apod.).

U	dvou	z	uvedených	bodů	se	musí	uživatel	zaměřit	na	skutečnosti	v	rámci	orga-
nizačního	kontextu,	z	třetího	bodu	lze	vyvodit	možnost,	že	důkaz	není	dostatečný	
a	jsou	potřebné	další	výzkumy	(Gawlinski,	Rutledge,	2008,	p.	297).
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Mnohé	z	uvedených	modelů	zatím	nebyly	důsledně	testovány.	Výběr	vhodného	
modelu	pro	implementaci	předpokládá	pečlivé	prostudování	jednotlivých	složek	
modelu	a	kategorií	činností,	stejně	jako	potřebu	změny	a	pečlivé	zvážení	kontextu,	
ve	kterém	bude	model	fungovat	(Graham	et	al.,	2008,	p.	241).	Mezi	nejznámější	
EBHC	modely	patří	tři	modely	uvedené	v	tabulce	20.	I	když	je	každý	z	uvedených	
modelů	jedinečný,	každý	začíná	otázkou	nebo	potřebou	získat	znalosti	o	otázce.	
Všechny	také	zahrnují	kritické	hodnocení	nalezených	vědeckých	důkazů,	stejně	jako	
rozhodnutí,	jak	využít	vědecké	důkazy.	Modely	končí	uzavřením	okruhu	skrz	evalu-
aci,	jestli	změny	v	praxi	vedly	k	očekávaným	výsledkům.

Tabulka 20.  Srovnání	struktury	3	implementačních	modelů	(dle	Schmidt	&	Brown,	2012,	s.	5)

ACE star model transformace 
znalostí (Stevens, 2004)

IOWA model EBP (Titler et al., 
2001)

Model difuze inovací (Rogers, 
2003)

1.	objevení 1.	formulace	klinické	otázky 1.	získání	znalostí

2.	shrnutí 2.	vyhledávání	vědeckých	důkazů 2.	přesvědčování

3.	přenos 3.	kritické	zhodnocení	vědeckých	
důkazů

3.	rozhodnutí

4.	integrace 4.	implementace	změny	v	praxi 4.	implementace

5.	evaluace 5.	evaluace 5.	potvrzení

Implementace	modelu	je	důležitá	pro	naplánování	a	zaměření	úsilí	implemen-
tace	vědeckých	důkazů	a	může	napomoci	při	porozumění	jednotlivých	aktivit	plánu	
(Graham	et	al.,	2008,	p.	241).

4.5 Řízení projektů implementace v klinickém prostředí
Implementace	je	skutečným	důvodem,	proč	se	provádí	vyhledávání	odpovědí	
na	klinickou	otázku	(Newhouse	et	al.,	2007,	p.	130).	Zatímco	vyhledávání	a	kritické	
hodnocení	vědeckých	důkazů	a	tvorba	doporučení	pro	praxi	vyžadují	určitý	soubor	
dovedností,	implementace	vědeckých	důkazů	vyžaduje	zcela	jiný	typ	dovedností.	

Implementace	vědeckých	důkazů	v	klinické	praxi	probíhá	jako	projekt,	který	je	
potřebné	pečlivě	naplánovat	a	řídit.	Modely	obvykle	nabízí	jasný	postup,	jak	řídit	
projekty	implementace	vědeckých	důkazů.	V	tabulce	21	je	ukázka	řízení	projektu	
implementace	dle	John	Hopkins	modelu.
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Tabulka 21.  Řízení	projektů	implementace	v	krocích	(Newhouse	et	al.,	2007,	p.	204)

Oblast Aktivity

Klinická otázka Formulovat	klinickou	otázku
Definovat	oblast	klinické	otázky	a	cíle
Určit	lídra	týmu
Vybrat	interdisciplinární	tým
Stanovit	čas	setkání	týmu

Vědecký důkaz Vyhledat	vědecké	důkazy
Kriticky	zhodnotit	všechny	typy	vědeckých	důkazů
Shrnout	vědecké	důkazy
Zhodnotit	sílu	vědeckých	důkazů
Vytvořit	návrh	doporučení	pro	změny	v	praxi	na	základě	síly	vědeckých	důkazů

Implementace Zhodnotit	dosažitelnost	a	vhodnost	doporučení
Vytvořit	plán	činností
Pilotní	testování	(implementace	v	malém	rozsahu)	a	zhodnocení	úspěšnosti	změny
Zhodnocení	výsledků
Posílení	podpory
Vytvořit	plán	pro	rozšíření	implementace
Diseminace	výsledků

Prvním	krokem	implementace	je	otázka:	Mělo	by	se	implementovat	toto	dopo-
ručení?	Další	otázky	mohou	pomoci	určit	další	význam	implementace	vědeckých	
důkazů:

	● Zlepší	navrhovaná	změna	klinické	výsledky?
	● Zlepší	navrhovaná	změna	spokojenost	pacientů	a	zdravotnických	profesi-
onálů?

	● Zredukuje	implementace	vědeckých	důkazů	náklady	na	péči	pacientům?
	● Dojde	ke	zlepšení	provozu	oddělení?

Implementace	vědeckých	důkazů	po	vyhledání	a	kritické	zhodnocení	důkazu	
dále	vyžaduje	několik	kroků	(Newhouse	et	al.,	2007,	p.	130):

	● zhodnocení	dosažitelnosti	a	vhodnosti	doporučení,
	● vytvoření	plánu	činností,
	● pilotní	testování	(implementace	v	malém	rozsahu),
	● zhodnocení	změny	v	pilotním	testování,
	● zpráva,
	● posílení	podpory,
	● vytvoření	plánu	pro	rozšíření	implementace,
	● zhodnocení	a	diseminace	výsledků.
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Vytvoření	plánu	činností	umožňuje	rozvrhnout	jednotlivé	kroky	implementace,	
určit	zodpovědného	člena	týmu	za	každý	krok.	Plán	činností	by	měl	zahrnovat:	

	● vytvoření,	příp.	změnu	protokolu,	doporučeného	postupu,	mapy	péče	nebo	
plánu	péče,	který	se	vztahuje	ke	klinické	otázce;

	● detailní	specifikaci	časového	harmonogramu	a	přiřazení	členů	týmu	k	jed-
notlivým	úkolům;

	● návrh	zpětné	vazby	od	vedení	organizace,	klinických	pracovníků	a	ostatních	
zainteresovaných	stran.

Po	vytvoření	plánu	je	zahájená	samotná	implementace	vědeckých	důkazů.	Ne-
zbytným	krokem	je	otestování	navrhované	změny	na	vybraném	pracovišti,	přičemž	
jeho	zaměstnanci	jsou	podrobně	seznámení	s	plánem	implementace	a	následně	
jsou	proškolení.

Po	implementaci	změny	je	potřebné	zhodnotit	dopad	změny	a	posun	směrem	
k	očekávaným	výsledkům.	Při	výběru	hodnotících	a	měřících	nástrojů	se	zohledňuje	
účel	měření,	výběr	klinické	oblasti	k	hodnocení,	výběr	indikátorů,	výběr	specifik	
měření,	hodnocení	indikátorů.

