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Tento cyklus akreditovaného programu byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2022. 
 
Vzorky 
Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. 
V cyklu byly použity 3 sady vzorků (každý účastník obdržel sady podle své objednávky), každá sada obsahovala 
2 vzorky označené Ax a Bx (kde x je číslo sady). 
 
Způsob určení vztažných hodnot 
Vztažné hodnoty jsou v tomto programu určovány jako konsenzus účastníků. 
V případě kvalitativních výsledků dochází ke konsenzu tehdy, jestliže se shodne alespoň 80 % účastníků. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 87 pracovišť, z toho 22 ze Slovenska. 
 
Vzorky byly do tohoto cyklu vybrány jako jasně negativní nebo jasně pozitivní. Díky tomu bylo nejenom dosaženo 
konsenzu u všech zkoušek, ale i úspěšnosti byly výborné, protože téměř u všech zkoušek byla celková úspěšnost 95 % 
nebo vyšší. 
Jedinou výjimkou byl průkaz anti-Saccharomyces cerevisiae. 

Vzorek A3 byl vybrán jako silně pozitivní v obou izotypech protilátek a účastníci dosáhli téměř 100% konsenzu. 
Vzorek B3 byl připraven jako negativní v izotypu IgA a pozitivní v IgG. V případě izotypu IgA bylo dosaženo 
téměř 100% konsenzu. Pro IgG uvedlo 80 % účastníků výsledek pozitivní, 10 % uvedlo neprůkazný a 
10 % negativní. Koncentrace protilátek nebyla v případě IgG tak vysoká jako u vzorku A3 (nejednalo se o násobky 
cut-off), a proto jsme v tomto případě akceptovali i výsledky neprůkazný a celková úspěšnost tak byla 88 %. 

 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví 
sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (0 % … nulová úspěšnost; 50 % … úspěšnost 1 až 50 %; 
75 % … úspěšnost 51 až 75 % atd.). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné 
úspěšnosti dosáhli. 

Úspěšnost 0 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 % 

Počet 
absolutní 0 1 0 0 1 2 6 11 66 
relativní - 1,1 % - - 1,1 % 2,3 % 6,9 % 13 % 76 % 

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 

Celková úspěšnost většiny účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je větší než 90 %. 
Úspěšnost 90 % nebo nižší představuje impuls ke zlepšení. 
 
 
Odborná 
supervize: 

prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. 
ÚKIA FN 
Hradec Králové 
e-mail: ctirad.andrys@fnhk.cz 

 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(kvalitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvalitativní výsledky. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
tohoto účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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