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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2018, který je k dispozici na adrese 
www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak 
EHK obecně. 
Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK naleznete na www.sekk.cz v oddíle O nás. 
 
Vzorky 
Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. V cyklu byly použity 4 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 % všech účastníků, kteří uvedli platný výsledek. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 89 pracovišť, z toho 24 ze Slovenska. 
U zkoušky anti-gliadin IgG (deamidovaný) byl dosažen konsenzus jen velmi těsně (na pozitivním výsledku se shodlo 
přesně 80 % účastníků) a u zkoušky anti-kravské mléko IgG byl konsenzus dosažen pouze při akceptování výsledků 
neprůkazný (hraniční). Tyto zkoušky jsou podrobněji komentovány na následujících řádcích. 
U všech ostatních zkoušek bylo dosaženo jasného konsenzu a vysoké úspěšnosti. 
Anti-gliadin IgG (deamidovaný) ve vzorku B1: Tento vzorek byl připraven jako silně pozitivní pro protilátky proti 
deamidovanému i nativnímu gliadinu ve třídě IgA a pozitivní ve třídě IgG. Zdá se, že někteří účastníci naměřili u 
protilátek izotypu IgG nižší koncentraci ve srovnání s IgA a tu následně vyhodnotili jako hraniční (4x), nebo dokonce 
negativní nález (10x).  
Anti-kravské mléko IgG ve vzorku A3: Tento vzorek byl připraven jako negativní v obou izotypech protilátek proti 
kravskému mléku. Vzorek byl připraven jako pool sér získaných od pěti dárců krve, která byla i předem (před 
smícháním) jednotlivě testována s negativním výsledkem protilátek proti kravskému mléku. I přesto někteří účastníci 
tento vzorek vyhodnotili jako hraniční a v pěti případech dokonce jako pozitivní. V rámci konsenzuálního vyhodnocení 
byl proto i výsledek neprůkazný (hraniční) akceptován. 
 
 
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 0 1 1 0 9 12 12 54 
relativní - - 1,1 % 1,1 % - 10 % 13 % 13 % 61 % 

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 zaznamenalo 11 účastníků (tj. 12 %), pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
 
 
Odborná 
supervize: 

Doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. 
ÚKIA FN 
Hradec Králové 
e-mail: andrys@lfhk.cuni.cz 

Seznam všech supervizorů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. 
 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná (je zveřejněna jako součást souhrnného vyhodnocení cyklu na 
www.sekk.cz). Jednotlivé přílohy, označené kódem konkrétního účastníka EHK, jsou určeny pouze pro potřebu tohoto 
účastníka. 
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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. 

Poznámky: 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Zprávy pro účastníky EHK. 
• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu je k dispozici na adrese www.sekk.cz. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka. 