Sběr	dat	probíhá	v	několika	časových	intervalech	–	před	intervencí,	v	průběhu	
zavedení	a	určený	čas	po	zavedení	změny.

Po	zhodnocení	výsledků	se	předloží	souhrnná	zpráva	hodnotící	komisi	slože-
né,	např.	z	členů	oddělení	kvality	péče,	která	posoudí	výsledek	implementace.	
Po	úspěšném	zhodnocení	se	doporučení	rozšíří	i	na	další	pracoviště	a	výsledky	se	
prezentují	na	odborných	setkáních,	konferencích	nebo	formou	publikací	v	odbor-
ných	časopisech.

Předpokladem	úspěšné	implementace	je	nalezení	silných	důkazů,	které	podpo-
rují	účinek	zaváděné	intervence.	Naopak,	implementace	vědeckých	důkazů	s	malou	
pravděpodobností	úspěchu	je	zbytečná	ztráta	času	a	zdrojů	(Newhouse	et	al.,	2007,	
p.	131).

V	praxi	se	lze	poměrně	často	setkat	s	tím,	že	na	určité	problémy	neexistují	
jasná	doporučení	vzhledem	k	nedostatku	vědeckých	důkazů	nebo	protichůdným	
výsledkům	vědeckých	studií,	případně	aplikaci	výsledků	na	jiné	populaci	pacientů	
nebo	prostředí.

Některé	týmy	zdravotnických	profesionálů	proto	při	tvorbě	doporučení	pro	praxi	
spoléhají	na	konsenzus	odborníků,	zatímco	jiné	týmy	se	rozhodnou	pro	realizaci	
vlastního	výzkumu	(otestování	nového	postupu).	Plánování	výzkumného	projektu	
probíhá	v	několika	fázích	(viz	tabulka	22).
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Tabulka 22.  Plánování	výzkumného	projektu	(upraveno	dle	Houser,	2011)

Fáze Aktivity

Fáze plánování Výzkumný proces
Formulace	klinické	otázky
Systematické	vyhledávání	existujících	vědeckých	důkazů,	diskuse	
s	experty

Setkání	s	klíčovými	odborníky	pro	rozhodnutí	o	klinické	otázce,	
hypotéze,	designu	studie,	rozpočtu	a	participantech

Příprava výzkumu Výzkumné úkoly	
Rozpočet
Zdroje	financování
Schválení	etickou	komisí
Protokol
Informované	souhlasy
Sběr	dat
Formulář	na	sběr	dat
Průzkum/ohniskové	skupiny
Příprava	dokumentace
Zařazující/vyřazující	kritéria
Časový	plán
Design	studie
Soubor
Rozdělení	úkolů

Vlastní výzkum Aktivity projektového týmu
Výběr	souboru
Zařazení	souboru
Intervence
Sledování
Sběr	dat
Zpracování	dat

Po ukončení výzkumu Sběr	dalších	dat
Analýza	dat
Zhodnocení	výsledků
Příprava	abstraktu	a	publikace
Diseminace	výsledků

Struktura	implementačního	týmu	může	být	různá,	ale	vždy	jsou	potřebné	klíčo-
vé	elementy:	facilitátor	skupiny,	členové	týmu,	stanovení	času	setkání,	cíle	a	poslání	
skupiny,	zaměření	EBHC	skupiny	(Makic	&	Fink,	2011,	p.	191).

Mezi	základní	strategie	implementace	patří	(Houser,	2011,	p.	13):
1.	 identifikovat	bariéry	a	podpůrné	prostředky	implementace
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2.	 edukovat	členy	týmu	a	realizovat	školení	na	zlepšení	znalostí	o	EBHC	a	po-
sílení	přesvědčení	zdravotníků	o	významu	EBHC

3.	 vytvořit	prostředí,	které	je	vhodné	pro	EBHC	–	vytvoření	atmosféry,	kde	
EBHC	je	hodnoceno

4.	 formulovat	klinickou	otázku
5.	 vyhledat	nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy	a	kriticky	je	zhodnotit
6.	 vyvodit	závěry	pro	nejlepší	praxi
Intervence	na	podporu	změn	chování	u	zdravotnických	pracovníků	(O´Brien,	

2008,	p.	246):
	● Audit	a	zpětná	vazba
	● Edukační	semináře,	workshopy	atd.
	● Edukační	materiály
	● Interaktivní	vzdělávací	akce
	● Místní	konsenzus
	● Místní	lídři
	● Vícečetné	intervence
	● Připomínky
	● Cíle	

4.6 Zdroje efektivní implementace
Úspěšná	implementace	vědeckých	důkazů	vyžaduje,	aby	zařízení	disponovalo	něko-
lika	dostupnými	zdroji.	Požadované	zdroje	jsou	různého	spektra:	od	symbolických	
zdrojů	(např.	vyslovená	podpora	od	vedoucích	pracovníků)	až	po	konkrétní	zdroje	
(např.	přístup	k	databázím).	(Houser,	2011,	p.	111)

Připravenost organizace.	Klíčovým	aspektem	připravenosti	organizace	je	po-
vědomí	o	potřebě	EBHC.	Skutečné	ocenění	významu	EBHC	zdravotnickými	pro-
fesionály	usnadňuje	implementaci	vědeckých	důkazů.	Když	je	kulturní	prostředí	
v	organizaci	takové,	že	klinici	mohou	klást	otázky	o	současné	praxi	a	vyhledávat	
vědecké	důkazy	jako	východisko	pro	řešení	klinických	problémů,	pak	implementace	
vědeckých	důkazů	bude	vyžadovat	pouze	logistickou	podporu,	jako	je	stanovení	
času	na	setkání	týmu,	přístup	k	databázi,	proškolení.

Zdroje organizace – zdroje	potřebné	k	vyhledání,	zhodnocení	a	shrnutí	důkazů.
Podpora vedení	–	podpora	vedení	musí	být	jak	symbolická,	tak	praktická	

a	konkrétní.	Vedení	organizace	musí	vnímat	vědecké	důkazy	jako	podstatnou	
součást	praxe.	Vedení	poskytuje	podporu	EBHC	tím,	že	zahrne	péči	založenou	
na	vědeckých	důkazech	mezi	priority	zařízení.	Začlenění	EBHC	do	strategického	
plánu	a	poslání	organizace	demonstruje,	že	vědecké	důkazy	hrají	významnou	
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roli	v	budoucnosti	organizace,	která	je	zaměřena	především	na	kvalitu.	Přínos	
vedení	kliniky/oddělení	rovněž	nelze	opomenout.	Formální	a	neformální	lídři	
jsou	nesmírně	důležití	v	podpoře	EBHC.	Mohou	hrát	významnou	roli	při	vytváře-
ní	a	změně	postojů	personálu	a	při	prosazování	cílů	organizace.	Z	toho	důvodu	
musí	být	lídři	vybaveni	souhrnem	dovedností,	které	zahrnují	důkladné	odborné	
kompetence,	entuziazmus	při	hledání	vědeckých	důkazů,	schopnost	komuniko-
vat	budoucí	vize,	schopnost	propagovat	pozitivní	výsledky	nových	postupů	při	
zavedení	vědeckých	důkazů.

