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Příloha č. 1 ke Smlouvě o realizaci výzkumu 

Specifikace Výzkumu 

Monitoring úrovně zdravotní gramotnosti v České republice realizovaný ve 

spolupráci ČLS JEP a MZ ČR se zdravotními pojišťovnami  

Rozsah Výzkumu: 

Monitoring zdravotní gramotnosti v České republice je součástí mezinárodního projektu M-POHL 

(Monitoring of Personal and Organizational Health Literacy), na němž se podílí řada zemí evropského 

regionu WHO. Zkoumání zdravotní gramotnosti vychází ze zjištění, že úroveň zdravotní gramotnosti silně 

souvisí se zdravotním stavem, a především s mírou spotřeby zdravotní péče. Pro plátce zdravotní péče je 

důležité znát úroveň zdravotní gramotnosti pojištěnců a uplatňovat postupy k jejich zvyšování. Na   základě 

znalosti úrovně zdravotní gramotnosti pojištěnců je možno připravit, ve spolupráci se smluvními lékaři, 

programy posilování zdravotní gramotnosti, a tím přispívat k zlepšování zdraví pojištěnců při současném 

snižování spotřeby zdravotní péče. 

Monitoring se bude realizovat reprezentativním výběrovým šetřením u přibližně 1 000 respondentů starších 

18 let. Výzkum provede specializovaná agentura pro výzkum veřejného mínění, která bude vybrána ve 

výběrovém řízení. K sběru dat bude použit standardizovaný dotazník, který byl navržen mezinárodním 

týmem a finalizovaný Mezinárodním koordinačním centrem (ICC) ve Vídni. Mezi identifikačními údaji bude v 

českém šetření zjišťována i zdravotní pojišťovna, u které je respondent pojištěn. To umožní popsat celkovou 

úroveň zdravotní gramotnosti i její jednotlivé složky pro pojištěnce jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

Data z českého šetření budou zaslána do Mezinárodního koordinačního centra ve Vídni, které data zpracuje 

a současně je připraví ke komparaci s údaji z dalších zemí regionu. Data z českého šetření budou předána 

Ministerstvu zdravotnictví a rovněž zdravotním pojišťovnám. Výsledky budou, bez informací specifikujících 

zdravotní gramotnosti pojištěnců konkrétních pojišťoven, publikovány v odborném tisku. 

Časová plán realizace výzkumu: 

1. etapa: Příprava metodiky sběru dat a organizace výběrového řízení na výběr agentury pro 

výzkum veřejného mínění - III. Čtvrtletí 2020 

2. Etapa: Vlastní sběr dat agenturou a odeslání výsledků do Mezinárodního koordinačního centra - 

IV. čtvrtletí 2020 

3. Etapa: Interpretace dat a zpracování národní závěrečné zprávy a její předání zdravotním 

pojišťovnám -1. čtvrtletí 2021 
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4. Etapa Vyhodnocení a interpretace dat v mezinárodním srovnání a publikace výsledků v domácím 

i zahraničním odborném tisku - II. - III. čtvrtletí 2021 

Datum dodání závěrečné zprávy z Výzkumu: 

Závěrečná zpráva z výzkumu v ČR bude signatářům smlouvy předána 28. února 2021 

Podoba a obsah závěrečné zprávy z Výzkumu: 

Závěrečná zpráva bude obsahovat informace o celkové úrovni zdravotní gramotnosti i jejích jednotlivých 

složkách. Zjištění týkající se zdravotní gramotnosti tříděna dle základních sociodemografických údajů, jako 

je pohlaví, věk, místo bydliště, sociální status apod. Základní zjištění o úrovni zdravotní gramotnosti budou 

dány do souvislosti se zdravotním stavem, zdravým způsobem života a rovněž se spotřebou zdravotní péče. 

V samostatné kapitole bude zhodnocena úroveň zdravotní gramotnosti pojištěnců dané zdravotní 

pojišťovny ve vztahu k celku výběrového souboru. Soubor pojištěnců dané pojišťovny bude popsán 

rovněž ukazateli zdravotního chování a sociodemografickými ukazateli. Údaje o pojištěncích konkrétní 

zdravotní pojišťovny budou důvěrné pro danou pojišťovnu. 

Způsob předání závěrečné zprávy z Výzkumu: 

Závěrečná zpráva bude předána v podobě pdf souboru; bude-li zájem bude připravena i prezentace         

v podobě Power pointová prezentace, která bude prezentována na půdě jednotlivých pojišťoven. 

 

 


