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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2019, 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 
V cyklu byly použity komerční vzorky určené výrobcem pro použití v programech EHK. 
Zaznamenáváme ojedinělé (v tomto cyklu 1) připomínky k lahvičkám, ve kterých jsou vzorky distribuovány. Jedná se o 
originální balení od výrobce, SEKK bohužel nemá možnost typ použitých lahviček změnit. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 173 účastníků, z toho 40 ze Slovenska. 
Do tohoto cyklu jsme opět po dlouhé době zařadili vzorek obsahující nízký počet retikulocytů (vzorek A) a podobně 
jako v minulosti jsme zaznamenali významné rozdíly mezi výsledky měření na různých systémech. Konkrétně systémy 
pracující na čistě optickém principu měření poskytly výsledky přibližně o 90 % vyšší ve srovnání s ostatními systémy. 
Proto jsme vytvořili speciální skupinu (M = 2 = Automat (optický p.)) a do ní jsme zařadili měřicí systémy s kódy 
S = 737 a 765. Tuto skupinu jsme hodnotili samostatně. 
Vztažné hodnoty byly určeny jako robustní průměry (u vzorku A zvlášť pro skupinu optických automatů a ostatní) a 
byla použita standardní kritéria (Dmax = 45 %). 
 
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 13 0 0 0 0 0 160 
relativní - - 7,5 % - - - - - 92 % 

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

Naprostá většina účastníků tohoto cyklu dosáhla výborné (100%) dlouhodobé úspěšnosti. 
Ještě akceptovatelnou úspěšnost 75 % (což představuje jeden neúspěch při účasti ve 4 cyklech za poslední 2 roky) 
vykázalo 13 účastníků. 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Dana Mikulenková 
ÚHKT, Morfologicko - cytochemická laboratoř 
U Nemocnice 1 
128 20 Praha 2 
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.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. 
 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Certifikát Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení pro zkoušky uvedené 

v dokumentu Certifikace 2019. 
Výsledkový list 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
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. 
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