Zdroje pro další rozvoj, vzdělání a profesní růst personálu.	Profesní	růst	perso-
nálu	a	celoživotní	vzdělávání	jsou	potřebnými	pro	zahájení	a	udržení	praxe	založené	
na	důkazech.

Zdroje	edukace	personálu	(Houser,	2011,	p.	116):
	● EBHC	mentoři
	● Knihy	a	další	tištěné	materiály
	● Evaluační	nástroje	pro	hodnocení	vědeckých	studií
	● Journal	kluby
	● Workshopy
	● Zkušení	odborníci	z	praxe
	● Stáže

Zdroje pro vyhledávání vědeckých důkazů	–	dostupnost	databází,	knihovníci	
a	informatici,	technická	podpora.	

Praktické zdroje –	primárním	zdrojem	potřebným	pro	EBHC	jsou	finance.	Fi-
nanční	prostředky	související	s	EBHC	musí	být	zahrnuty	do	rozpočtu,	aby	adekvátně	
pokryly	výdaje	spojené	s	organizací	EBHC,	řízením	týmu,	převedením	vědeckých	
důkazů	do	doporučených	postupů	používaných	v	praxi.

Také	odborníci	v	informačních	technologiích	jsou	důležitými	zdrojem	pro	vytvá-
ření	a	udržení	EBHC	programů.	IT	technici	přispívají	k	integraci	praktických	změn	
do	elektronických	záznamů	a	systémů.	IT	technici	jsou	obvykle	zahrnuti	do	násle-
dujících	oblastí	EBHC:

	● určení	správnosti	diagnostiky,	intervence	a	výsledků	v	termínech	standar-
dizovaného	jazyka;

	● příprava	standardů,	které	reflektují	nové	postupy	péče	založené	na	vědec-
kých	důkazech;

	● tvorba	elektronických	plánů	péče	založených	na	vědeckých	důkazech;
	● tvorba	dokumentace,	prvky	které	reflektují	na	vědeckých	důkazech	zalo-
ženou	péči;

	● příprava	zprávy	na	hodnocení	dopadu	EBHC.
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Základní	položky	rozpočtu	pro	podporu	EBHC	(Houser,	2011,	p.	122)
	● konzultace	s	EBHC	experty,
	● určení	EBHC	facilitátora,
	● čas	na	edukaci	a	profesní	růst	multidisciplinárního	týmu,
	● tvorba	nebo	převzetí	EBHC	edukačních	programů,
	● čas	personálu	na	určení	a	formulování	klinické	otázky,
	● čas	personálu	na	přípravu	standardů	a	doporučených	postupů	dle	vědec-
kých	důkazů,	

	● sběr	a	analýza	dat,
	● diseminace,
	● materiál	a	prostředky	na	sdělování	výsledků,
	● knihy	a	další	zdroje.

Pro	EBHC	jsou	potřebné	různé	zdroje.	Systematické	zhodnocení	současného	
stavu	může	napomoct	identifikovat	potřebu	přidělení	dalších	zdrojů.

4.7 Mentoring
Implementace	vědeckých	důkazů	je	pro	zdravotnické	profesionály	s	malými	nebo	
žádnými	zkušenostmi	s	EBHC	velmi	náročná.	Mentoring	je	způsob,	pomocí	kterého	
lze	odevzdávat	zkušenosti	a	znalosti.	EBHC	mentor	je	expert,	zkušený	odborník	jak	
v	klinické	praxi,	tak	v	EBHC	problematice.

Podle	Melnyk,	&	Fineout-Overholt	(2011,	p.	288)	EBHC	mentor	má	typicky	ma-
gisterské	vzdělání,	důkladné	znalosti	a	dovednosti	EBHC,	znalosti	a	dovednosti	stra-
tegie	individuální,	týmové	a	organizační	změny.	EBHC	mentoři	pracují	ve	směnách	
se	zdravotnickými	pracovníky	poskytujícími	péči	a	vedou	je	směrem	od	tradičního	
přístupu	k	EBHC	přístupu.	Jejich	práce	zahrnuje	pomoc	klinickým	pracovníkům	při	
získávání	EBHC	znalostí	a	dovedností,	vedení	projektů	implementace	EBHC,	inte-
grace	dat	výsledků	z	praxe	na	zlepšení	kvality	zdravotní	péče	a	výsledků	pacientů,	
měření	výsledků	EBHC	implementace.

4.8 Journal kluby
Journal	kluby	jsou	efektivním	způsobem,	jak	informovat	zdravotnické	profesionály	
o	vědeckých	důkazech.	Journal	klub	je	setkání	účastníků	stejného	nebo	i	jiného	obo-
ru,	kteří	se	setkávají	za	účelem	kritického	hodnocení	studií	na	dané	téma.	Journal	
kluby	se	mohou	konat	v	rámci	oddělení,	v	rámci	interdisciplinárního	týmu,	nebo	
profesních	organizací.

Journal	kluby	nabízí	několik	výhod	vedoucích	k	zlepšení	praxe	založené	na	nej-
lepších	důkazech	(Makic	&	Fink,	2011,	p.	196):
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	● povzbuzení	zdravotníků	ke	čtení	vědeckých	studií	a	diskutování	o	nich;
	● prozkoumání	současné	praxe	na	základě	nalezených	vědeckých	důkazů;
	● zlepšení	dovednosti	členů	týmu	v	hodnocení	vědeckých	studií;
	● posílení	kolegiality	a	interprofesionální	spolupráce	v	týmu	prostřednictvím	
diskuse	o	vědeckých	důkazech	a	současné	praxi;	

	● podpora	zlepšení	výsledků	pacientů.

Journal	kluby	zlepšují	interakci	mezi	členy	interdisciplinárního	týmu	prostřed-
nictvím	aktivního	dialogu	a	poskytují	rovněž	edukaci	účastníkům	o	výzkumném	
procesu.	

Strategie	úspěšného	journal	klubu:
	● stanovení	pravidelného	času	pro	journal	klub
	● propagace	journal	klubu
	● výběr	studie
	● kritická	analýza	článku
	● celoživotní	vzdělávání
	● udržení	journal	klubu

V	journal	klubu	jsou	nevyhnutné	tyto	role:	lídr,	facilitátor	a	účastníci.	Úkolem	
facilitátora	je	organizovat	a	vést	proces.	Facilitátor	vede	lídra	a	účastníky	ke	kritic-
kému	hodnocení	vědecké	studie.

