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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
 
Vzorky 
V cyklu byly použity komerční vzorky určené výrobcem pro použití v programech EHK. 
Zaznamenáváme ojedinělé 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 181 účastníků, z toho 46 ze Slovenska. 
Obecně lze říci, že při měření počtu retikulocytů ve vzorcích, které obsahují vyšší počty, dlouhodobě nepozorujeme 
žádné problémy. Stejně tak tomu bylo v tomto cyklu u vzorku A. 
Do tohoto cyklu jsme ale zařadili i vzorek obsahující nízký počet retikulocytů (vzorek B) 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 více než dvojnásobné 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 a 
rovněž systém S = 763. Tuto skupinu jsme hodnotili samostatně. 
Vztažné hodnoty byly určeny jako robustní průměry (u vzorku B zvlášť pro skupinu optických automatů a ostatní). 
 
V cyklech RC1/20 a RET1/20 jsme použili stejné vzorky. 
Zajímavé je srovnání výsledků, které byly získány 
pomocí analyzátorů, s výsledky získanými 
mikroskopicky. 
Porovnání naleznete na obrázku vpravo. 
Legenda: 

+ ... mikroskopie (RET1) 
¡ ... automatické analyzátory (RC1) 
¡ ... automatické analyzátory (optické) (RC1) 

 
Je patrné, že mikroskopická metoda nekoreluje ani 
s jednou ze skupin měřicích systémů, přičemž rozdíly ve 
výsledcích jsou patrné zejména u vzorku B. 
 
3 uživatelé analyzátorů nám dokonce zaslali výsledky 
vzorku B větší než 150 ·109/L (nacházejí se mimo plochu 
grafu). 

 
 
 
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 20 0 0 0 0 0 160 
relativní - 0,55 % 11 % - - - - - 88 % 

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

Naprostá většina účastníků tohoto cyklu dosahuje výborné (100%) dlouhodobé úspěšnosti. 
Ještě akceptovatelnou úspěšnost 75 % (což představuje jeden neúspěch při účasti ve 4 cyklech za poslední 2 roky) 
vykázalo 20 účastníků. 
Úspěšnost nižší než 75 % vykázal 1 účastník, pro kterého by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
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Edukační část cyklu – nejistoty výsledků měření 
Přehled relativních kombinovaných rozšířených nejistot (Uc) uvedených účastníky naleznete níže v tabulce. 

 
Nejistoty svých výsledků uvedlo 74 účastníků, tedy 40 % účastníků cyklu. 
Průměrné velikosti nejistot mají realistický charakter. Stále ale pozorujeme mezi minimem a maximem rozdíl řádu. 
Zejména v těchto případech doporučujeme ověřit, zda účastníci do výpočtu nejistoty zahrnuli všechny dílčí nejistoty a 
zda provádějí pravidelné revize (přepočty) svých odhadů nejistot, případně zda nedošlo k záměně jednotek a zda byla 
skutečně uvedena rozšířená (k = 2) nejistota. 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Dana Mikulenková 
ÚHKT, Morfologicko - cytochemická laboratoř 
U Nemocnice 1 
128 20 Praha 2 
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.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. 
Certifikát Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení pro zkoušky uvedené 

v dokumentu Certifikace 2020. 
Výsledkový list 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
Výsledky včetně nejistot 
(v grafech) 

Pouze pro kvantitativní výsledky, u kterých účastníci udávají nejistoty výsledků. 

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. 
• Kritéria pro hodnocení kvantitativních výsledků (Dmax). 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto konkrétního 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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