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Téma závěrečné práce Vedoucí práce 
Doporučený 
počet studentů 

Adaptační proces jako nástroj stabilizace zaměstnanců ve vybraném zdravotnickém zařízení Ing. Bc. Drobiličová Andrea  1 

Rezervační systém zdravotnického zařízení  PaedDr. Vladimír Vančura, MBA 1 

Moderní recruitment zdravotnického zařízení  PaedDr. Vladimír Vančura, MBA 1 

Podcast „Zdravý život“ projekt autorského podcastu se zdravotnickou tématikou (prevence) PaedDr. Vladimír Vančura, MBA 1 

Vybrané infekční nemoci a jejich dopady na populaci žen v ČR za období 2012-2021 ve vztahu 

k demografickým ukazatelům 

Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. 1 

Vybrané infekční nemoci a jejich dopady na populaci žen v ČR za období 2012-2021 ve vztahu 

ke geografickým ukazatelům 

Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. 1 

Vybrané infekční nemoci a jejich dopady na populaci žen v ČR za období 2012-2021 ve vztahu 

k socioekonomickým ukazatelům 

Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. 1 

Strategie age managementu ve vybraném zdravotnickém zařízení Ing. Irena Jedličková 1 

Motivační systém ve vybraném zdravotnickém zařízení z hlediska věku pracovníků Ing. Irena Jedličková 1 

Využití motivačních a stimulačních nástrojů ve zdravotnickém zařízení. Ing. Irena Jedličková 1 

Adaptace zahraničních zdravotníků ve vybraném zdravotnickém zařízení. Mgr. Petr Ambroz, Ph.D.  1 

Prevence nežádoucí události -rizika pádu ve vybraném zdravotnickém zařízení. Mgr. Petr Ambroz, Ph.D. 1 

Traumatologické plánování zdravotnického zařízení Mgr. Lukáš Kmec, MBA 1 

Odborná příprava zaměstnanců zdravotnického zařízení k zvládnutí krizové situace Mgr. Lukáš Kmec, MBA 1 

Využití dokumentace zdravotnického zařízení v krizovém řízení Mgr. Lukáš Kmec, MBA 1 

Organizace a řízení zdravotní péče v ČR Ing. Jiří Kropáč, MBA 1 

Úloha zdravotní politiky státu a zdravotních pojišťoven v tvorbě finančních zdrojů pro úhradu 
nákladů zdravotní péče 

Ing. Jiří Kropáč, MBA 1 



Komparace zdravotních pojišťoven v ČR doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. 1 

Analýza konkurenčního postavení vybraného zdravotnického zařízení v ČR doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. 1 

Využití plánování na základě scénářů ve strategickém plánování zdravotnického zařízení Jiří Stavovčík, B.A., MBA 1 

Znalostní a informační management ve zdravotnickém zařízení Ing. Daniel Vomáčka 1 

Krizový management v návaznosti na management kvality ve zdravotnickém zařízení Ing. Daniel Vomáčka 1 

Právní formy poskytovatelů zdravotní péče nemocničního typu Mgr. Petra Kolibová 1 

Právního vztah lékaře, rodiče a nezletilého pacienta- konflikt názorů při zásazích do tělesné 
integrity nezletilého pacienta 

Mgr. Petra Kolibová 1 

Trestní odpovědnost právnických osob poskytovatelů zdravotních služeb nemocničního typu a 
jejich statutárních zástupců 

Mgr. Michaela Čubíková 1 

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 

medicíny a její začlenění do českého právního řádu 

Mgr. Michaela Čubíková 1 

Rozdíly v pojetí náhrady škody na zdraví v kontinentálním právním systému a Common law JUDr. Karel Vítek 1 

Vázanost soudu dřívějšími soudními rozhodnutími jiných soudů pro oblast náhrady újmy na 
zdraví 

JUDr. Karel Vítek 1 

Kvalita spánku u zdravotnických pracovníků ve směnném provozu Mgr. Martina Kovalová, Ph.D. 1 

Preference potravin v závislosti s vykonávanou zdravotnickou profesí Mgr. Martina Kovalová, Ph.D. 1 

Uplatňování manažerských nástrojů konkrétním vedoucím pracovníkem ve zdravotnické 
organizaci 

Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. 1 

Uplatňování motivačních nástrojů na konkrétním pracovišti ve zdravotnické organizaci Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. 1 

Uplatňování nástrojů strategického řízení v konkrétní zdravotnické organizaci Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. 1 

Podnikatelský plán konkrétní činnosti v oblasti zdravotnictví Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. 1 

Posouzení faktorů životního stylu jako součásti primární prevence při studiu zdravotního 
stavu populace. 

doc. MUDr. Helena Kollárová Ph.D. 1 

Determinanty zdraví a jejich úloha při vzniku nádorových onemocnění. doc. MUDr. Helena Kollárová Ph.D. 1 

Uplatnenie konceptov vysoko spoľahlivej organizácie v zdravotníckom zariadení Ing. Marek Šturek, MBA 1 

Aplikácia prvkov umelej inteligencie v nemocničnom prostredí Ing. Marek Šturek, MBA 1 

 

 