4.9 Integrace vědeckých důkazů do praxe
Rempher	(2006)	na	základě	studia	5	vybraných	EBHC	modelů	doporučuje	při	in-
tegraci	vědeckých	důkazů	do	praxe	použít	systematický	přístup,	který	se	skládá	
z	6	kroků:

	● Krok	1:	Vedení	ohniskových	skupin	–	za	účelem	představení	různých	modelů	
a	diskutování	jejich	výhod	a	nevýhod;

	● Krok	2:	Výběr	modelu	–	po	hodnocení	klíčových	charakteristik	modelu	(např.	
typ	modelu,	srozumitelnost,	soulad	s	posláním	a	filozofií	organizace,	poža-
davky	na	hodnocení	důkazů);

	● Krok	3:	Komunikace	–	prezentace	projektu	na	základě	vybraného	modelu	
před	vedením	organizace	a	vybraným	oddělením	s	cílem	získat	podporu;

	● Krok	4:	Edukace	–	příprava	několika	edukačních	setkání	pro	všechny	členy	
týmu;

	● Krok	5:	Implementace	modelu	–	podle	připraveného	plánu	implementace;
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	● Krok	6:	Evaluace	modelu	–	zhodnocení	efektivity	použití	modelu	a	určení,	
jestli	model	vyhovuje	požadavkům	organizace.	
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5 / EVALUACE A DISEMINACE VÝSLEDKŮ 
 IMPLEMENTACE 

Darja Jarošová

5.1 Evaluace implementace vědeckých důkazů  
ve zdravotnictví

Vyhodnocení	probíhající	praxe	založené	na	důkazech	je	přínosné	v	mnoha	směrech	
(National	Institute	of	Correction,	2005):	průběžným	sledováním	procesu	imple-
mentace	vědeckých	důkazů	zajišťuje	jeho	správnou	realizaci;	vyžaduje,	aby	posky-
tovatelé	přesně	definovali	„úspěch“	a	rozhodli,	jak	se	bude	měřit;	měří	kvalitativní	
změny	procesu	implementace	v	kontextu	s	jeho	cíli	a	úkoly	a	informuje	zúčastněné	
strany,	zda	bylo	dosaženo	úspěchu	či	zda	jsou	nutné	změny;	umožňuje	vytvářet	
novou	tzv	„nejlepší	praxi“	(z	anglického	best	practice),	uvádět	důkazy	k	doložení	
úspěchu	organizace.	Existuje	mnoho	hodnotících	metod	využitelných	v	organizacích	
pro	definování	a	hodnocení	úspěchu	implementace	vědeckých	důkazů.	Strategie	
hodnocení	by	měla	být	přizpůsobena	typu	a	rozsahu	implementace,	jeho	cílům	
a	dostupným	zdrojům.	Evaluace	se	nejčastěji	využívá	ve	třech	směrech:	při	pilotním	
testování	nového	nebo	upraveného	implementačního	projektu	(formativní hodno-
cení),	při	evaluaci	průběhu	realizace	samotné	implementace	(hodnocení procesu)	
a	pro	vyhodnocení	změn	směrem	k	výsledkům	(hodnocení výsledku)	(Straus	et	al.,	
2005;	Law	et	al.,	2007,	s.	207–225).

5.1.1 Základní principy úspěšného procesu evaluace

 ● plánování evaluace by mělo být zahájeno s plánováním implementačního 
projektu

Proces	hodnocení	je	snadnější,	komplexnější	a	přesnější,	jsou-li	evaluační	akti-
vity	zahrnuty	již	při	přípravě	implementačního	projektu.

 ● do přípravy plánu evaluace by měly být zahrnuty všechny zainteresované 
strany

Týmový	výstup	zajistí	výběr	optimálního	návrhu	hodnocení	a	silnější	závazek	
zapojených	osob	a	zdrojů	v	průběhu	evaluace.

 ● proces evaluace by měl řídit zkušený hodnotitel
Zkušený	hodnotitel	dokáže	efektivněji	řídit	proces	evaluace,	který	může	být	

velmi	složitý,	včetně	mnoha	rozhodnutí,	které	musí	reflektovat	potřeby	zaintere-
sovaných	stran,	dostupných	zdrojů	a	doporučení	na	podkladě	vědeckých	důkazů.	
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 ● přísnější metodika hodnocení pro zajištění přesnějších výsledků
Pečlivá	a	důkladná	evaluace	přináší	smysluplné	a	významné	výsledky,	které	

informují	nejen	o	úspěšnosti	implementačního	projektu,	ale	také	o	jeho	přesnosti	
a	spolehlivosti,	zda	byla	či	nebyla	vytvořena	„nejlepší	praxe“	a	zda	je	implementační	
projektu	vhodné	šířit	a	financovat.	(National	Institute	of	Correction,	2005)	

5.1.2 Druhy hodnocení implementačních projektů

1. Formativní evaluace
Formativní	hodnocení	je	pilotní	testování	implementačního	projektu	v	malé	

skupině	před	zahájením	samotné	implementace	vědeckých	důkazů	v	požadovaném	
rozsahu	(např.	pilotní	testování	nových	postupů	v	rámci	výzkumného	projektu).	Je	
důležitým	krokem	při	zahájení	nového	implementačního	projektu	nebo	při	adaptaci	
již	existujícího	implementačního	projektu	pro	jinou	cílovou	skupinu.	Formativní	hod-
nocení	šetří	zdroje	v	dlouhodobém	horizontu	tím,	že	najde	a	řeší	problémy,	které	
by	pak	mohly	snižovat	efektivitu	hlavního	implementačního	projektu.	Formativní	
hodnocení	je	častěji	prováděno	kvalitativními	metodami	–	respondenti/participanti	
poskytují	zpětnou	vazbu	k	tomu,	co	je	z	jejich	hlediska	pro	samotnou	implementace	
vědeckých	důkazů	důležité.	Informace	jsou	získávány	prostřednictvím	diskusních	
skupin,	individuálních	rozhovorů	nebo	písemných	dotazníků	po	jejich	účasti	v	tes-
tovaném	programu.	Účastníci	formativní	evaluace	jsou	obvykle	vybíráni	záměrně,	
např.	participanti	z	jednoho	zdravotnického	zařízení.	(Eliason,	2003;	National	Insti-
tute	of	Correction,	2005;	Malloch	&	Porter-O‘Grady,	2006,	s.	60)	

2. Evaluace procesu
Evaluace	procesu	měří,	jak	byly	vědecké	důkazy	implementovány,	zda	byl	imple-

mentační	proces	realizován	podle	plánu,	zda	byli	zapojeni	zamýšlení	účastníci	(např.	
zdravotničtí	profesionálové,	pacienti,	manažeři),	zda	byli	participanti	spokojeni	s	im-
plementovanou	změnou.	Fidelita	(věrohodnost,	stupeň	vázanosti)	je	hodnocení,	
do	jaké	míry	se	shoduje	realizace	implementovaných	změn	se	zamýšleným	plánem.	
(Valente,	2002)	Věrohodnost	procesu	se	ztrácí,	např.	když	zdravotničtí	profesioná-
lové	selhávají	v	používání	implementovaných	technik	či	postupů,	ve	kterých	byli	
proškoleni.	Prvním	krokem	v	procesu	evaluace	je	volba otázek,	které	by	měly	být	
zodpovězeny.	Hodnotící	otázky	často	reflektují	indikátory	pro	zajišťování	kvality	
péče,	jejich	počet	závisí	na	tom,	co	se	měří	a	na	dostupnosti	zdrojů	pro	sledová-
ní	odpovědi.	Doporučován	je	kombinovaný	přístup,	např.	pozorování	týmových	
setkání,	průzkumy	klientů	a	zaměstnanců,	pohovory	s	pracovníky	(Bond,	2000).	
Druhým	krokem	je	určit,	jak	budou	data sbírána.	Procesní	data	jsou	většinou	shro-
mažďována	formou	tištěných	nebo	elektronických	formulářů,	které	jsou	vyplňovány	
a	předkládány	pravidelně	zaměstnavatelem	po	ukončení	úkolu	nebo	hodnotitelem	
úkolu	(např.	spokojenost	participujících	zdravotnických	profesionálů	s	novými	akti-
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vitami).	Sbíraná	data	mohou	být	kvalitativní	nebo	kvantitativní.	Vzhledem	k	finanční	
a	organizační	náročnosti	jsou	preferována	především	data	kvantitativní.	Některá	
procesní	data,	jako	je	např.	spokojenost	klientů,	jsou	sbírána	kvalitativními	techni-
kami,	pokud	to	dovolují	prostředky.	Posledním	krokem	je	zjistit,	jak	budou	sesbíraná	
data	využita.	Shromažďované	údaje	musí	být	včas	zpracovány	a	prezentovány,	aby	
byly	co	nejefektivněji	využitelné.	Zúčastněné	strany	musí	rozhodnout	o	využití	dat	
případně	o	změnách	procesu	hodnocení,	pokud	data	nesplňují	definované	požadav-
ky	a	potřeby.	Změní-li	se	evaluační	metody,	nemohou	být	porovnávány	nové	údaje	
se	starými	daty.	(Eliason,	2003;	National	Institute	of	Correction,	2005)	

Příklady	otázek/okruhů	vhodných	pro	hodnocení	procesu	implementace	vě-
deckých	důkazů	do	praxe	(NREPP,	2012,	s.	7):	

 ● Jaké jsou klíčové komponenty a aktivity implementačního projektu? 
 ● Které aspekty implementačního procesu podporují úspěch nebo jsou pře-

kážkou? 
 ● Byli poskytovatelé implementovaných změn v praxi dostatečně proškoleni 

s cílem zajistit fidelitu? 
 ● Do jaké míry se realizace implementačního projektu shoduje s původním 

plánem? 
 ● Chápou účastníci implementačního projektu jeho zamýšlené cíle, jsou schop-

ni plně se podílet na potřebných složkách projektu? 
 ● Jaké silné stránky mohou být využity pro zlepšení implementačního pro-

jektu? Existují nějaké problémy a nedostatky ve službách nebo činnostech, 
které je třeba řešit? 

3. Evaluace výsledku
Hodnocení	výsledku	měří,	zda	implementační	projekt	a	s	ním	související	implemen-
tované	změny	v	praxi	dosáhly	svých	stanovených	cílů.	Zkoumá,	zda	došlo	ke	změ-
nám	u	zapojených	účastníků	implementačního	projektu.	Kvantifikuje,	jak	velké	jsou	
tyto	změny,	zda	jsou	pozitivní	či	negativní	a	také	okolnosti	s	nimi	spojené.	V	prvním	
kroku	jsou,	v	závislosti	na	přidělených	prostředcích,	definovány	reálné	výsledky	pro-
jektu,	které	by	měly	být	hodnoceny	(např.	krátkodobé	nebo	dlouhodobé	výsledky).	
Obecně	platí,	že	je	obtížnější	měřit	dlouhodobější	cíle	a	následně	prokázat,	že	jsou	
výsledkem	implementačního	projektu.	Data	z	dlouhodobějšího	hodnocení	však	
poskytují	cenné	údaje.	Ve	druhém	kroku,	stejně	jako	u	procesního	hodnocení,	je	
nutné	definovat,	jak	budou	data	sbírána.	Existuje	mnoho	designu	a	metod	sběru	
dat.	Některé	metody	nemusí	být	finančně	náročné,	a	přesto	mohou	poskytnout	
validní	a	užitečné	informace.	Poslední	otázkou	je,	jak	budou	zpracovaná	data	vy-
užita.	Pokud	výstupy	ukazují,	že	implementační	projekt	byl	úspěšný	a	že	proces	
implementace	byl	prováděn	v	souladu	s	plánem,	výsledky	hodnocení	mohou	být	
použity	k	propagaci	nových	osvědčených	postupů	nejlepší	praxe.	Pokud	výsledku	
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podle	plánu	dosaženo	nebylo,	mohou	být	informace	použity	ke	zkoumání	příčin	
neúspěchu.	(Eliason,	2003;	National	Institute	of	Correction,	2005;	NREPP,	2012,	s.	8)	
Výsledky	je	nutné	měřit	před	zavedením	změny,	krátce	po	ní	a	dále	s	delším,	přesně	
určeným	časovým	odstupem.	Každé	z	uvedených	měření	poskytuje	údaje	o	udržitel-
nosti	dopadu	implementované	změny	(Hockenberry	et	al.,	2011,	s.	219).	Důležitými	
indikátory	hodnocení	úspěchu	implementace	vědeckých	důkazů	do	praxe	jsou:	mě-
ření	výsledků	(např.	zdravotní	stav,	úmrtnost,	ekonomický	dopad),	zlepšení	kvality	
péče	(např.	management	symptomů	–	bolesti,	únavy,	poruch	spánku),	na	pacienta	
orientovaná	kvalitní	péče,	účinnost	postupů	(např.	vhodné	načasování	intervencí,	
efektivní	plánování	propuštění),	změny	prostředí	(např.	dostupnost	zdrojů	v	zařízení,	
přístup	personálu	k	materiálu	potřebnému	na	implementaci	změny),	odborné	zna-
losti	(vědomosti	a	znalosti	klinických	pracovníků).	(Hockenberry	et	al.,	2011,	s.	220)
Příklady	otázek/okruhů	vhodných	pro	hodnocení	výsledků	implementačního	pro-
jektu	(NREPP,	2012,	s.	8):	

 ● Jaký vliv má tento implementační projekt na zainteresované strany nebo 
účastníky (např. změny ve znalostech, postojích nebo chování)? 

 ● Jaké neočekávané výsledky (pokud existují) vyplývají z implementačního 
projektu? 

 ● Co může být upraveno tak, aby byl implementační projekt úspěšnější? 
 ● Existují nějaké důkazy o tom, že by měl být tento implementační projekt 

i nadále podporován finančně?	
4. Evaluace dopadu/vlivu

Tento	typ	hodnocení	zjišťuje,	zda	implementované	vědecké	důkazy	vytváří	dlou-
hodobé	globální	změny	v	praxi,	zda	jsou	splněny	dlouhodobé	cíle.	Jsou	sbírána	
dlouhodobá	data	nebo	široký	a	významný	vliv	implementovaných	změn.	Hlavní	
rozdíl	mezi	hodnocením	výsledku	a	dopadu	je	v	tom,	že	výsledek	je	hodnocen	v	krát-
kodobém	horizontu,	hodnocení	dopadu	je	zaměřeno	dlouhodobě	a/nebo	globálně.	
Příklady	otázek/okruhů	vhodných	pro	hodnocení	výsledků	implementačního	pro-
jektu	(NREPP,	2012,	s.	9):	

 ● Jaký vliv má tento implementační projekt na definované dlouhodobé cíle? 
(např. změna v počtu rehospitalizací)

 ● Jaký dopad mají aktivity implementačního projektu na složky systému, 
na které byly zacíleny? 

 ● Byly nějaké negativní dopady? Jsou důsledkem selhání realizace nebo něja-
kého aspektu samotného implementačního projektu? 

 ● Jaká je míra důvěry v to, že výsledky lze přičíst přímo realizaci implemen-
tačního projektu?
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Do	procesu	hodnocení	by	měl	být	zapojen	celý	tým	zúčastněných	stran,	ale	
v	jeho	čele	musí	být zkušený hodnotitel,	který	bude	schopen	celý	proces	evaluace	
řídit	a	koordinovat.	Tým	rozhoduje,	zda	bude	hodnotitelem	interní	zaměstnanec	
organizace	nebo	externí	poradce.	Hodnotitel	by	měl	mít	potřebné	znalosti	a	do-
vednosti	navrhnout	a	realizovat	plán	evaluace;	měl	by	mít	dostatek	času	pro	řízení	
procesu	evaluace;	měl	by	být	zapojen	do	implementačního	projektu	od	jeho	pří-
pravy	a	měl	by	implementační	projekt	dobře	znát;	měl	by	mít	dobrý	vztah	s	týmem	
a	schopnosti	řídit;	neměl	by	se	dostat	do	konfliktu	zájmu	s	výsledky	hodnocení	
ani	výsledky	implementačního	projektu.	(Malloch	&	Porter-O‘Grady,	2006,	s.	58)

Zdroje	hodnocených	dat	(pro	všechny	druhy	evaluací)	mohou	být	kvantitativní	
a	kvalitativní.	

Mezi	často	využívané	kvantitativní metody	získávání	dat	pro	hodnocení	im-
plementačního	projektu	patří	šetření,	dotazníky,	archivované	záznamy,	databáze.	
Individuální	data	pro	šetření	a	dotazníky	mohou	být	získávána	přímo	od	zúčastně-
ných	participantů	nebo	od	třetí	strany	(např.	učitelé,	rodiče,	poskytovatelé	péče).	
Doporučuje	se	využívat	standardizované	nástroje	s	dobrými	psychometrickými	
vlastnostmi.	Podle	zaměření	implementačního	projektu	je	vhodné	sbírat	také	kva-
litativní data.	Kvalitativní	data	sice	nejsou	vhodná	pro	statistickou	analýzu,	avšak	
mohou	poskytnout	důležité	poznatky	a	souvislosti	(např.	postoje	a	názory	osob	
podílejících	se	na	implementačním	projektu),	které	nemohou	být	získány	kvantita-
tivní	metodou.	Informace	získány	kvalitativním	sběrem	dat	je	obtížné	měřit,	počítat	
nebo	vyjádřit	číselně.	Mezi	dvě	z	nejčastěji	používaných	metod	kvalitativního	sběru	
dat	patří	rozhovory	a	ohniskové	skupiny.	

5.2 Diseminace nejlepších dostupných vědeckých důkazů 
do praxe

Vědečtí	pracovníci	ve	zdravotnictví	úspěšně	vyvíjejí	a	testují	nepřeberné	množství	
klinických	a	komunitních	intervencí	pro	prevenci	a	léčbu	onemocnění.	Stále	však	
existuje	obrovská	propast	mezi	existujícími	vědeckými	důkazy,	které	mohou	maxi-
malizovat	kvalitu	zdravotní	péče	a	reálně	poskytovanou	péči	v	klinické	a	komunitní	
praxi.	Pro	optimalizaci	veřejného	zdraví	je	důležité	nejen	zkoumání	a	tvorba	co	
nejefektivnějších	intervencí,	ale	zejména	zajištění,	aby	byly	intervence	v	praxi	sku-
tečně	realizovány.	(AHRQ,	2014)	Jedná	se	o	šíření	(diseminace)	výsledků	výzkumu	
a	jejich	uvedení	do	praxe	(implementace).	

I	přes	výrazný	nárůst	publikovaných	výstupů	o	nejlepších	postupech	založených	
na	vědeckých	důkazech,	které	prokázaly	svoji	účinnost	v	klinické	a	komunitní	praxi,	
zůstává	hlavním	cílem	pro	zdravotnické	systémy	její	rychlá	a	široká	diseminace.	
Uvádí	se,	že	trvá	více	než	devět	let,	než	jsou	doporučované	intervence	(systema-
tické	přehledy,	klinické	doporučené	postupy)	plně	implementovány	v	praxi.	(Balas		
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&	Boren,	2000,	s.	65–70;	Green	et	al.	2009)	V	poměru	k	masivnímu	rozvoji	výzkumu	
však	stále	existuje	poměrně	málo	publikací	věnujících	se	diseminačním	strategiím,	
které	jsou	nejdůležitější	pro	podporu	rychlejšího	a	efektivnějšího	šíření	nových	
postupů	pro	zlepšení	kvality	zdravotní	péče.	

Diseminace	bývá	obecně	definována	jako	plánované	systematické	úsilí,	které	
je	navrženo	tak,	aby	program	nebo	inovace	byly	široce	dostupné.	(Owen	et	al.	
2006)	Na	rozdíl	od	difuze	(rozptylu)	jako	pasivního	neformálního	procesu	je	di-
seminace	formálně	plánovaný	proces	se	záměrem	šíření	poznatků	a	souvisejících	
důkazů	k	podpoře	přijetí	a	šíření	začlenění	důkazů,	informací,	intervencí	nebo	jejich	
kombinací	do	rutinní	praxe.	(Rabin	et	al.	2008;	Brownson	et	al.	2012;	Tabak	et	al.	
2012;	National	Institutes	of	Health,	2014)	V	užším	slova	smyslu	je	diseminace	cíle-
nou	distribucí	informací	a	intervenčních	materiálů	specifické	cílové	skupině	(např.	
zdravotničtí	pracovníci).	

Existující	diseminační	modely	a	přístupy	zahrnují	několik	obecných	cílů disemi-
nace	důkazů	a	informací	(Bowen	et	al.	2009): 

 ● zvýšit dostupnost informací distribucí	vědeckých	důkazů	široké	cílové	skupi-
ně	prostřednictvím	více	forem	(pošta,	email,	elektronická	a	digitální	média,	
veřejné	sdělovací	prostředky)	

 ● zvýšit motivaci k využívání a aplikaci nových informací	zvýšením	zájmu	
o	vědecké	důkazy	s	pomocí	společností	respektovaných	peer-vůdců	nebo	
přes	sociální	sítě

 ● zvýšit schopnost skutečně používat a uplatňovat vědecké důkazy v praxi 
poskytnutím	dalších	informací	o	způsobech	začlenění	důkazů	do	současné	
praxe,	o	konkrétních	návrzích	změn	v	praxi.

5.2.1 Plán diseminace
Diseminace	a	implementace	jsou	komplexním	multidisciplinárním	procesem.	Rá-
mec	pro	transfer	poznatků	by	měl	zahrnovat	tři	základní	prvky	(Nieva	et	al.,	2005):	
1.	vytváření poznatků,	2.	pasivní difúze	a	3.	cílená diseminace, organizační přizpů-
sobení a využívání.	Plány	diseminace	vědeckých	důkazů	do	praxe	jsou	vytvářeny	
s	vědomím,	že	tradiční	pasivní	sdílení	informací	(např.	konference)	je	méně	efek-
tivní	než	sociálně	ovlivňující	intervence	(např.	názor	respektovaného	odborníka).	
Diseminační	plán	podporuje	převedení	výsledků	výzkumu	do	praxe,	je	zaměřen	
na	konkrétní	cílového	uživatele.	Měl	by	být	vytvářen	už	v	konečné	fázi	výzkumu,	
kdy	jsou	již	známy	jeho	výsledky.	

Obecně	aplikovatelný	může	být	diseminační	plán	vytvořený	severoamerickou	
Agency for Healthcare Research and Quality	(AHRQ),	který	zahrnuje	šest	základních	
prvků	(Yuan	et	al.,	2010):	

	● Výsledky	výzkumu	a	produkt	–	Co se bude šířit?
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	● Koncový	uživatel	–	Kdo bude aplikovat v praxi?
	● Partneři	diseminace	– Jednotlivci, organizace nebo sítě, přes něž je možné 

dostat se k cílovým uživatelům?
	● Komunikace	– Jak zprostředkovat výsledky výzkumu?
	● Evaluace	–	Jak určit, co se osvědčilo?
	● Diseminační	plán	– Kde začít?

5.2.2 Diseminace vědeckých důkazů do praxe 
Závěrečným	a	rozhodujícím	krokem	procesu	EBP	je	šíření	výsledků	dosažených	
implementací	nejlepších	aktuálních	vědeckých	důkazů	do	praxe,	tj.	změny	praxe.	
Diseminace	může	být	prováděna	na úrovni péče o pacienta,	kdy	jsou	výsledky	pre-
zentovány	verbální	nebo	písemnou	formou	na	provozních	poradách	a	pracovních	
setkáních	zdravotnických	pracovníků	podílejících	se	na	přímé	péči.	Pro	další	zdra-
votnické	profesionály	a	zaměstnance	zdravotnického zařízení	formou	prezentace	
zpracovaných	dat	výsledků	implementace	změn	v	praxi	v	grafech	a	tabulkách	(např.	
poster,	článek	v nemocničních	listech,	odborné	semináře	a	workshopy).	Jiné	metody	
diseminace	jsou	realizovány	mimo zdravotnická zařízení	pro	odbornou	veřejnost,	
rodiny	a	blízké	pacientů,	pro	poskytovatelé	a	manažery	ve	zdravotnictví,	politiky, 
právníky	a	zákonodárce,	pro	osoby	s	rozhodovacími	kompetencemi	(např.	konferen-
ce,	workshopy,	web	diskuze,	veřejné	setkání	a	debaty,	články,	knihy,	elektronické	
databáze,	elektronické	nosiče,	edukační	materiál,	výzkumné	zprávy,	journal	kluby).	

Diseminace	výsledků	EBP	bývá	také	rozdělována	na	interní	a	externí.	Interní 
diseminace	v	organizaci	vyžaduje	rozvinutou	komunikační	strategii	a	vytvořenou	
formální	strukturu	pro	komunikaci	všech	EBP	projektů	s	nabídkou	individuálních	
strategií	potenciální	důležitosti	specifických	projektů.	Efektivní	komunikační	stra-
tegie	jsou	zaměřeny	na	to,	jak	je	informace	diseminována;	jaký	formát	je	přijatelný	
pro	většinu	pracovníků;	jak	zpracovat	vědecké	důkazy,	aby	byly	jednoduché	pro	
čtení	a	využívání	vytíženým	personálem.	Organizace	k	diseminaci	důkazů	využívají	
nejčastěji:	informační	bulletiny	(zpravodaje),	webovské	stránky,	nástěnky,	pracovní	
porady,	časopisecké	kluby,	celoživotní	vzdělávání	zdravotnických	pracovníků.	(Poe		
&	White,	2010,	s.	232).	Externí diseminace	zahrnuje	prezentování	výsledků	konkrét-
ních	EBP	projektů	širší	odborné	zdravotnické	komunitě	k	podpoře	interdisciplinární	
spolupráce	a	kvality	poskytované	péče.	Základní	formy	externí	diseminace	jsou	
prezentace	na	konferencích	a	odborných	setkáních	(ústní	a	posterová)	a	písemné	
publikace	(recenzované	články	a	příspěvky	v	konferenčních	sbornících).	

Úspěšné	šíření	vědeckých	důkazů	do	praxe	je	dlouhodobým	procesem.	Tento	
proces	může	být	efektivnější	při	využívání	mnohočetných	strategií	předávání	nových	
informací	a	změn	v	klinické	praxi	poskytovatelům	zdravotní	péče.	Důležitou	zpětnou	
vazbou	pro	monitorování	jsou	audity,	které	jsou	používány	pro	hodnocení	dopadu	
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na	výsledky.	(Titler,	2007)	Změny	ve	zdravotnické	praxi	(založené	na	důkazech)	by	
měly	být	zahrnuty	do	celého	procesu	péče	o	pacienta.	Efektivní	diseminace	důkazů	
do	praxe	se	neobejde	bez	využití	moderních	informačních	technologií	(Simpson,	
2006).	Volba	diseminačních	metod	se	odvíjí	od	cílové	skupiny,	které	jsou	informace	
o	důkazech	z	výzkumu	a	změně	praxe	podávány:	

	● elektronické dokumentace,	mapy	péče,	elektronické	ordinace,	kde	jsou	
zahrnuty	jen	ordinace,	intervence	a	postupy,	které	jsou	podporovány	aktu-
álními	nejlepšími	vědecké	důkazy

	● elektronický edukační materiál	pro	pacienty	a	jeho	blízké,	který	je	vytvořen	
v	uživatelsky	vhodné	formě,	čtivý	a	snadno	dostupný	(např.	web,	mobilní	
aplikace)

	● vzdělávání zdravotnických pracovníků	s	pomocí	edukačních	materiálů	např.	
informativní	a	atraktivní	edukační	letáky	a	postery,	v	nichž	je	stručně	prezen-
tována	nová	změna	klinické	praxe	s	doložením	odkazů	na	vědecké	důkazy

	● audity a zpětná vazba,	kterými	lze	monitorovat	po	několika	měsících	uka-
zatele	výkonnosti	implementačního	procesu;	poskytovatelé	a	klinici	tak	mo-
hou	vidět,	zda	a	jak	změny	v	praxi	ovlivňují	kvalitu	péče	a	zlepšují	pacientovy	
výsledky	(Titler,	2007).

Diseminace	praxe	založené	na	důkazech	by	měla	probíhat	na	více	úrovních	
od	lokální	úrovně,	tj.	ve	zdravotnickém	zařízení,	kde	je	poskytována	přímá	péče	
pacientům,	až	po	národní	úroveň	např.	formou	národních	programů	a	propagačních	
akcí.	Pracovníci	Institute for Healthcare Improvement	(USA)	zpracovali	na	základě	
systematického	přehledu	dvanácti	publikací	plán efektivních strategií pro disemina-
ci přístupu EBP	v	rámci	národní	kampaně	kvality	zdravotní	péče	(Yuan	et	al.,	2010):

Strategie 1: Zdůraznit základ a relativní jednoduchost doporučované praxe
Doporučení	a	intervence	by	měly	být	věrohodné,	podpořené	vědeckými	důkazy,	

relativně	jednoduše	použitelné	v	praxi,	v	souladu	se	zdroji	organizace,	doplněné	
krátkým	přehledem	konkrétních	doporučení.	

Strategie 2: Sladit zaměření propagace se strategickými cíli organizací 
Zaměření	a	obsah	propagační	kampaně	by	měl	reflektovat	širší	kontext	politiky,	

hlavních	směrů	a	strategií	pro	zkvalitňování	zdravotní	péče	stejně	jako	zájmy	a	cíle	
poskytovatelů	zdravotní	péče.	

Strategie 3:	Zvýšit zapojení organizací integrací zástupců veřejného mínění 
a využít uzlovou organizační strukturu 

Klíčovým	prvkem	diseminační	kampaně	je	motivovat	a	zapojit	co	nejvíce	organi-
zací,	využít	vlivu	„klíčových“	organizací	a	jejich	akceptovatelných	zástupců,	vytvořit	
síť	dobrovolných	lokálních	poboček.	

Strategie 4:	Formovat koalici důvěryhodných sponzorů propagační akce



86 / Evidence-Based Health Care

Zapojit	profesní	organizace	a	jejich	odborníky	pro	zvýšení	důvěryhodnosti	pro-
pagace.

Strategie 5:	Generovat hranice participujících organizací pro maximalizaci změn 
sítě

Využít	účinky	„rozjetého	vlaku“	–	významný	vliv	na	rozhodování	organizace	pro	
implementaci	doporučení	má	povědomí,	zda	podobné	organizace	již	doporučení	
přijaly	nebo	plánují	přijetí.	

Strategie 6:	Vytvářet praktické implementační nástroje a doporučení pro sku-
piny klíčových poskytovatelů

Vytvořit	praktické	nástroje	a	připravit	aktivity,	které	pomáhají	implementovat	
nejlepší	dostupné	vědecké	důkazy	do	praxe	–	průvodce,	informační	letáky,	sady	
ná	strojů,	příběhy	o	úspěchu,	workshopy,	webové	semináře,	on-line	komunity,	kon-
ferenční	hovory.

Strategie 7: Vytvořit síť na podporu vzdělávání
Vytvořit	stupňovitou	strukturu	sítě	mentorů	pro	poradenství	na	úrovni	národní,	

regionální	a	především	lokální;	identifikovat	a	zapojit	do	procesu	učení	úspěšné	
organizace.	

Strategie 8:	Začlenit monitorování a hodnocení cílů
Definovat	explicitní	a	měřitelné	cíle	národní	kampaně	podporující	motivaci	

zapojených	organizací;	kvantifikovat	celkové	zlepšení	kvality	péče	v	organizacích.	

5.2.3 Bariéry diseminace vědeckých důkazů do praxe
Individuální poskytovatelé	zdravotní	péče	mají	nedostatek	základních	znalostí	a	do-
vedností	potřebných	k	začlenění	vědeckých	důkazů	do	své	běžné	praxe.	Zájem	
o	nové	inovativní	postupy	také	snižují	faktory	související	s	pracovním	procesem,	
např.	přetížení,	vyhoření.	
Organizační bariéry	jako	je	např.	špatné	vedení,	negativní	změny	organizační	kul-
tury,	nedostatečná	podpora	spolupracovníků,	autokratické	omezování	brání	týmu	
implementovat	vědecké	důkazy	do	praxe.	(Corrigan	et	al.,	2001)
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6 / SUMMARY

“Evidence-Based	Healthcare”	approach	is	very	important	in	decision	making	proces.	
Every	decision	of	healthcare	professional	should	be	based	on	the	best	available	
evidence,	professional	expertise	and	also	patient	preferences.	One	aspect	without	
other	two	does	not	enable	a	comprehensive	care	about	patient	(or	client).	However,	
how	to	stay	„up	to	date“	if	in	just	one	database	Medline	is	currently	published	
more	than	22	million	papers?	It	is	not	possible	for	an	individual	to	go	through	all	
the	new	papers.

“Evidence-Based	Healthcare”	approach	includes	5	step	model	of	“Evidence-
Based	Practice”	helping	the	healthcare	professionals	to:	1.	Formulate	the	answer-
able	clinical	question;	2.	Search	the	best	available	evidence;	3.	Critically	appraise	the	
evidence;	4.	Implement	the	best	available	evidence;	5.	Evaluate	your	performance.

1.	 The	answerable	clinical	question	contains	specification	of	the	type	of	po-
pulation	(P),	type	of	interventions	(I),	comparisons	(C)	if	applicable,	and	the	
type	of	outcomes	(O)	that	are	of	interest.

2.	 The	search	strategy	is	based	on	the	four	elements	PICO	of	the	clinical	ques-
tion.	Before	the	actual	search,	there	is	necessary	to	consider	that”:	a)	not	
every	evidence	is	on	the	same	level,	b)	there	exists	huge	amount	of	different	
sources	containing	different	types	of	publications,	c)	there	is	a	difference	
between	basic	and	advance	search.	During	this	step	is	also	important	to	
evaluate	whether	identified	papers	are	relevant	to	the	clinical	question.

3.	 The	critical	appraisal	of	the	evidence	includes	assessment	of	the	methodo-
logical	quality	of	relevant	papers	identified	during	search	and	objectivity	of	
their	results.	There	exists	a	large	number	of	approaches	and	instruments	
for	critical	appraisal	differing	according	to	type	of	evidence.	

4.	 The	implementation	of	the	best	available	evidence	into	clinical	practice	is	
the	most	difficult	step.	However,	there	exists	a	wide	variety	of	implemen-
tation	models	how	to	change	the	practice.

5.	 The	evaluation	of	implementation	process	assesses	the	success	of	the	
change	in	clinical	practice	according	to	set	criteria	and	also	its	sustainability.	

“Evidence-Based	Healthcare”	approach	allows	to	healthcare	professionals	to	
integrate	the	best	available	evidence	with	their	clinical	experiences	and	patients´	
preferences	during	every-day	decision-making	process	in	individual	patients	(or	
clients).
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